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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้ากำลัง) 

ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา 2563 – 2567 

 
ส่วนที ่1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

ชื่อเตม็ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : - ไม่มี - 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : - ไม่มี - 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีทักษะปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำ 

ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความโดดเด่นในทักษะวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถในการออกแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัย  
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเป็นผู้นำ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
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4.2.4 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐหรือเอกชน โดยสามารถประยุกต์ใช้
ทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
มหาวิทยาลัย ฯ จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมสัปดาห์สอบ 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคการศึกษาฤดูร้อน  
  ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ หากนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- ไม่มี - 
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6. แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาท่ี 1 : แผนการศึกษาสหกิจ (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x) 
02-005-011-109 แคลคูลสั 1 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
02-005-020-105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-1) 
02-005-030-101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
02-005-030-102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1(0-3-1) 

รวม 20 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x) 
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x) 
02-005-011-110 แคลคูลสั 2 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
02-005-030-103 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
02-005-030-104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2  1(0-3-1) 
03-407-050-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
03-407-100-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-5) 

รวม 22 
 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x) 
02-005-011-211 แคลคูลสั 3 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
03-407-000-100 แนะนำวิศวกรรมศาสตร ์ 2(1-3-3) 
03-407-030-201 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
03-407-030-204 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและวิธีคำนวณเชิงเลข 3(2-3-5) 
03-407-031-201 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
03-407-031-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและการวดัทางไฟฟ้า 1(0-3-1) 
03-407-060-101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 21 
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ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x) 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x) 
03-407-030-202 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
03-407-030-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมพื้นฐาน 3(3-0-6) 
03-407-031-203 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 1(0-3-1) 
03-407-031-204 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
03-407-031-205 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
03-407-031-308 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 

รวม 20 
 
ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(x-x-x) 
03-407-030-205      หลักการของการสื่อสาร 3(3-0-6) 
03-407-031-306 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
03-407-031-307  ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
03-407-031-309  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
03-407-031-310  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและพลังงาน

ทดแทน 
1(0-3-1) 

03-407-031-311  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6) 
03-407-073-201  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 20 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

03-407-031-312  ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์กำลัง 1(0-3-1) 
03-407-031-313  การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
03-407-031-314  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 
03-407-031-315  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
03-407-031-316  โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
04-407-03x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3(x-x-x) 

04-407-03x-xxx  กลุ่มวิชาเลือก 2 3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

03-407-032-301   การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา
สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

1(1-0-2) 

รวม 19 
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ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

03-407-032-402 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมไฟฟา้ 6(0-40-0) 
รวม 6 

 

ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

03-407-031-417 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
03-407-031-418  การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
03-407-031-419  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและการ

ป้องกัน 
1(0-3-1) 

03-407-031-420  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(1-6-4) 
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

รวม 13 
 

แผนการศึกษาท่ี 2 : แผนการศึกษาสหกิจศกึษา (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ภาคปกติ และภาคสมทบ 
ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x) 
02-005-011-109 แคลคูลสั 1 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
02-005-030-101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
02-005-030-102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1(0-3-1) 
03-407-030-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมพื้นฐาน 3(3-0-6) 
03-407-050-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
03-407-060-101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
03-407-100-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-5) 

รวม 22 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x) 
02-005-011-110 แคลคูลสั 2 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
02-005-020-105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-1) 
02-005-030-103 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
02-005-030-104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2  1(0-3-1) 
03-407-030-201 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
03-407-031-203 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 1(0-3-1) 
03-407-073-201  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 21 
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ปีการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x) 
03-407-030-202 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
03-407-031-204 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 

รวม 7 
 
ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
02-005-011-211 แคลคูลสั 3 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
03-407-000-100 แนะนำวิศวกรรมศาสตร ์ 2(1-3-3) 
03-407-030-204 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและวิธีคำนวณเชิงเลข 3(2-3-5) 
03-407-031-201 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
03-407-031-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและการวดัทางไฟฟ้า 1(0-3-1) 
03-407-031-205 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
03-407-031-308 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
03-407-031-313  การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 
03-407-031-315  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 

รวม 22 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

03-407-030-205      หลักการของการสื่อสาร 3(3-0-6) 
03-407-031-306 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
03-407-031-307  ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
03-407-031-309  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
03-407-031-310  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและพลังงาน

ทดแทน 
1(0-3-1) 

03-407-031-311  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6) 
03-407-031-314  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(1-0-2) 
03-407-031-316  โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6) 
04-407-03x-xxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3(x-x-x) 

รวม 21 
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ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

03-407-031-312 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์กำลัง 1(0-3-1) 
03-407-031-417 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
03-407-031-418  การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6) 
03-407-031-419  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและการ

ป้องกัน 
1(0-3-1) 

03-407-031-420  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(1-6-4) 
03-407-032-301   การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา

สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
1(0-3-1) 

04-407-03x-xxx  กลุ่มวิชาเลือก 2 3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

รวม 21 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

03-407-032-402 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมไฟฟา้ 6(0-40-0) 
รวม 19 

 
7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่าง
เครื่องมือวัด หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้
เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน หรือเกณฑ์อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 21 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    9 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   105 หน่วยกิต ไม่อนุญาตให้เทียบโอน 
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน     48 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะด้าน     57 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ      7 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต ขอเทียบโอน - หน่วยกิต 
 

รวมหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน       21 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      141 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตคงเหลือ      120 หน่วยกิต 
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8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
- การเปิดการเรียนการสอน เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- ได้รับความเห็นรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ในการประชุม ครั้งที ่5/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 

 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งบริหาร คุณวุฒิการศึกษา 
นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อธิการบด ี วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

วท.ม. การสอนฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
Ph.D. Environmental and Material Science 
(Hiroshima University, Japan) 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 นายมงคล  ด่านบำรุงตระกูล ประธานหลักสตูร 084-038-8308 mongkol.da@rmuti.ac.th 
2 นายประจวบ  อินระวงค์ อาจารย์ประจำ 085-771-2299 prajuab@rmuti.ac.th 
3 นายธงชัย  คล้ายคลึง อาจารย์ประจำ 081-997-2336 thongchai.ky@rmuti.ac.th 
4 นายประเสริฐ  เผื่อนหมื่นไวย อาจารย์ประจำ 081-349-2188 prasert.ph@rmuti.ac.th 
5 นายวุฒิชัย  สง่างาม อาจารย์ประจำ 086-581-1175 wutichai@rmuti.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1.1 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
โดยวิธีการสอบคัดเลือก ตามระเบียบการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน 
1.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 

1.2.1 รับผูส้ำเรจ็การศึกษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรห์รือผ่าน
การเรยีนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณติศาสตรร์วมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือรับผูส้ำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสม 

1.2.2 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า ช่าง
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยวิธีการ
เทียบโอนผลการเรียน 

 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 
ตารางที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
 

 
ตารางที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney Accord) 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อการแก้ไขและหาคำตอบ 
ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

1. 02-005-011-109
แคลคูลัส1 สำหรับวิศวกร 
 
 
 
2. 02-005-011-110 
แคลคูลัส 2 สำหรับ
วิศวกร 
 
 
 
3. 02-005-011-211
แคลคูลัส 3 สำหรับ
วิศวกร 
 
 
4. 02-005-020-105 
เคมีพื้นฐาน 
 
 
 
 
5. 02-005-030-101 
ฟิสิกส์ 1 
 
 
 
6. 02-005-030-103 
ฟิสิกส์ 2 
 
 
7. 03-407-030-204 
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและวิธี
คำนวณเชิงเลข 
 
 
 
 
8. 03-407-000-100
แนะนำวิศวกรรมศาสตร์ 
 

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมติและภาวะต่อเนื่อง 
อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธแ์ละรปูแบบยังไม่กำหนด 
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและเทคนิคของการหาปริพันธ ์ปริพันธ์จำกัด
เขตและการประยุกต ์
 
พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ
หนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร 
เส้น ระนาบและผวิในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของสองตัวแปรและการประยกุต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของหลายตวัแปรและการประยุกต ์
 
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรง แบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรม
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปรพิันธ์เชิงตัวเลข 
 
พื้นฐานทฤษฎอีะตอมและมวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างทาง
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเร
ฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและแทรนสิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนใน
น้ำ จลนศาสตร์เคมี 
 
กลศาสตร์ของอนุภาค โมเมนตัมและการดลงานและพลังงาน 
สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด คลื่นกลใน
ตัวการยืดหยุ่นและคลื่นเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
กลศาสตร์ของไหล 
 
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟา้กระแสตรงแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟา้กระแสสลับ 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทัศนศาสตร์ และ
ฟิสิกส์ยุคใหม ่
 
ความรู้พื้นฐานวธิีการเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้
คอมพิวเตอร์ การหาความคลาดเคลื่อน ระบบสมการเชิงเส้น 
เก๊าซ์ จอร์แดนอิลิมิเนชั่น และอินเตอร์โพเลชั่น การแก้สมการดิฟ
เฟอเรนเชียล การวิเคราะห์สัญญาณและระบบที่เป็น
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ ผล
การแปลง ลาปลาซ การประยกุต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ วิวัฒนาการของ
วิศวกรรมศาสตร์แนะนำวิชาชพีวิศวกรรม องค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง จรรยาบรรณวิศวกร ความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กฎหมายวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ หลักการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม การทดสอบและการทดลอง การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ยในการทำรายงาน การหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเทคนิคการนำเสนอ 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น 
และวิเคราะห ์ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาทีม่ี
นัยสำคัญ โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ 
วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

1. 03-407-030-201
วงจรไฟฟ้า 
 
 
 
 
2. 03-407-030-202 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
 
 
3. 03-407-030-203
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
พื้นฐาน 
 
 
 
4. 03-407-030-205 
หลักการของการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 03-407-060-101 
วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
6. 03-407-073-201 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
 
 
 
 

องค์ประกอบของวงจรไฟฟา้ การวิเคราะห์วงจรด้วยวธิีโนดและ
วิธีเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟา้ ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ และ
ความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและอันดบัสอง เฟสเซอร์
ไดอะแกรม วงจรไฟฟา้กระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส การ
แปลงลาปลาซและการประยกุต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า 
 
การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิ
เล็กตริก คาปาซิแตนซ์ กระแสการพาและการนำ ความต้านทาน 
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์  
 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและ
ความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไดโอด วิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซีสเตอร์แบบบีเจทีมอส
ซีมอส และไบซีมอส วงจรขยายออปแอมป์ และการประยกุต์ใช้
งาน โมดูลแหล่งจ่ายกำลัง 
 
รูปแบบการสื่อสาร สายและไร้สาย ความรู้เบื้องต้นของระบบ
และสัญญาณ สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ด้วย
อนุกรมฟูเรียร์และฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม การมอดูเลตด้วยสัญญาณ
แบบอนาลอ็ก สัญญาณรบกวนในการสือ่สารแบบอนาล็อก การ
มอดูเลตด้วยสัญญาณไบนารี ทฤษฏีการสุ่มสัญญาณของไนควิสต์
และการควอนไทซ์ การมอดูเลตสัญญาณพัลส์ด้วยสัญญาณ
อนาล็อก การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ การมอดูเลตแบบเดลต้า 
การมัลติเพล็กซ์ทางเวลา ความรู้เบื้องต้นของสายนำสัญญาณ 
การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุ อปุกรณ์ไมโครเวฟและการสื่อสาร 
การสื่อสารด้วยดาวเทียม และการสื่อสารด้วยแสง  
 
ความสัมพันธ์ระหวา่งโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและ
การประยกุต์วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลกั ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก และวัสดุคอมโพสิท แผนภาพสมดุลวัฏภาคและการ
อธิบายความหมาย คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน สถิตยศาสตร์ของไหล 
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎ
ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม บท
นำเข้าสู่พลศาสตร์วิศวกรรม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

7. 03-407-031-205 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 
 
 
 
8. 03-407-031-306 
ระบบควบคุม 
 
 
 
 
 
 
9. 03-407-031-308 
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
 
 
 
 
 
10. 03-407-031-309 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 
 
 
11. 03-407-031-311
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
 
 
 
 
12. 03-407-031-315 
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 
 
 
 
 
13. 03-407-031-316 
โรงต้นกำลังและสถานี
ไฟฟ้าย่อย 
 
 

วงจรแม่เหล็ก หลกัการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและ
พลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก หมอ้แปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสาม
เฟส หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน การวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง  
 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชั่นถ่ายโอน 
แบบจำลองของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
แบบจำลองพลวัตและผลตอบสนองจากระบบพลวัต ระบบ
อันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง ระบบวงรอบเปิดและระบบ
วงรอบปิด การควบคุมแบบปอ้นกลับและความไว ชนิดของการ
ควบคุมแบบป้อนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขของเสถียรภาพของ
ระบบ วธิีการทดสอบเสถียรภาพ การออกแบบตวัชดเชย 
 
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรไฟฟา้กำลังกระแสสลับ 
คุณลักษณะและแบบจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและ
แบบจำลองหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์และแบบจำลอง
ของสายส่งไฟฟ้า พารามิเตอร์และแบบจำลองสายจำหนา่ยไฟฟา้ 
ระบบเปอร์ยูนิต พื้นฐานการคำนวณการไหลของโหลด พื้นฐาน
การคำนวณการลัดวงจร 
 
โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและการ
วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสและสามเฟส  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การปอ้งกันเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 
 
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสก์ำลัง หลักการของวงจร
แปลงผันกำลัง วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลง
ผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 
 
การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง  การ
สร้างไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ  เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดัน
สูง  ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน   การเกิด
เบรกดาวน์ของไดอิเล็กตริกที่เป็นกา๊ซ  ของเหลว และของแข็ง  
เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง ฟ้าผา่และการป้องกัน การ
ประสานสัมพันธก์ารฉนวน 
 
คุณลักษณะเส้นโค้งโหลด  โรงจักรไฟฟ้าดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลัง
ไอน้ำ โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส  โรงจกัรไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ร่วม โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ    โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
แหล่งพลังงานทดแทน ระบบกกัเก็บพลงังาน ประเภทของสถานี
ไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์และรูปแบบการจัดวางในสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
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ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
14. 03-407-031-418
การป้องกันระบบไฟฟ้า
กำลัง 
 
 
 
 
 
 
 
15. 03-407-031-324 
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
กำลังและสมาร์ทกริด 
 
 
 
 
 
16. 03-407-031-426
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
17. 03-407-031-428 
เสถียรภาพในระบบไฟฟ้า
กำลัง 
 
 
 
18. 03-407-031-429
เศรษฐศาสตร์ของระบบ
ไฟฟ้ากำลัง 
 
 
 
 
 

ระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับ
สถานีไฟฟ้าย่อย  ระบบกราวด ์
 
สาเหตุและสถิติของการเกิดฟอลท์ หลักการของการปฏิบัติการ
ป้องกัน หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัดและทรานซดิวเซอร์ 
อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การปอ้งกันกระแสเกิน และ
การลัดวงจรลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วย
รีเลย์วัดระยะทาง ไพล๊อตรีเลย์  รีเลย์รูท้ิศทาง   การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การปอ้งกันเครื่องกำเนิด การ
ป้องกันการแบ่งโซนบัส การประสานการทำงานของรีเลย์ 
อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัลเบื้องต้น การประยุกต์ใช้การป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากำลังในระบบขนส่งไฟฟ้าในระบบราง 
 
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง หลักการการควบคุมการไหลของ
กำลังไฟฟ้า การคำนวณโครงข่ายการส่งและจ่ายกำลังไฟฟา้ การ
วิเคราะห์ฟอลท์แบบสมมาตรและไม่สมมาตร เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้ากำลัง การทำงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟา้กำลัง 
พื้นฐานระบบสมาร์ทกริด ยานยนต์ไฟฟา้ ระบบกักเก็บพลังงาน 
ระบบไมโครกริด และการซ้ือขายพลังงาน  
 
 
องค์ประกอบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้ คุณลักษณะของโหลด 
ขอบเขตการทำงานของการขบัเคลื่อน วธิีการเบรคมอเตอร์ไฟฟ้า 
การส่งกำลังและขนาดของกำลัง คุณลักษณะความสัมพันธข์อง
ความเร็วกับแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง ชนิดของตัว
ควบคุม ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ระบบ
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    ระบบการขับเคลื่อน
เซอร์โว การประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ ยานยนต์ไฟฟา้ และระบบราง 
 
หลักการเสถียรภาพของระบบไฟฟา้กำลงัในสถานะอยู่ตัว สถานะ
ชั่วครู่  สมการของการเคลื่อนที่ของส่วนหมุนในเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า การวิเคราะห์เสถยีรภาพในสถานะชั่วครู่เสถียรภาพ
สัญญาณขนาดเล็ก  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบที่มีเคลื่อง
จักรกลไฟฟ้าหลายตวั 
 
วิเคราะห์การควบคุมการจา่ยกำลังไฟฟา้ให้ได้ผลดีที่สุดในเชิง
เศรษฐศาสตร์ การสูญเสียกำลังไฟฟ้าในการสายส่ง   การ
กระจายโหลดระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยกำลัง การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์จากการเดินเครื่องจักรกลไฟฟ้าพลังน้ำ พลังไอน้ำ 
และอื่น ๆ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

19. 03-407-031-430
คุณภาพในระบบไฟฟ้า
กำลัง 
 
 

หลักการของคุณภาพในระบบไฟฟา้  ปญัหาและการป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากำลัง  การวิเคราะหป์ัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้ง
แก้ปัญหาสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง ปัญหาแรงดันตกและเกิน
ชั่วขณะ ปัญหาฮาร์มอนกิในระบบไฟฟา้ มาตรฐานและ
ข้อกำหนดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพในระบบไฟฟ้า 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของ
ปัญหา  
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปัญหา
ทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบ
ระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม กับ
ข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

1. 03-407-050-101 
เขียนแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 
2. 03-407-031-313 
การเขียนแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
3. 03-407-031-417การ
ออกแบบระบบไฟฟา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 03-407-031-323 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
 
 
 
5. 03-407-031-425
วิศวกรรมแสงสว่าง 
 
 
 
 

พื้นฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบตัวอักษร 
วิธีการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด
แบบต่างๆ การกำหนดขนาดค่าพิกัดความเผ่ือ การสเก็ตภาพ 
การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขียนแบบ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน การเขียนแบบด้วยงานคอมพิวเตอร์ 
 
การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การกำหนดขนาด
เบื้องต้น การเขียนค่าสัญลักษณ์ การเขียนวงจรเส้นเด่ียว วงจร
ย่อย การเขยีนแบบแสดงส่วนประกอบและรายละเอยีดของ
ระบบไฟฟ้ากำลัง รายละเอียดของเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบแสดง
ดวงไฟแสงสว่าง แบบแสดงระบบกำลังไฟฟ้าในอาคาร การเขียน
ไดอะแกรมลำดับ 
 
หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า สัญญลกัษณ์และมาตรฐานของ
การติดตั้งระบบไฟฟ้า แผนผังการจำหนา่ยไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล รางสายไฟฟา้ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า การ
คำนวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบ
วงจรชุดคาปาซิเตอร์ การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สายปอ้น สาย
เมน ระบบไฟฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร ระบบสายดิน
สำหรับการติดตั้งไฟฟ้า การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกัน 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบปอ้งกันฟ้าผ่าสำหรับอาคาร 
ระบบไฟฟ้าสำหรับพลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบ
รถไฟฟ้าและระบบราง การประมาณราคา 
 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  โครงสร้าง และ
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาพรวมอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง พื้นฐานการสื่อสารขอ้มูลดิจิทัล การโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลี ภาษาซี เทคนิคการอินเตอร์เฟส หน่วยรับและส่ง
ข้อมูล การประยกุต์ใช้งานในระบบไฟฟา้และระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
 
การส่องสว่าง ตาและการมองเห็น สีและการจำแนกส ี
แหล่งกำเนิดแสง ดวงโคม แสงสวา่งภายในอาคารและสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ของแสงสว่าง เทคนิคการออกแบบแสงสว่าง
ภายในและภายนอกอาคารโดยใช้แนวทางการประหยัดพลังงาน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

4 การสืบค้น (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบค้นเพื่อหา
คำตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและ
วิธีการวิจยั รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห ์และการแปล
ความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ 
เช่ือถือได ้

1. 02-005-020-106
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
 
 
2. 02-005-030-102
ปฏิบัติการฟิสิกส์1 
 
 
 
 
3. 02-005-030-104 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
 
 
4. 03-407-031-202
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและ
การวัดทางไฟฟา้ 
 
5. 03-407-031-203 
ปฏิบัติการวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์
 
6. 03-407-031-204
ปฏิบัติงานพื้นฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
7. 03-407-031-307 
ปฏิบัติการระบบควบคุม 
 
8. 03-407-031-310
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทน 
 
9. 03-407-031-312  
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
กำลัง 
 
10. 03-407-031-314 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 

ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับทฤษฎีในเนื้อหารายวิชา 02-
005-020-105 เคมีพื้นฐาน 
 
 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ กลศาสตร์ของอนุภาค โมเมนตัมและ
การดลงานและพลังงาน กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด สมบัติเชิงกลของสสาร คลื่นกลในตัวการ
ยืดหยุ่นและคลื่นเสียง ความร้อนและอณุหพลศาสตร์ กลศาสตร์
ของไหล 
 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง
แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อวงจรไฟฟ้าเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
 
 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  
 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาระบบควบคุม 
 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้ากำลัง และพลังงานทดแทน 
 
 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
 
 
 
ค้นคว้าบทความ ที่นา่สนใจ ดา้นวิศวกรรมในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
เพื่อนำเสนอและกำหนดหวัข้อโครงการ 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

11. 03-407-031-419
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
กำลังและการป้องกัน 
 
12. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งจ่ายกำลังไฟฟา้ การป้องกันระบบไฟฟ้า
กำลังและการควบคุมระบบไฟฟา้กำลัง  
 
 
ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern 
Tool Usage) 
- สามารถสรา้ง เลือกใช้ เทคนิควิธ ี
ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ์ การทำแบบจำลอง
ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจ
ถึงข้อจำกัดของเครื่องมือต่างๆ 

1. 03-407-100-101 
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 03-407-031-201
เครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
3. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
4. 03-407-031-321 
วงจรดิจิทัลสมัยใหม ่
 
 
 
 
 
5. 03-407-031-322 
ระบบควบคุมแบบลำดับ
ที่โปรแกรมได้ 
 
 
 
 
 
 

หลักการเบื้องต้นขององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ การประมวลผล
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรม ผังงาน โครงสร้างข้อมูลและ
ตัวแปร การดำเนินงานทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การรับ
ข้อมูลและการส่งออก การติดต่อกบัผู้ใช้ การเขียนโปรแกรม
โครงสร้าง คำสั่งตัดสินใจ และคำสั่งทำงานแบบวนรอบ ฟังก์ชัน 
ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แถวลำดับ และการดำเนินงานเกี่ยวกับ
แฟ้มข้อมูล สว่นปฏบิัติการเน้น การออกแบบและเขียนโปรแกรม
เพื่อแก้ปัญหา การตรวจแก้จุดบกพร่อง โจทย์เฉพาะที่สอดคล้อง
เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นด้วยภาษาระดับสงูที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 
หน่วยและมาตรฐานการวัดไฟฟา้  ชนิดและลักษณะสมบัติของ
เครื่องมือวัด  การวิเคราะห์การวัด  การวัดแรงดันไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบ
อนาลอก และดิจิตอล  การวัดกำลังไฟฟา้  ตวัประกอบกำลัง  
และพลังงานไฟฟ้า  การวัดความตา้นทาน  ความเหนีย่วนำ  
ความจุไฟฟ้า  การวัดความถี่และคาบ/ชว่งเวลา  สัญญาณ
รบกวน  ทรานสดิวเซอร์ การปรับเทียบ 
 
ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
ระบบจำนวนและรหัส  การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วย
เลขฐานสองแบบมีและไม่มีค่าประจำตำแหน่ง การบวก ลบ คูณ 
และหารเลขฐานใด ๆ พีชคณิตบูลีนผังคาร์โนห์  การออกแบบ
วงจรคอมไบเนชั่นลอจิก การออกแบบวงจร  ซีเควนเชียลลอจิก 
วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล   และดิจิตอลเป็น
อนาล็อก  การเขียนภาษาวีเอซดีแอล อปุกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่ 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลำดับ  
การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์  การฝึกเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ เครื่องมือ  และกระบวนการ ศึกษาเครื่องมือควบคุม
แบบลำดับที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้ การเขียนภาษา
คำสั่ง  ภาษาคำสั่งแลดเดอร์ไดอะแกรม และภาษาคำสั่งอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับงานควบคุม  การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมหลักการเลือกใช้อปุกรณ์  เครื่องมือ  และระบบควบคุม
ให้เหมาะสมกับการทำงานในแบบหรือลกัษณะต่าง ๆ 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

6. 03-407-031-323 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
 
 
 
7. 03-407-031-426 
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
8. 03-407-031-431
หัวข้อเลือกสรรทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
9. 03-407-031-435 
หัวข้อประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  โครงสร้าง และ
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาพรวมอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง พื้นฐานการสื่อสารขอ้มูลดิจิทัล การโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลี ภาษาซี เทคนิคการอินเตอร์เฟส หน่วยรับและส่ง
ข้อมูล การประยกุต์ใช้งานในระบบไฟฟา้และระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
 
องค์ประกอบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้ คุณลักษณะของโหลด 
ขอบเขตการทำงานของการขบัเคลื่อน วธิีการเบรคมอเตอร์ไฟฟ้า 
การส่งกำลังและขนาดของกำลัง คุณลักษณะความสัมพันธข์อง
ความเร็วกับแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง ชนิดของตัว
ควบคุม ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ระบบ
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    ระบบการขับเคลื่อน
เซอร์โว การประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ ยานยนต์ไฟฟา้ และระบบราง 
 
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
ศึกษาหัวข้อที่สนใจ หรือการพัฒนาใหม ่ๆ ในสาขาต่าง ๆ ดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้าในขณะนั้น 
 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 
and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและ
ความรู้ที่ ได้รับ มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภยั กฎหมาย และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัตวิิชาชพีวิศวกรรม 

1. 03-407-031-417 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 03-407-032-301 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสหกจิศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า สัญญลกัษณ์และมาตรฐานของ
การติดตั้งระบบไฟฟ้า แผนผังการจำหนา่ยไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล รางสายไฟฟา้ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า การ
คำนวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบ
วงจรชุดคาปาซิเตอร์ การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สายปอ้น สาย
เมน ระบบไฟฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร ระบบสายดิน
สำหรับการติดตั้งไฟฟ้า การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกัน 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบปอ้งกันฟ้าผ่าสำหรับอาคาร 
ระบบไฟฟ้าสำหรับพลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบ
รถไฟฟ้าและระบบราง การประมาณราคา 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกจิศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
นำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชวีอนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
กิจกรรม 5ส ความปลอดภัยทางไฟฟา้ การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน   ทักษะ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้และการ
ตัดสินใจ  ทักษะการวางแผน 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactiory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
(Environment and Sustainability) 
- สามารถเขา้ใจผลกระทบของคำตอบ
ของปัญหางานทางวิศวกรรมในบริบท
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แสดงความรู้และความจำเป็นของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1. 03-407-031-427 
พลังงานหมุนเวียน
ทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
2. 03-407-032-301 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสหกจิศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบพลังงาน และแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนทดแทน ศักยภาพ ของแหล่งพลังหมุนเวียนทดแทน 
ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังแบบดัง้เดิมกับ พลังงาน
หมุนเวียนทดแทน เทคโนโลยีพลังหมุนเวียนทดแทน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชวีมวล ความรอ้นใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ 
ขยะจากชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง  การเก็บพลังาน 
การอนุรักษพ์ลังงาน การประยุกต์ใช้พลงังานหมุนเวียนทดแทน
ในอาคารและชุมชน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
ด้านพลังหมุนเวียนทดแทน ทัศนคติด้านเศษฐศาสตร์ 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกจิศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
นำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชวีอนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
กิจกรรม 5ส ความปลอดภัยทางไฟฟา้ การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน   ทักษะ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้และการ
ตัดสินใจ  ทักษะการวางแผน 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactiory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชห้ลักการทางจรรยาบรรณ
และมีสำนึก รับผิดชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

1. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
2. 03-407-032-301 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสหกจิศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกจิศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
นำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชวีอนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
กิจกรรม 5ส ความปลอดภัยทางไฟฟา้ การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน   ทักษะ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้และการ
ตัดสินใจ  ทักษะการวางแผน 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactiory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

9 การทำงานเดี่ยวและทำงานเป็นทีม 
(Individual and Team work) 
- ทำหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านการ ทำงานเด่ียว และการทำงานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้นำทีมที่มีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

1. 03-407-032-402 
สหกิจศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 

ฝึกปฏิบัติงานและทำโครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกบั การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในสถานประกอบการ ที่
เป็นหน่วยงานของภาครัฐ  หรอื เอกชนก็ได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactory)   
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
10 การสื่อสาร (Communication) 

- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อน
กับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ 
สามารถอ่านและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล สามารถนำเสนอ สามารถให้
และรับคำแนะนำงานได้อย่างชัดเจน 

1. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
2. 03-407-032-402 
สหกิจศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
กปฏิบัติงานและทำโครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ การประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในสถานประกอบการ ที่เป็น
หน่วยงานของภาครัฐ  หรือ เอกชนก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความ
เข้าใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถประยกุต์ใช้
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้
ร่วมทีมและผู้นำทีมเพื่อบริหารจัดการ 
โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน ความหลากหลายสาขาวิชาชพี 

1. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการ
เตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏิบัติงาน
ได้โดยลำพังและ สามารถการเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

1. 03-407-031-314 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
2. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
3. 03-407-032-301 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสหกจิศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ค้นคว้าบทความ ที่นา่สนใจ ดา้นวิศวกรรมในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
เพื่อนำเสนอและกำหนดหวัข้อโครงการ 
 
 
ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกจิศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
นำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชวีอนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
กิจกรรม 5ส ความปลอดภัยทางไฟฟา้ การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน   ทักษะ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้และการ
ตัดสินใจ  ทักษะการวางแผน 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactiory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
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3.2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Sydney Accord 
ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อนยิามและใช้ ขั้นตอน งาน 
กระบวนการ ระบบงานหรือวิธีการทาง 
วิศวกรรม 

1. 02-005-011-109
แคลคูลัส1 สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
2. 02-005-011-110 
แคลคูลัส 2 สำหรับ
วิศวกร 
 
 
 
3. 02-005-011-211
แคลคูลัส 3 สำหรับ
วิศวกร 
 
 
4. 02-005-020-105 
เคมีพื้นฐาน 
 
 
 
 
5. 02-005-030-101 
ฟิสิกส์ 1 
 
 
 
6. 02-005-030-103 
ฟิสิกส์ 2 
 
 
7. 03-407-030-204 
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและวิธี
คำนวณเชิงเลข 
 
 
 
 
8. 03-407-000-100
แนะนำวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมติและภาวะต่อเนื่อง 
อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธแ์ละรปูแบบยังไม่กำหนด 
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและเทคนิคของการหาปริพันธ ์ปริพันธ์จำกัด
เขตและการประยุกต ์
 
 
พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ
หนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร 
เส้น ระนาบและผวิในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของสองตัวแปรและการประยกุต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของหลายตวัแปรและการประยุกต ์
 
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรง แบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนกุรม
เทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน การหาปรพิันธ์เชิงตัวเลข 
 
พื้นฐานทฤษฎอีะตอมและมวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างทาง
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเร
ฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและแทรนสิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนใน
น้ำ จลนศาสตร์เคมี 
 
กลศาสตร์ของอนุภาค โมเมนตัมและการดลงานและพลังงาน 
สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด คลื่นกลใน
ตัวการยืดหยุ่นและคลื่นเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
กลศาสตร์ของไหล 
 
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟา้กระแสตรงแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟา้กระแสสลับ 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทัศนศาสตร์ และ
ฟิสิกส์ยุคใหม ่
 
ความรู้พื้นฐานวธิีการเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้
คอมพิวเตอร์ การหาความคลาดเคลื่อน ระบบสมการเชิงเส้น 
เก๊าซ์ จอร์แดนอิลิมิเนชั่น และอินเตอร์โพเลชั่น การแก้สมการดิฟ
เฟอเรนเชียล การวิเคราะห์สัญญาณและระบบที่เป็น
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง อนุกรมฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ ผล
การแปลง ลาปลาซ การประยกุต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ วิวัฒนาการของ
วิศวกรรมศาสตร์แนะนำวิชาชพีวิศวกรรม องค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวขอ้ง จรรยาบรรณวิศวกร ความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กฎหมายวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 

และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ หลักการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม การทดสอบและการทดลอง การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ยในการทำรายงาน การหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเทคนิคการนำเสนอ 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น 
และวิเคราะห ์ปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไป 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปของ ปัญหาที่มีนัยสำคัญ 
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์และ อุปกรณ์ 
อย่างเหมาะสมตามสาขาความชำนาญ 

1. 03-407-030-201
วงจรไฟฟ้า 
 
 
 
 
2. 03-407-030-202 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
 
 
3. 03-407-030-203
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
พื้นฐาน 
 
 
 
4. 03-407-030-205 
หลักการของการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 03-407-060-101 
วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
6. 03-407-073-201 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
 
 
 
7. 03-407-031-205 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 

องค์ประกอบของวงจรไฟฟา้ การวิเคราะห์วงจรด้วยวธิีโนดและ
วิธีเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟา้ ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ และ
ความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและอันดบัสอง เฟสเซอร์
ไดอะแกรม วงจรไฟฟา้กระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส การ
แปลงลาปลาซและการประยกุต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า 
 
การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิ
เล็กตริก คาปาซิแตนซ์ กระแสการพาและการนำ ความต้านทาน 
สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์  
 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและ
ความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไดโอด วิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซีสเตอร์แบบบีเจทีมอส
ซีมอส และไบซีมอส วงจรขยายออปแอมป์ และการประยกุต์ใช้
งาน โมดูลแหล่งจ่ายกำลัง 
 
รูปแบบการสื่อสาร สายและไร้สาย ความรู้เบื้องต้นของระบบ
และสัญญาณ สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ด้วย
อนุกรมฟูเรียร์และฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม การมอดูเลตด้วยสัญญาณ
แบบอนาลอ็ก สัญญาณรบกวนในการสือ่สารแบบอนาล็อก การ
มอดูเลตด้วยสัญญาณไบนารี ทฤษฏีการสุ่มสัญญาณของไนควิสต์
และการควอนไทซ์ การมอดูเลตสัญญาณพัลส์ด้วยสัญญาณ
อนาล็อก การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ การมอดูเลตแบบเดลต้า 
การมัลติเพล็กซ์ทางเวลา ความรู้เบื้องต้นของสายนำสัญญาณ 
การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุ อปุกรณ์ไมโครเวฟและการสื่อสาร 
การสื่อสารด้วยดาวเทียม และการสื่อสารด้วยแสง  
 
ความสัมพันธ์ระหวา่งโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและ
การประยกุต์วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลกั ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก และวัสดุคอมโพสิท แผนภาพสมดุลวัฏภาคและการ
อธิบายความหมาย คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน สถิตยศาสตร์ของไหล 
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎ
ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม บท
นำเข้าสู่พลศาสตร์วิศวกรรม 
 
วงจรแม่เหล็ก หลกัการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและ
พลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก หมอ้แปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสาม
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
8. 03-407-031-306 
ระบบควบคุม 
 
 
 
 
 
 
9. 03-407-031-308 
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
 
 
 
 
 
10. 03-407-031-309 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 
 
11. 03-407-031-311
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
 
 
 
 
12. 03-407-031-315 
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 
 
 
 
 
13. 03-407-031-316 
โรงต้นกำลังและสถานี
ไฟฟ้าย่อย 
 
 
 
 
 

เฟส หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน การวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง  
 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชั่นถ่ายโอน 
แบบจำลองของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
แบบจำลองพลวัตและผลตอบสนองจากระบบพลวัต ระบบ
อันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง ระบบวงรอบเปิดและระบบ
วงรอบปิด การควบคุมแบบปอ้นกลับและความไว ชนิดของการ
ควบคุมแบบป้อนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขของเสถียรภาพของ
ระบบ วธิีการทดสอบเสถียรภาพ การออกแบบตวัชดเชย 
 
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรไฟฟา้กำลังกระแสสลับ 
คุณลักษณะและแบบจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและ
แบบจำลองหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์และแบบจำลอง
ของสายส่งไฟฟ้า พารามิเตอร์และแบบจำลองสายจำหนา่ยไฟฟา้ 
ระบบเปอร์ยูนิต พื้นฐานการคำนวณการไหลของโหลด พื้นฐาน
การคำนวณการลัดวงจร 
 
โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและการ
วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสและสามเฟส  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การปอ้งกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสก์ำลัง หลักการของวงจร
แปลงผันกำลัง วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลง
ผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 
 
การใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง  การ
สร้างไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ  เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดัน
สูง  ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน   การเกิด
เบรกดาวน์ของไดอิเล็กตริกที่เป็นกา๊ซ  ของเหลว และของแข็ง  
เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูง ฟ้าผา่และการป้องกัน การ
ประสานสัมพันธก์ารฉนวน 
 
คุณลักษณะเส้นโค้งโหลด  โรงจักรไฟฟ้าดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลัง
ไอน้ำ โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส  โรงจกัรไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ร่วม โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำ    โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
แหล่งพลังงานทดแทน ระบบกกัเก็บพลงังาน ประเภทของสถานี
ไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์และรูปแบบการจัดวางในสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
ระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับ
สถานีไฟฟ้าย่อย  ระบบกราวด ์
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14. 03-407-031-418
การป้องกันระบบไฟฟ้า
กำลัง 
 
 
 
 
 
 
 
15. 03-407-031-324 
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
กำลังและสมาร์ทกริด 
 
 
 
 
16. 03-407-031-426
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
17. 03-407-031-428 
เสถียรภาพในระบบไฟฟ้า
กำลัง 
 
 
 
18. 03-407-031-429
เศรษฐศาสตร์ของระบบ
ไฟฟ้ากำลัง 
 
 
 
19. 03-407-031-430
คุณภาพในระบบไฟฟ้า
กำลัง 
 
 

 
สาเหตุและสถิติของการเกิดฟอลท์ หลักการของการปฏิบัติการ
ป้องกัน หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัดและทรานซดิวเซอร์ 
อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การปอ้งกันกระแสเกิน และ
การลัดวงจรลงดิน การป้องกันผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วย
รีเลย์วัดระยะทาง ไพล๊อตรีเลย์  รีเลย์รูท้ิศทาง   การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การปอ้งกันเครื่องกำเนิด การ
ป้องกันการแบ่งโซนบัส การประสานการทำงานของรีเลย์ 
อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัลเบื้องต้น การประยุกต์ใช้การป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากำลังในระบบขนส่งไฟฟ้าในระบบราง 
 
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง หลักการการควบคุมการไหลของ
กำลังไฟฟ้า การคำนวณโครงข่ายการส่งและจ่ายกำลังไฟฟา้ การ
วิเคราะห์ฟอลท์แบบสมมาตรและไม่สมมาตร เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้ากำลัง การทำงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟา้กำลัง 
พื้นฐานระบบสมาร์ทกริด ยานยนต์ไฟฟา้ ระบบกักเก็บพลังงาน 
ระบบไมโครกริด และการซ้ือขายพลังงาน  
 
องค์ประกอบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้ คุณลักษณะของโหลด 
ขอบเขตการทำงานของการขบัเคลื่อน วธิีการเบรคมอเตอร์ไฟฟ้า 
การส่งกำลังและขนาดของกำลัง คุณลักษณะความสัมพันธข์อง
ความเร็วกับแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง ชนิดของตัว
ควบคุม ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ระบบ
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    ระบบการขับเคลื่อน
เซอร์โว การประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ ยานยนต์ไฟฟา้ และระบบราง 
 
หลักการเสถียรภาพของระบบไฟฟา้กำลงัในสถานะอยู่ตัว สถานะ
ชั่วครู่  สมการของการเคลื่อนที่ของส่วนหมุนในเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า การวิเคราะห์เสถยีรภาพในสถานะชั่วครู่เสถียรภาพ
สัญญาณขนาดเล็ก  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบที่มีเคลื่อง
จักรกลไฟฟ้าหลายตวั 
 
วิเคราะห์การควบคุมการจา่ยกำลังไฟฟา้ให้ได้ผลดีที่สุดในเชิง
เศรษฐศาสตร์ การสูญเสียกำลังไฟฟ้าในการสายส่ง   การ
กระจายโหลดระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยกำลัง การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์จากการเดินเครื่องจักรกลไฟฟ้าพลังน้ำ พลังไอน้ำ 
และอื่น ๆ 
 
หลักการของคุณภาพในระบบไฟฟา้  ปญัหาและการป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากำลัง  การวิเคราะหป์ัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้ง
แก้ปัญหาสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง ปัญหาแรงดันตกและเกิน
ชั่วขณะ ปัญหาฮาร์มอนกิในระบบไฟฟา้ มาตรฐานและ
ข้อกำหนดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพในระบบไฟฟ้า 
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3 การออกแบบ/พัฒนาหา คำตอบของ
ปัญหา (Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปัญหา
ทาง เทคโนโลยีวิศวกรรมทั่วไป และมี
ส่วนช่วย ออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือ
กระบวนการ ตามความจำเป็นและ
เหมาะสมกับขอ้พิจารณา ทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1. 03-407-050-101 
เขียนแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 
2. 03-407-031-313 
การเขียนแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
3. 03-407-031-417การ
ออกแบบระบบไฟฟา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 03-407-031-323 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
 
 
 
5. 03-407-031-425
วิศวกรรมแสงสว่าง 
 
 

พื้นฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบตัวอักษร 
วิธีการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด
แบบต่างๆ การกำหนดขนาดค่าพิกัดความเผ่ือ การสเก็ตภาพ 
การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขียนแบบ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน การเขียนแบบด้วยงานคอมพิวเตอร์ 
 
การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การกำหนดขนาด
เบื้องต้น การเขียนค่าสัญลักษณ์ การเขียนวงจรเส้นเด่ียว วงจร
ย่อย การเขยีนแบบแสดงส่วนประกอบและรายละเอยีดของ
ระบบไฟฟ้ากำลัง รายละเอียดของเครื่องจักรกลไฟฟ้า แบบแสดง
ดวงไฟแสงสว่าง แบบแสดงระบบกำลังไฟฟ้าในอาคาร การเขียน
ไดอะแกรมลำดับ 
 
หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า สัญญลกัษณ์และมาตรฐานของ
การติดตั้งระบบไฟฟ้า แผนผังการจำหนา่ยไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล รางสายไฟฟา้ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า การ
คำนวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบ
วงจรชุดคาปาซิเตอร์ การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สายปอ้น สาย
เมน ระบบไฟฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร ระบบสายดิน
สำหรับการติดตั้งไฟฟ้า การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกัน 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบปอ้งกันฟ้าผ่าสำหรับอาคาร 
ระบบไฟฟ้าสำหรับพลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบ
รถไฟฟ้าและระบบราง การประมาณราคา 
 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  โครงสร้าง และ
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาพรวมอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง พื้นฐานการสื่อสารขอ้มูลดิจิทัล การโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลี ภาษาซี เทคนิคการอินเตอร์เฟส หน่วยรับและส่ง
ข้อมูล การประยกุต์ใช้งานในระบบไฟฟา้และระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
 
การส่องสว่าง ตาและการมองเห็น สีและการจำแนกส ี
แหล่งกำเนิดแสง ดวงโคม แสงสวา่งภายในอาคารและสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ของแสงสว่าง เทคนิคการออกแบบแสงสว่าง
ภายในและภายนอกอาคารโดยใช้แนวทางการประหยัดพลังงาน 

4 การสืบค้น (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบค้นเพื่อหา
คำตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไป 
จากการกำหนด ตำแหน่ง การค้นหาและ
เลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ ฐานข้อมูล การ สบืค้นทาง
เอกสาร การออกแบบการทดสอบและ 
ทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เชื่อถือได้ 

1. 02-005-020-106
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
 
2. 02-005-030-102
ปฏิบัติการฟิสิกส์1 
 
 
 

ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับทฤษฎีในเนื้อหารายวิชา 02-
005-020-105 เคมีพื้นฐาน 
 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ กลศาสตร์ของอนุภาค โมเมนตัมและ
การดลงานและพลังงาน กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด สมบัติเชิงกลของสสาร คลื่นกลในตัวการ
ยืดหยุ่นและคลื่นเสียง ความร้อนและอณุหพลศาสตร์ กลศาสตร์
ของไหล 
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3. 02-005-030-104 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
 
 
4. 03-407-031-202
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและ
การวัดทางไฟฟา้ 
 
5. 03-407-031-203 
ปฏิบัติการวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์
 
6. 03-407-031-204
ปฏิบัติงานพื้นฐาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
7. 03-407-031-307 
ปฏิบัติการระบบควบคุม 
 
8. 03-407-031-310
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทน 
 
9. 03-407-031-312  
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
กำลัง 
 
10. 03-407-031-314 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
11. 03-407-031-419
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
กำลังและการป้องกัน 
 
12. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง
แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อวงจรไฟฟ้าเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
 
 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า มาตรฐานความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  
 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาระบบควบคุม 
 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้ากำลัง และพลังงานทดแทน 
 
 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
 
 
 
ค้นคว้าบทความ ที่นา่สนใจ ดา้นวิศวกรรมในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
เพื่อนำเสนอและกำหนดหวัข้อโครงการ 
 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งจ่ายกำลังไฟฟา้ การป้องกันระบบไฟฟ้า
กำลังและการควบคุมระบบไฟฟา้กำลัง  
 
 
ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern 
Tool Usage) 
- สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรพัยากร 
และใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ

1. 03-407-100-101 
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
 

หลักการเบื้องต้นขององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ การประมวลผล
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรม ผังงาน โครงสร้างข้อมูลและ
ตัวแปร การดำเนินงานทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การรับ
ข้อมูลและการส่งออก การติดต่อกบัผู้ใช้ การเขียนโปรแกรม
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พยากรณ์ การทำแบบจำลองของงานทาง
วิศวกรรมทั่วไปที่เข้าใจถึง ข้อจำกัดของ
เครื่องมือต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
2. 03-407-031-201
เครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
3. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
4. 03-407-031-321 
วงจรดิจิทัลสมัยใหม ่
 
 
 
 
 
5. 03-407-031-322 
ระบบควบคุมแบบลำดับ
ที่โปรแกรมได้ 
 
 
 
 
 
 
6. 03-407-031-323 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
 
 
 
7. 03-407-031-426 
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
 
 

โครงสร้าง คำสั่งตัดสินใจ และคำสั่งทำงานแบบวนรอบ ฟังก์ชัน 
ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แถวลำดับ และการดำเนินงานเกี่ยวกับ
แฟ้มข้อมูล สว่นปฏบิัติการเน้น การออกแบบและเขียนโปรแกรม
เพื่อแก้ปัญหา การตรวจแก้จุดบกพร่อง โจทย์เฉพาะที่สอดคล้อง
เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นด้วยภาษาระดับสงูที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 
หน่วยและมาตรฐานการวัดไฟฟา้  ชนิดและลักษณะสมบัติของ
เครื่องมือวัด  การวิเคราะห์การวัด  การวัดแรงดันไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบ
อนาลอก และดิจิตอล  การวัดกำลังไฟฟา้  ตวัประกอบกำลัง  
และพลังงานไฟฟ้า  การวัดความตา้นทาน  ความเหนีย่วนำ  
ความจุไฟฟ้า  การวัดความถี่และคาบ/ชว่งเวลา  สัญญาณ
รบกวน  ทรานสดิวเซอร์ การปรับเทียบ 
 
ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
ระบบจำนวนและรหัส  การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วย
เลขฐานสองแบบมีและไม่มีค่าประจำตำแหน่ง การบวก ลบ คูณ 
และหารเลขฐานใด ๆ พีชคณิตบูลีนผังคาร์โนห์  การออกแบบ
วงจรคอมไบเนชั่นลอจิก การออกแบบวงจร  ซีเควนเชียลลอจิก 
วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล   และดิจิตอลเป็น
อนาล็อก  การเขียนภาษาวีเอซดีแอล อปุกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่ 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลำดับ  
การเขียนไดอะแกรมของรีเลย์  การฝึกเขียนโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ เครื่องมือ  และกระบวนการ ศึกษาเครื่องมือควบคุม
แบบลำดับที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้ การเขียนภาษา
คำสั่ง  ภาษาคำสั่งแลดเดอร์ไดอะแกรม และภาษาคำสั่งอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับงานควบคุม  การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมหลักการเลือกใช้อปุกรณ์  เครื่องมือ  และระบบควบคุม
ให้เหมาะสมกับการทำงานในแบบหรือลกัษณะต่าง ๆ 
 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  โครงสร้าง และ
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาพรวมอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง พื้นฐานการสื่อสารขอ้มูลดิจิทัล การโปรแกรมภาษา
แอสแซมบลี ภาษาซี เทคนิคการอินเตอร์เฟส หน่วยรับและส่ง
ข้อมูล การประยกุต์ใช้งานในระบบไฟฟา้และระบบควบคุม
อัตโนมัติ 
 
องค์ประกอบการขับเคลื่อนด้วยไฟฟา้ คุณลักษณะของโหลด 
ขอบเขตการทำงานของการขบัเคลื่อน วธิีการเบรคมอเตอร์ไฟฟ้า 
การส่งกำลังและขนาดของกำลัง คุณลักษณะความสัมพันธข์อง
ความเร็วกับแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรง ชนิดของตัว
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
8. 03-407-031-431
หัวข้อเลือกสรรทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
9. 03-407-031-435 
หัวข้อประยุกต์ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ควบคุม ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   ระบบ
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    ระบบการขับเคลื่อน
เซอร์โว การประยุกต์ใช้การขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ ยานยนต์ไฟฟา้ และระบบราง 
 
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
ศึกษาหัวข้อที่สนใจ หรือการพัฒนาใหม ่ๆ ในสาขาต่าง ๆ ดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้าในขณะนั้น 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 
and Society) 
- สามารถแสดงว่ามีความเข้าใจใน
ประเด็นต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามยั 
ความปลอดภยั กฎหมาย และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัตวิิชาชพีใน ระดบั
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

1. 03-407-031-417 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 03-407-032-301 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสหกจิศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า สัญญลกัษณ์และมาตรฐานของ
การติดตั้งระบบไฟฟ้า แผนผังการจำหนา่ยไฟฟ้า สายไฟฟ้าและ
สายเคเบิล รางสายไฟฟา้ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า การ
คำนวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบ
วงจรชุดคาปาซิเตอร์ การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลด สายปอ้น สาย
เมน ระบบไฟฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร ระบบสายดิน
สำหรับการติดตั้งไฟฟ้า การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกัน 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบปอ้งกันฟ้าผ่าสำหรับอาคาร 
ระบบไฟฟ้าสำหรับพลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบ
รถไฟฟ้าและระบบราง การประมาณราคา 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกจิศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
นำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชวีอนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
กิจกรรม 5ส ความปลอดภัยทางไฟฟา้ การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน   ทักษะ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้และการตัดสินใจ  
ทักษะการวางแผน 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactiory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
(Environment and Sustainability) 
- สามารถเขา้ใจผลกระทบของคำตอบ
ของปัญหา งานดา้นเทคโนโลยวีิศวกรรม
ในบริบทของสังคม และ สิ่งแวดล้อม 
และสามารถแสดงความรูแ้ละ ความ
จำเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. 03-407-031-427 
พลังงานหมุนเวียน
ทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน 
 
 
 
 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบพลังงาน และแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนทดแทน ศักยภาพ ของแหล่งพลังหมุนเวียนทดแทน 
ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังแบบดัง้เดิมกับ พลังงาน
หมุนเวียนทดแทน เทคโนโลยีพลังหมุนเวียนทดแทน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชวีมวล ความรอ้นใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ 
ขยะจากชุมชน พลังงานคลื่น เซลล์เชื้อเพลิง  การเก็บพลังาน 
การอนุรักษพ์ลังงาน การประยุกต์ใช้พลงังานหมุนเวียนทดแทน
ในอาคารและชุมชน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
ด้านพลังหมุนเวียนทดแทน ทัศนคติด้านเศษรฐศาสตร์ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

 
2. 03-407-032-301 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสหกจิศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกจิศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
นำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชวีอนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
กิจกรรม 5ส ความปลอดภัยทางไฟฟา้ การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน   ทักษะ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้และการตัดสินใจ  
ทักษะการวางแผน 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactiory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) 
- มีความเขา้ใจและมีสำนึกรับผิดชอบตอ่
การ มาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพในระดับ
เทคโนโลยี วิศวกรรม 

1. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
2. 03-407-032-301 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสหกจิศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกจิศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
นำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชวีอนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
กิจกรรม 5ส ความปลอดภัยทางไฟฟา้ การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน   ทักษะ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้และการตัดสินใจ  
ทักษะการวางแผน 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactiory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

9 การทำงานเดี่ยวและทำงานเป็นทีม 
(Individual and Team work) 
- ทำหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านการ ทำงานเด่ียว และการทำงานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้นำทีมที่มีความ
หลากหลายทางเทคนิค 

1. 03-407-032-402 
สหกิจศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 
 

ฝึกปฏิบัติงานและทำโครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกบั การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในสถานประกอบการ ที่
เป็นหน่วยงานของภาครัฐ  หรอื เอกชนก็ได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมทั่วไปกับ
กลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคม
โดยรวมได้อยา่ง มีประสิทธิผล อาท ิ
สามารถอ่านและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล สามารถนำเสนอ สามารถให้
และรับคำแนะนำงานได้อย่างชัดเจน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถ

1. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
2. 03-407-032-402 
สหกิจศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
กปฏิบัติงานและทำโครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ การประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในสถานประกอบการ ที่เป็น
หน่วยงานของภาครัฐ  หรือ เอกชนก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactory)   
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

นำเสนอ สามารถใหแ้ละรับคำแนะนำ
งานได้อย่างชัดเจน 

              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความ
เข้าใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถประยกุต์ใช้
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้
ร่วมทีมและผู้นำทีมเพื่อบริหารจัดการ 
โครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน ความหลากหลายสาขาวิชาชพี 

1. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการ
เตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏิบัติงาน
ได้โดยลำพังและ สามารถการเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีการ เปลีย่นแปลงทาง
ความรู้เฉพาะดา้นเทคโนโลยวีิศวกรรม 

1. 03-407-031-314 
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
2. 03-407-031-420
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
3. 03-407-032-301 
การเตรียมความพร้อม
ก่อนสหกจิศึกษาสำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ค้นคว้าบทความ ที่นา่สนใจ ดา้นวิศวกรรมในทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
เพื่อนำเสนอและกำหนดหวัข้อโครงการ 
 
 
ค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกจิศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
นำเสนอโครงการ/ผลงาน อาชวีอนามยัความปลอดภยัในโรงงาน 
กิจกรรม 5ส ความปลอดภัยทางไฟฟา้ การบริหารคุณภาพ 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความพร้อมในการปฏิบัติงาน   ทักษะ
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม   ทักษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้และการตัดสินใจ  
ทักษะการวางแผน 
หมายเหตุ  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร ตอ่ไปนี้ 
              พ.จ.  หรือ  S  หมายถึง  พอใจ (Satisfactiory)   
              ม.จ.  หรือ  U  หมายถึง  ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4.1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยทำการประยุกต์ใช้หลักการ 

ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
4.2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม เพื ่อสร้างคำตอบที ่ตรงกับความต้องการ โดยพิจารณา

องค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอ่ืนตาม 
ความเหมาะสมของสาขาวิชา  

4.3 ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  
4.4 ความสามารถในการคำนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและทำการ

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานการคำนึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์  
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4.5 ความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้นำ ในการสร้างเป้าหมาย การวางแผน
งาน ทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงานร่วมกัน  

4.6 ความสามารถในการพัฒนาและดำเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล  

4.7 ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 
Program Learning 
Outcomes 

กลุ่มรายวิชา การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน มาตรฐาน
ตามผลการ
เรียนรู้ กว 
4.1-4.7 

PLO 1 มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสัตย์
สุจริต ความขยัน 
หมั่นเพียร สำนกึใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่
และสังคม 

1) 03-407-032-301 การเตรียม
ความพร้อมกอ่น สหกิจศึกษาสำหรับ
วิศวกรรม ไฟฟา้ 
2) 03-407-031-314 การเตรียม
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และ
สังคม 

4.4 

1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชพีรวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

4.4 

2. ด้านความรู ้  
2.1 มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

4.1, 4.2 

2.2 มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม 

4.6 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที่ศึกษากบั
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

4.7 

3. ด้านทักษะทางปญัญา  
มีความคิดอย่างมีวจิารณญาณที่ดี 4.4 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.3 

4.2 รูจ้ักบทบาทหนา้ที่และมีความรับผดิชอบในการ
ทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุม่ 
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อยา่ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 

4.3 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทำงานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 

4.2 
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Program Learning 
Outcomes 

กลุ่มรายวิชา การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน มาตรฐาน
ตามผลการ
เรียนรู้ กว 
4.1-4.7 

5. ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกตต์่อการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวขอ้งได้อย่างสร้างสรรค์ 

4.6 

5.2 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูดการเขียน
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

4.3 

PLO 2 มีความรู้ทางด้าน
ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
งานด้านวิศวกรรมไฟฟา้ได้
เป็นอย่างด ี

1) 00-000-011-xxxกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ 
2) 00-000-021-xxx กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ 1 
3) 00-000-021-xxx กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ 2 
4) 00-000-031-xxx กลุ่มวิชาภาษา1 
5) 00-000-031-xxx กลุ่มวิชาภาษา2 
6) 00-000-031-xxx กลุ่มวิชาภาษา3 
7) 00-000-031-xxx กลุ่มวิชาภาษา4 
8) 00-000-031-xxx กลุ่มวิชาภาษา5 
9) 00-000-041-xxx กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 
10) 00-000-041-xxx กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 
11) 02-005-011-109 แคลคูลัส 1 
สำหรับวิศวกร 
12) 02-005-011-110 แคลคูลัส 2 
สำหรับวิศวกร 
13) 02-005-011-211 แคลคูลัส 3 
สำหรับวิศวกร 
14) 02-005-020-105 เคมีพื้นฐาน 
15) 02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน 
16) 02-005-030-101 ฟิสิกส์ 1 
17) 02-005-030-102 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 1 
18) 02-005-030-103 ฟิสิกส์ 2 
19) 02-005-030-104 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 2 
20) 03-407-030-202 ทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้า 
21) 03-407-050-101 เขียนแบบ
วิศวกรรม 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และ
สังคม 

4.4 

1.2 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4.4 

1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชพีรวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

4.4 

2. ด้านความรู ้  
2.1 มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

4.1 

2.2 มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม 

4.6 

2.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาดว้ยวธิีการที่
เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
เป็นต้น 

4.6 

3. ด้านทักษะทางปญัญา  
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
ไดอ้ย่างมีระบบรวมถึง การใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 

3.2 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอยา่งเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อยา่งสร้างสรรค์ 

4.7 

3.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

4.7 
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Program Learning 
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กลุ่มรายวิชา การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน มาตรฐาน
ตามผลการ
เรียนรู้ กว 
4.1-4.7 

22) 03-407-100-101 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
23) 03-407-000-100 แนะนำ
วิศวกรรมศาสตร์ 
24) 03-407-031-205 เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 1 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.3 

4.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรูท้ั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.7 

5. ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.1 มีทักษะในการใช้คอมพวิเตอร์สำหรบัการทำงานที่
เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพได้เป็นอยา่งดี 

4.7 

5.2 สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4.7 

5.3 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูดการเขียน
และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ ์

4.3 

5.4 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวศิวกรรมที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

4.7 

PLO 3 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีกิจนิสัยและ
ทักษะในการค้นควา้ข้อมูล
ด้านวิชาชีพ เพื่อการ
แก้ปัญหาด้วยหลักการและ
เหตุผลได้อย่างเหมาะสม 

1) 03-407-030-201 วงจรไฟฟ้า 
2) 03-407-030-203 อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมพื้นฐาน 
3) 03-407-060-101 วัสดุวิศวกรรม 
4) 03-407-073-201 กลศาสตร์
วิศวกรรม 
5) 03-407-031-201 เครื่องมือวัด
และการวัดทางไฟฟ้า 
6) 03-407-031-202 ปฏิบัติการ
วงจรไฟฟ้าและการวัดทางไฟฟ้า 
7) 03-407-031-203 ปฏิบัติการวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์
8) 03-407-031-204 ปฏิบัติงาน
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา้ 
9) 03-407-031-306 ระบบควบคุม 
10) 03-407-031-307 ปฏิบัติการ
ระบบควบคุม 
11) 03-407-031-308 ระบบไฟฟ้า
กำลัง 
12) 03-407-031-309 เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 2 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  
1.1 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4.2 

1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชพีรวมถึงเข้าใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

4.4 

2. ด้านความรู ้  
2.1 มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

4.1 

2.2 มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม 

4.6 

2.3 สามารถใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตนใน
การประยกุต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

4.7 

3. ด้านทักษะทางปญัญา  
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม
ไดอ้ย่างมีระบบรวมถึง การใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 



- 35 -  

Program Learning 
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กลุ่มรายวิชา การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน มาตรฐาน
ตามผลการ
เรียนรู้ กว 
4.1-4.7 

13) 03-407-031-310 ปฏิบัติการ
เครื่องจักกลไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทน 
14) 03-407-031-311 อิเล็กทรอนิกส์
กำลัง 
15) 03-407-031-312 ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
16) 03-407-031-313 การเขียนแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
17) 03-407-031-315 วิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง 
18) 03-407-031-316 โรงต้นกำลัง
และสถานีไฟฟา้ย่อย 
19) 03-407-031-321 วงจรดิจิทัล
สมัยใหม่ (วิชาชีพเลือก 1) 
20) 03-407-031-323
ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง (วิชาชีพเลือก 2) 
21) 03-407-031-417 การออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 
22) 03-407-031-418 การป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
23) 03-407-031-419 ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
24) 03-407-031-425 วิศวกรรมแสง
สว่าง 
25) วิชาชีพเลือกเสรี 1 (ระบบควบคุม
แบบลำดับที่โปรแกรมได้ หรือการ
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) 

3.2 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอยา่งเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม
หรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อยา่งสร้างสรรค์ 

4.7 

3.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4.7 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.3 

4.2 สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

4.5 

4.3 รูจ้ักบทบาทหนา้ที่และมีความรับผดิชอบในการ
ทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อยา่ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 

5. ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

4.7 

5.2 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวศิวกรรมที่
เกี่ยวขอ้งได้ 

4.7 

PLO 4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
มีทักษะในด้านการทำงาน
เปน็หมู่คณะและสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้

1) 03-407-031-420โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
2) 03-407-032-402 สหกิจศึกษา
สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และ
สังคม 

4.4 

1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็น
หมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

4.5 

2. ด้านความรู ้  
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึ่กษากับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

4.7 
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กลุ่มรายวิชา การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน มาตรฐาน
ตามผลการ
เรียนรู้ กว 
4.1-4.7 

3. ด้านทักษะทางปญัญา  
มีความคิดอย่างมีวจิารณญาณที่ดี 4.2 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธภิาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.3 

4.2 รูจ้ักบทบาทหนา้ที่และมีความรับผดิชอบในการ
ทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อยา่ง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 

4.3 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทำงานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

4.2 

5. ด้านทักษะการคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูดการเขียนและ
การสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

4.3 
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
 
1. ประธานหลักสูตร 

 
ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

นายมงคล   ด่านบำรุงตระกูล อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2543 
 

2548 
2561 

16 

 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางที่ 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวชิา ... 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ป)ี 
1 นายมงคล   ด่านบำรุงตระกูล อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2543 
 

2548 
2561 

16 

2 นายประจวบ  อนิระวงค ์ อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่) 
Ph.D. Electrical and Electronic Engineering (The 

University of Nottingham, United Kingdom) 

2537 
 

2544 
2555 

27 

3 นายธงชัย  คล้ายคลึง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) 

2540 
 

2548 
2562 

22 

4 นายประเสริฐ  เผือ่นหมืน่ไวย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
วิทยาเขตเทเวศร์) 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวดั 
ปทุมธานี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ (มหาวิทยาลัยขอนแกน่) 

2528 
 

2546 
 

2537 

36 

5 นายวฒุิชัย  สง่างาม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขต
เทเวศร์) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 

2538 
 

2547 

26 
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3. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

1 นายพนัธ์พงศ์  อภิชาตกุล ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศกึษา วทิยาเขตเทเวศร์) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ (มหาวิทยาลัยขอนแกน่) 

2528 
 

2535 

36 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 2 นายสทุธนิันท์  ตน้โพธิ ์ ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศกึษา วทิยาเขตเทเวศร์) 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
จังหวัด ปทมุธานี) 

วศ.ม. วิศวกรรมเทคโนโลยกีารจัดการพลังงาน 
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

2528 
 

2546 
 

2545 
 

36 

อาจารย ์ 3 นายกิตติวงศ ์ สุธรรมโน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 

2538 
 

2548 

26 

อาจารย ์ 4 นายรุ่งเพชร  ก่องนอก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ปทุมธานี) 

2548 
 

2553 

11 

อาจารย ์ 5 นายอดิศร  พลเสนา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา) 

2546 
2555 

11 

อาจารย ์ 6 นายยุทธณา  คงจีน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ปทุมธานี) 

2549 
 

2556 
 
 

2561 

2 

อาจารย ์ 7 นายสมศักดิ ์ วัชระคุปต ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 

2551 
2554 
2562 

1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

8 นายพนิิจ  ศรีธร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยา
เขตเทเวศร์) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
Ph.D Electrical and Electronic Engineering (The 

University of Nottingham) 

2538 
 

2542 
2552 

26 

รอง
ศาสตราจารย ์

9 นายกาณฑ์  เกิดชืน่ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยา
เขตเทเวศร์) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management 

(Asian Institute of Technology) 
 
 

2537 
 

2541 
2551 

27 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

10 นายกฤตเิดช  บัวใหญ ่ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วทิยา
เขตเทเวศร์) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management 

(Asian Institute of Technology) 

2537 
 

2541 
2551 

27 
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4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ  
ลำดับที ่ วิชาท่ีสอน หน่วยกิต ชื่อ-สกลุ 

1 03-407-100-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปฏิบัติ) 3(2-3-5) 1. อ. ดร.เกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์ 
2. อ. ดร.กีระชาติ  สุขสุทธ์ิ 
3. อ. ดร.ประจวบ อินระวงค์ 

2 03-407-031-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและการวัดทางไฟฟ้า   1(0-3-1) 1. ผศ. ดร.กฤติเดช บัวใหญ่ 
2. อ.อดิศร พลเสนา 

3 03-407-031-203 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส ์  1(0-3-1) 1. อ. ดร.มงคล ด่านบำรุงตระกูล 
2. ผศ.สุทธินันท์ ต้นโพธ์ิ 

4 03-407-031-204 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า    1(0-3-1) 1. ผศ.วุฒิชัย สง่างาม 
2. อ.กิตติวงศ์ สุธรรมโน 
3. อ.รุ่งเพชร ก่องนอก 

5 03-407-031-307 ปฏิบัติการระบบควบคุม   1(0-3-1) 1. ผศ.พันธ์พงศ์ อภิชาตกุล 
2. อ.กิตติวงศ์ สุธรรมโน 

6 03-407-031-310 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทน 

1(0-3-1) 1. ผศ. ดร.กฤติเดช บัวใหญ่ 
2. ผศ.สุทธินันท์ ต้นโพธ์ิ 
3. อ. ดร.มงคล ด่านบำรุงตระกูล 

7 03-407-031-312 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  1(0-3-1) 1. ผศ.ประเสริฐ เผื่อนหมื่นไวย 
2. อ.กิตติวงศ์ สุธรรมโน 

8 03-407-031-313 การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-1) 1. รศ. ดร.กาณฑ์ เกิดช่ืน 
2. อ. ดร.ยุทธณา คงจีน 

9 03-407-031-419 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกนั 1(0-3-1) 1. ผศ. ดร.ธงชัย คล้ายคลึง 
2. รศ. ดร.กาณฑ์ เกิดช่ืน 
3. อ. ดร.ยุทธณา คงจีน 

10 03-407-031-321 วงจรดิจิทัลสมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ) 3(2-3-5) 1. ผศ.วุฒิชัย สง่างาม 
2. อ. ดร.ประจวบ อินระวงค์ 

11 03-407-031-322 ระบบควบคุมแบบลำดับที ่โปรแกรมได้  
(ภาคปฏิบัติ) 

3(2-3-5) 1. ผศ. ดร.ธงชัย คล้ายคลึง 
2. ผศ.วุฒิชัย สง่างาม 

12 03-407-031-323 ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (ภาคปฏิบัติ) 

3(2-3-5) 1. อ. ดร.ประจวบ อินระวงค์ 
2. ผศ.วุฒิชัย สง่างาม 

13 03-407-031-426 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (ภาคปฏิบัติ) 3(2-3-5) 1. ผศ. ดร.พินิจ ศรีธร 
2. อ. ดร.มงคล ด่านบำรุงตระกูล 

หมายเหตุ อาจารย์ประจำสาขาเป็นผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ ไม่มีบุคลาการช่วยสอน  
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5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 
ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดบั ม.6 
ระดับชั้นป ี จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) 
ช้ันปีท่ี 1 48 
ช้ันปีท่ี 2 21 
ช้ันปีท่ี 3 26 
ช้ันปีท่ี 4 28 

รวมนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4) 75 
 
ตารางที่ 2: จำนวนนักศึกษาระดบั ปวส. 

ระดับชั้นป ี จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) 
ช้ันปีท่ี 1 90 
ช้ันปีท่ี 2 32 
ช้ันปีท่ี 3 33 

รวมนักศึกษา (ชั้นปีที่ 1-3) 155 
 
ตารางที่ 3: อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 

จำนวนอาจารย์ประจำ รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ม.6) รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 
15 75 155 

อัตราส่วน   1:15.33 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 

 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

หัวข้อการอบรม 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 นายประจวบ  

อินระวงค ์
อาจารย ์ วิทยากรอบรม เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ปรับปรุงระบบจำหน่าย

แรงต่ำ (LDcad) ให้กับพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     

วิทยากรอบรมเรื่องการขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานยนต์
ไฟฟ้า 

     

2 นายมงคล    
ด่านบำรุงตระกูล 

อาจารย ์ วิทยากร อบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้กับ บริษทั สงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จำกัด 

     

การทดสอบ Type Test LV Switchgear and Controlgear 
Assemblies ตามมาตรฐาน IEC เวอร์ชนัลา่สุด IEC61439-1 
Edition 3.0 ปี ค.ศ. 2020-05 

     

วิทยากร การดัดแปลงยานยนต์แบบเครื่องยนต์สนัดาปเป็นยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

     

การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอยา่งมืออาชีพ      
วิทยากรอบรมเรื่องการขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า      
อบรมออนไลน์หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน รุ่นที่ 6 
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

หัวข้อการอบรม 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
3 นายวฒุิชัย   

สง่างาม 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
วิทยากรอบรมการดัดแปลงยานยนต์แบบเครื่องยนต์สนัดาป
เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 

     

4 นายประเสริฐ  
เผื่อนหมื่นไวย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยากร การฝกึอบรมแนวทางการออกแบบและติดตั้งเครื่อง
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านพกัอาศัย (Training on Design 
and Installation of Electric Vehicle Charger in 
Household) ” 

     

5 นายธงชัย  
คล้ายคลึง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยากรการอบรมเรื่อง เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้ากับการเตรยีม
ความพรอ้มด้านสถาปัตยกรรม 16 ก.ค. 2564 

           

วิทยากร การฝกึอบรมแนวทางการออกแบบและติดตั้งเครื่อง
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านพกัอาศัย (Training on Design 
and Installation of Electric Vehicle Charger in 
Household) ” 

       

เข้ารว่มการสัมมนาเรือ่ง การตรวสอบและการวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้ากำลัง (Fluk Thailand) 3 ก.พ. 2563 

 

  
        

เข้ารว่มการสัมมนาเรือ่ง โครงการระดมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะร่างแนวทางสนับสนุนทนุวิจยัพัฒนาเพือ่สร้าง
ศักยภาพการแข่งขันในเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 
2564 โดย คณะอนกุรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่ง
อนาคต บพข. 13 ม.ค. 2564 

   

  
      

เข้ารว่มการสัมมนาเรือ่ง เทรนดย์านยนต์ไฟฟ้ากำลังมา เตรยีม
ชาร์จรถอย่างไรให้ปลอดภยั โดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 23 
มิ.ย. 2564 

   

  
      

6 นายพนิิจ  ศรีธร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยากรอบรม เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ปรับปรุงระบบจำหน่าย
แรงต่ำ (LDcad) ให้กับพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

     

วิทยากรอบรมเรื่องการขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานยนต์
ไฟฟ้า 

     

วิทยากรอบรมการดัดแปลงยานยนต์แบบเครื่องยนต์สนัดาป
เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 

     

การประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอยา่งมืออาชีพ      
7 นายกาณฑ์   

เกิดชืน่ 
รอง

ศาสตราจารย ์
วิทยากร โครงการสัมมนางานวิจยัทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
สำหรับการประยกุต์ใชก้ับชุมชนอย่างยั่งยนื, จัดโดย ECTI และ 
มทร.พระนคร 

     

วิทยากร การออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับช่าง
ไฟฟ้าและผู้สนใจ, จัดโดยบริษัท MJC 

     

วิทยากร โครงการเสริมพลังผูน้ำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
สะอาด, จัดโดย มทร.ธัญบุรี ได้รับงบประมาณจาก กกพ. 

     

เผยแพร่ตำราและเอกสารต่างๆประกอบการอบรมทีเ่ว็บไซต์  
https://www.rmuti.ac.th/user/kaan.ke/ 

     

วิทยากรอบรมการดัดแปลงยานยนต์แบบเครื่องยนต์สนัดาป
เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 

     

8 นายพนัธ์พงศ์  
อภิชาตกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยากร การฝกึอบรมแนวทางการออกแบบและติดตั้งเครื่อง
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านพกัอาศัย (Training on Design 
and Installation of Electric Vehicle Charger in 
Household) ” 

     

9 นายสทุธนิันท์  
ต้นโพธิ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยากร อบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้กับ บริษทั สงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จำกัด 

     

10 นายอดิศร   
พลเสนา 

อาจารย ์ วิทยากรอบรมการดัดแปลงยานยนต์แบบเครื่องยนต์สนัดาป
เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

หัวข้อการอบรม 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
11 นายกิตติวงศ ์  

สุธรรมโน 
อาจารย ์ วิทยากร อบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในโรงงาน

อุตสาหกรรม ให้กับ บริษทั สงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จำกัด 
     

วิทยากรอบรมเรื่องการขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานยนต์
ไฟฟ้า 

     

12 นายกฤตเิดช 
บัวใหญ่ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยากรอบรม เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ปรับปรุงระบบจำหน่าย
แรงต่ำ (LDcad) ให้กับพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

     

วิทยากร การฝกึอบรมแนวทางการออกแบบและติดตั้งเครื่อง
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านพกัอาศัย (Training on Design 
and Installation of Electric Vehicle Charger in 
Household) ” 

     

ฝึกอบรม การออกแบบ บำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า 115 kV.      
13 นายรุ่งเพชร   

ก่องนอก 
อาจารย ์ ฝึกกอบรม การออกแบบ บำรุงรกัษา สถานไีฟฟ้า 115 kV.      

14 นายยุทธณา   
คงจีน 

อาจารย ์ วิทยากร การออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับช่าง
ไฟฟ้าและผู้สนใจ, จัดโดยบริษัท MJC 

     

วิทยากร หลักสตูร  “การออกแบบแหล่งจ่ายพลังงาน
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งลอยน้ำและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

     

การออกแบบติดตั้งระบบโซลารเ์ซลล์ในงานการเกษตรสมยัใหม      
วิทยากร การฝกึอบรมแนวทางการออกแบบและติดตั้งเครื่อง
อัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านพกัอาศัย (Training on Design 
and Installation of Electric Vehicle Charger in 
Household) ” 

     

ฝึกอบรม การออกแบบ บำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า 115 kV.      
15 นายสมศักดิ ์ 

วัชระคุปต ์
อาจารย ์ วิทยากรอบรมเรื่องการขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานยนต์

ไฟฟ้า 
     

 
6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

เกษียณอายุราชการ 
2563 2564 2565 2566 2567 

1 นายประเสริฐ  
เผื่อนหมื่นไวย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

     

2 นายพนัธ์พงศ์  
อภิชาตกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

     

3 นายสทุธนิันท์  
ต้นโพธิ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

     

 
ภายในปีการศึกษา 2567 จะมีอาจารย์เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน ทางสาขาได้ดำเนินการขออัตรา

ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยในช่วงแรกจะมีอัตรามาทดแทน 1 ตำแหน่ง  
 
6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ ระดับการพัฒนาคุณวฒุิการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 นายวฒุิชัย  สง่างาม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก      
2 นายกิตติวงศ ์ สุธรรมโน อาจารย ์ กำลังศึกษาระดับปรญิญาเอก      
3 นายรุ่งเพชร  ก่องนอก อาจารย ์ กำลังศึกษาระดับปรญิญาเอก      
4 นายอดิศร  พลเสนา อาจารย ์ ปริญญาเอก      
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6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ 
แผนการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์
1 นายประจวบ  อนิระวงค ์ อาจารย ์ 2565   
2 นายมงคล   ด่านบำรุงตระกูล อาจารย ์ 2565   
3 นายธงชัย  คล้ายคลึง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2566  
4 นายประเสริฐ  เผือ่นหมืน่ไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2565  
5 นายวฒุิชัย  สง่างาม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2566  
6 นายพนิิจ  ศรีธร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2566  
7 นายกาณฑ์  เกิดชืน่ รองศาสตราจารย ์   2568 
8 นายกฤตเิดช  บัวใหญ ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2566  
9 นายพนัธ์พงศ์  อภิชาตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2565  
10 นายสทุธนิันท์  ตน้โพธิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  2565  
11 นายกิตติวงศ ์ สุธรรมโน อาจารย ์  2567  
12 นายรุ่งเพชร  ก่องนอก อาจารย ์ 2567   
13 นายอดิศร  พลเสนา อาจารย ์ 2565   
14 นายยุทธณา  คงจีน อาจารย ์ 2565   
15 นายสมศักดิ ์ วัชระคุปต ์ อาจารย ์ 2567   
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสมีา 

สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563–2567 
องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
1. องค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 

  24 หน่วยกิต 
/30 ชั่วโมง 

1.1 ฟิสิกส์บน
พืน้ฐานของแคลคูลัส 

กลศาสตร์ของอนุภาค โมเมนตัมและการดลงานและพลังงาน สมบัติ
เชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด คลื่นกลในตัวการยืดหยุ่น
และคลื่นเสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล 
 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ กลศาสตร์ของอนุภาค โมเมนตัมและการดล
งานและพลังงาน กลศาสตร์ของวัตถแุขง็เกร็ง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง
กวัด สมบัติเชิงกลของสสาร คลื่นกลในตัวการยืดหยุ่นและคลื่นเสียง 
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล 
 
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟา้กระแสตรงแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟา้กระแสสลับ 
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทัศนศาสตร์ และฟิสกิส์ยุค
ใหม่ 
 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรงแม่เหล็กไฟฟา้ 
ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทัศน
ศาสตร์ และฟิสิกสย์ุคใหม่ 

02-005-030-101  
ฟิสิกส์ 1 
 
 
02-005-030-102
ปฏิบัติการฟิสิกส์1 
 
 
 
02-005-030-103 
ฟิสิกส์ 2 
 
 
02-005-030-104 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

1.2 เคมี พื้นฐานทฤษฎอีะตอมและมวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างทางอิเล็กตรอน
ของอะตอม สมบัติของตารางธาตพุีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ 
อโลหะและแทรนสิชัน พันธะเคมี สมบัตขิองแก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ จลนศาสตร์เคมี 
 
ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับทฤษฎีในเนื้อหารายวิชา 02-005-
020-105 เคมีพื้นฐาน 

02-005-020-105 
เคมีพื้นฐาน 
 
 
 
02-005-020-106
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

1.3 คณิตศาสตรเ์ชิง
วิศวกรรม 

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมติและภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ ์
การประยกุต์ของอนุพันธ์และรูปแบบยังไม่กำหนด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
และเทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธจ์ำกัดเขตและการประยุกต์ 
 
พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัว
แปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและ
ผิวในปรภิูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการ

02-005-011-109
แคลคูลัส1 สำหรับวิศวกร 
 
 
02-005-011-110
แคลคูลัส 2 สำหรับ
วิศวกร 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
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องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา ภาระ  
(หน่วยกิต/

ชั่วโมง) 
ประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการ
ประยุกต ์
 
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
ปริพันธ์ไม่ตรง แบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบือ้งต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ลำดับและอนกุรมของจำนวน การกระจายอนกุรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน
มูลฐาน การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 

 
 
 
02-005-011-211
แคลคูลัส 3 สำหรับ
วิศวกร 
 
 

 
 
 
3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 

2. องค์ความรู้
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

   
  

46 หน่วยกิต 
/54 ชั่วโมง 

2.1 ความเข้าใจและ
ความสามารถในการ
ถอดความหมายจาก
แบบทางวิศวกรรม 

พื้นฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบตัวอักษร วิธกีารฉาย
ภาพ การเขยีนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัดแบบตา่งๆ การ
กำหนดขนาดค่าพิกัดความเผ่ือ การสเกต็ภาพ การเขียนแบบ
ภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขยีนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน การ
เขียนแบบด้วยงานคอมพวิเตอร์ 

03-407-050-101 
เขียนแบบวิศวกรรม 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.2 วัสดุวิศวกรรม  ความสัมพันธ์ระหวา่งโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการ
ประยุกตว์ัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ
วัสดุคอมโพสิท แผนภาพสมดุลวัฏภาคและการอธิบายความหมาย 
คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

03-407-060-101 
วัสดุวิศวกรรม 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.3 พืน้ฐาน
กลศาสตร ์

ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน สถิตยศาสตร์ของไหล 
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎขอ้ที่
สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม บทนำเขา้สู่
พลศาสตร์วิศวกรรม 

03-407-073-201
กลศาสตร์วิศวกรรม 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.4 ทฤษฎี
วงจรไฟฟ้า 

องค์ประกอบของวงจรไฟฟา้ การวิเคราะห์วงจรด้วยวธิีโนดและวิธีเมช 
ทฤษฎีวงจรไฟฟา้ ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ และความจุไฟฟา้ 
วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรไฟฟา้
กระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส การแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อวงจรไฟฟ้าเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

03-407-030-201
วงจรไฟฟ้า 
 
 
 
 
03-407-031-202 
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและ
การวัดทางไฟฟา้ 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.5 สัญญาณและ
ระบบ 

ความรู้พื้นฐานวธิีการเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้
คอมพิวเตอร์ การหาความคลาดเคลื่อน ระบบสมการเชิงเส้น เก๊าซ์ 
จอร์แดนอิลิมิเนชั่น และอินเตอร์โพเลชัน่ การแก้สมการดิฟเฟอเรน
เชียล การวิเคราะห์สัญญาณและระบบที่เป็นแบบต่อเนื่องและไม่
ต่อเนื่อง อนุกรมฟูริเยร์ อินทกิรัลฟูริเยร ์ผลการแปลง ลาปลาซ การ
ประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

03-407-030-204 
คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและวิธี
คำนวณเชิงเลข 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.6 สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า 

การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก 
คาปาซิแตนซ์ กระแสการพาและการนำ ความต้านทาน สนามแม่เหล็ก
สถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนีย่วนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
ตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์  

03-407-030-202 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
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2.7 อุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
แบบ  
แอนะล็อกและ
ดิจิทัล 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและความถี่
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด 
วิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซีสเตอร์แบบบีเจทีมอสซีมอส และไบ
ซีมอส วงจรขยายออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่าย
กำลัง 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
ระบบจำนวนและรหัส  การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบด้วย
เลขฐานสองแบบมีและไม่มีค่าประจำตำแหน่ง การบวก ลบ คูณ และ
หารเลขฐานใด ๆ พีชคณิตบูลีนผังคาร์โนห์  การออกแบบวงจรคอม
ไบเนชั่นลอจิก การออกแบบวงจร  ซีเควนเชียลลอจิก วงจรแปลง
สัญญาณอนาล็อกเป็นดจิิตอล   และดจิติอลเป็นอนาล็อก  การเขียน
ภาษาวีเอซดีแอล อุปกรณ์ดิจิตอลสมัยใหม่ 

03-407-030-203
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
พื้นฐาน 
 
 
 
03-407-031-203 
ปฏิบัติการวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์
 
03-407-031-321  
วงจรดิจิทัลสมัยใหม ่

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.8 การแปลงรูป
พลังงานไฟฟ้าเชิงกล 

วงจรแม่เหล็ก หลกัการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและ
พลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก หมอ้แปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส 
หลักการเครื่องจักรกลไฟฟา้ชนิดหมุน การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคมุความเร็วรอบของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง  
 
โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนีย่วนำหนึ่งเฟสและสามเฟส  เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส การปอ้งกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
 
ปฏิบัติการในหัวข้อเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟา้
กำลัง และพลังงานทดแทน 
 

03-407-031-205
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
 
 
 
 
03-407-031-309
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
 
 
 
03-407-031-310
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทน 
 
 
 
 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.9 การวัดและ
เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า 

หน่วยและมาตรฐานการวัดไฟฟา้  ชนิดและลักษณะสมบัติของ
เครื่องมือวัด  การวิเคราะห์การวัด  การวัดแรงดันไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดแบบ
อนาลอก และดิจิตอล  การวัดกำลังไฟฟา้  ตวัประกอบกำลัง  และ
พลังงานไฟฟ้า  การวัดความต้านทาน  ความเหนี่ยวนำ  ความจุไฟฟ้า  
การวัดความถี่และคาบ/ช่วงเวลา  สัญญาณรบกวน  ทรานสดิวเซอร์ 
การปรับเทียบ 
 

03-407-031-201
เครื่องมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้า 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
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2.10 ระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชั่นถ่ายโอน แบบจำลอง

ของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจำลองพลวัตและ
ผลตอบสนองจากระบบพลวัต ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง 
ระบบวงรอบเปิดและระบบวงรอบปิด การควบคุมแบบป้อนกลับและ
ความไว ชนิดของการควบคุมแบบป้อนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขของ
เสถียรภาพของระบบ วิธกีารทดสอบเสถียรภาพ การออกแบบตวั
ชดเชย 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาระบบควบคุม 

03-407-031-306 
ระบบควบคุม 
 
 
 
 
 
 
03-407-031-307 
ปฏิบัติการระบบควบคุม 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.11 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

หลักการเบื้องต้นขององค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลอิเล็กทรอนิกส ์การ
พัฒนาโปรแกรม ผังงาน โครงสร้างข้อมูลและตัวแปร การดำเนินงาน
ทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การรับข้อมูลและการส่งออก การ
ติดต่อกับผู้ใช้ การเขยีนโปรแกรมโครงสร้าง คำสั่งตัดสินใจ และคำสั่ง
ทำงานแบบวนรอบ ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แถวลำดับ และการ
ดำเนินงานเกี่ยวกบัแฟ้มขอ้มูล ส่วนปฏบิัติการเน้น การออกแบบและ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา การตรวจแก้จุดบกพร่อง โจทย์เฉพาะที่
สอดคล้องเนื้อหาดังกล่าวขา้งต้นด้วยภาษาระดับสูงที่ใช้งานในปัจจุบัน 

03-407-100-101 
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

2.12 เทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

รูปแบบการสื่อสาร สายและไร้สาย ความรู้เบื้องต้นของระบบและ
สัญญาณ สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ด้วยอนุกรมฟูเรียร์
และฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม การมอดูเลตดว้ยสัญญาณแบบอนาล็อก 
สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบอนาล็อก การมอดูเลตด้วย
สัญญาณไบนารี ทฤษฏกีารสุ่มสัญญาณของไนควิสต์และการควอนไทซ์ 
การมอดูเลตสัญญาณพัลส์ด้วยสัญญาณอนาล็อก การมอดูเลตแบบรหัส
พัลส์ การมอดูเลตแบบเดลต้า การมัลติเพล็กซ์ทางเวลา ความรู้เบื้องต้น
ของสายนำสัญญาณ การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโครเวฟและ
การสื่อสาร การสื่อสารดว้ยดาวเทียม และการสื่อสารด้วยแสง 

03-407-030-205
หลักการของการสื่อสาร 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

3. องค์ความรู้
เฉพาะทาง
วิศวกรรม 

  17 หน่วยกิต 
/21 ชั่วโมง 

3.1 การผลิต ส่งจ่าย 
จำหน่ายและการใช้
งานของกำลังไฟฟ้า 
 
 

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง วงจรไฟฟา้กำลังกระแสสลับ คุณลักษณะ
และแบบจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจำลองหม้อ
แปลงไฟฟ้ากำลัง พารามิเตอร์และแบบจำลองของสายส่งไฟฟ้า 
พารามิเตอร์และแบบจำลองสายจำหน่ายไฟฟ้า ระบบเปอร์ยูนิต 
พื้นฐานการคำนวณการไหลของโหลด พืน้ฐานการคำนวณการลัดวงจร 
 
สาเหตุและสถิติของการเกิดฟอลท์ หลักการของการปฏิบัติการป้องกัน 
หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัดและทรานซดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและ
ระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกิน และการลัดวงจรลงดิน การ
ป้องกันผลต่าง การปอ้งกันสายส่งด้วยรีเลย์วัดระยะทาง ไพล๊อตรีเลย์  
รีเลย์รู้ทิศทาง   การปอ้งกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน
เครื่องกำเนิด การป้องกันการแบ่งโซนบสั การประสานการทำงานของ

03-407-031-308 
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
 
 
 
 
03-407-031-418 
การป้องกันระบบไฟฟ้า
กำลัง 
 
 
 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
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รีเลย์ อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัลเบื้องตน้ การประยุกต์ใช้การป้องกัน
ระบบไฟฟ้ากำลังในระบบขนส่งไฟฟ้าในระบบราง 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งจ่ายกำลังไฟฟา้ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
และการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง 
 

 
 
 
03-407-031-419  
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
กำลังและการป้องกัน 

 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

3.2 การแปลงรูป
กำลังไฟฟ้า 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสก์ำลัง หลักการของวงจรแปลง
ผันกำลัง วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจร
แปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผันไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 

03-407-031-311
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
 
 
 
 
03-407-031-312  
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
กำลัง 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
1 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

3.3 การกักเก็บ
พลังงาน 

คุณลักษณะเส้นโค้งโหลด  โรงจักรไฟฟ้าดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ำ 
โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงจกัร
ไฟฟ้าพลังน้ำ    โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนวิเคลียร์ แหล่งพลังงานทดแทน 
ระบบกักเกบ็พลังงาน ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์และ
รูปแบบการจัดวางในสถานีไฟฟา้ยอ่ย ระบบอัตโนมัติของสถานีไฟฟ้า
ย่อย การปอ้งกันฟ้าผา่สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย  ระบบกราวด์ 

03-407-031-316 
โรงตน้กำลังและสถานี
ไฟฟ้าย่อย 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 

3.4 ข้อพึงปฏิบัติ
มาตรฐาน และความ
ปลอดภัยในการ
ออกแบบและติดตั้ง
ทางไฟฟ้า 

หลักการออกแบบระบบไฟฟ้า สัญญลกัษณ์และมาตรฐานของการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า แผนผังการจำหน่ายไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล ราง
สายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า การคำนวณโหลด การ
ปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรชุดคาปาซิเตอร์ การ
ออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและอปุกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบวงจร
มอเตอร์ โหลด สายป้อน สายเมน ระบบไฟฉุกเฉิน การคำนวณกระแส
ลัดวงจร ระบบสายดินสำหรับการติดตั้งไฟฟ้า การจัดความสัมพันธ์ของ
อุปกรณ์ป้องกัน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบปอ้งกันฟ้าผา่สำหรับ
อาคาร ระบบไฟฟ้าสำหรับพลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบ
รถไฟฟ้าและระบบราง การประมาณราคา 

03-407-031-417 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 

3 หน่วยกิต/3 ชั่วโมง 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสมีา 

สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563–2567 
สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
 
02-005-030-101 ฟิสิกส์ 1   

 
1. ผศ. ดร.สุกัญญา นิลม่วง   (ลงชื่อ)..................................... 

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วท.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน  12 ปี 

2. อ. ดร.พรพิศ กงภูธร   (ลงชื่อ)..................................... 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

 
02-005-030-102 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1   

 
1. ผศ. ดร.ภราดร หนูทอง   (ลงชื่อ)..................................... 

วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน 11 ปี 

2. ผศ. ดร.เมืองใจ  อุ่นเรือน   (ลงชื่อ).....................................   
วท.บ.วัสดุศาสตร ์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ด.วัสดุศาสตร ์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน 8 ปี 

 
02-005-030-103 ฟิสิกส์ 2   

 
1. อ.สาม ศรีสุโร    (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์การสอน 19 ปี 

2. ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี   (ลงชื่อ)..................................... 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วท.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 11 ปี 

 
02-005-030-104 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 
 
 
 
 
 

 
1. ผศ. ดร.ภราดร หนูทอง   (ลงชื่อ)..................................... 

วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน 11 ปี 
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สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
 
02-005-030-104 ปฏิบัติการฟิสิกส ์2 (ต่อ) 

 
2. ผศ. ดร.สุกัญญา นิลม่วง   (ลงชื่อ)..................................... 

วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วท.ด. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน  12 ปี 

 
02-005-020-105 เคมีพื้นฐาน   

 
1. ผศ. ดร.สิรีรัตน์ ลิศนันท์   (ลงชื่อ)..................................... 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วท.ด. เคม ี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 7 ปี 

2. อ. ดร.ณัฐวุฒิ  สุไชยชิด                         (ลงชื่อ).....................................           
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. เคมีอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยขอนแกน่) 
ปร.ด. เคมีอินทรีย์ (มหาวิทยาลัยขอนแกน่) 
ประสบการณ์การสอน  11  ป ี

 
02-005-020-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

 
1. ผศ. ดร.รัตน์ฐาภัทร  บุญเกดิ                     (ลงชื่อ).....................................                       

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ปร.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน  13  ป ี

2. ผศ. ดร.สิรีรัตน์ ลิศนันท์   (ลงชื่อ)..................................... 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วท.ด. เคม ี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 7 ปี 

 
02-005-011-109 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร  

 
1. ผศ. ดร.พรทิพย์  ป้องชาลี                   (ลงชื่อ).....................................                                         

วท.บ. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน  14  ป ี

2. อ. ดร.พรรณิภา  วรพันธ์   (ลงชื่อ)..................................... 
ศษ.บ. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ปร.ด. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน 3 ปี 

 
02-005-011-110 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 
 
 
 
 
 

 
1.  อ. สายธาร  เทนอิสสระ   (ลงชื่อ)..................................... 

วท.บ. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. วิทยาการคณนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์การสอน 20 ปี 
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สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
 
02-005-011-110 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร (ต่อ) 

 
2. ผศ. อภิญญา คิดการ   (ลงชื่อ)..................................... 

วท.บ. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา) 
กศ.ม. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร) 
ประสบการณ์การสอน  36  ป ี

 
02-005-011-211 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 

 
1. ผศ. ดร.พรทิพย์  ป้องชาลี                   (ลงชื่อ).....................................                                         

วท.บ. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วท.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน  14  ป ี

2. ผศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์  โยธา   (ลงชื่อ)..................................... 
วท.บ. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)        
ปร.ด. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประสบการณ์การสอน 10 ปี 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม  
 
03-407-050-101 เขียนแบบวิศวกรรม 

 
1. อ.รุ่งเพชร  ก่องนอก   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณ์การสอน 11 ปี 

2. ผศ.สุทัศน์  ยอดเพ็ชร   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  
ประสบการณ์การสอน 20 ปี 

3. อ.ชัยวัฒน์  วัฒนะกุล   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  
ประสบการณ์การสอน 27 ปี 

 
03-407-060-101 วัสดุวิศวกรรม 

 
1. ผศ. ดร.พีรวัส  คงสง   (ลงชื่อ)..................................... 

วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
ประสบการณ์การสอน 5 ปี 

2. อ. ดร.ณัฐกฤตา ประเสริฐโสภา   (ลงชื่อ)..................................... 
วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
วศ.ม. วิศวกรรมพอลิเมอร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ปร.ด. วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน 5 ปี 
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03-407-073-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 

 
1. อ.สังวาลย์  บุญจันทร ์   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน 14 ปี 

2. ผศ.กิ่งสมร  ทิพย์โยธา   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง (มหาวิทยาลัยรังสิต) 
ประสบการณ์การสอน 27 ปี 

 
03-407-030-201 วงจรไฟฟ้า 

 
1. ผศ. ดร.กฤติเดช  บัวใหญ ่   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์การสอน 28 ปี 

2. ผศ. ดร.พินิจ  ศรีธร    (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D Electrical and Electronic Engineering (The University of Nottingham) 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

 
03-407-031-202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา้และการวัด
ทางไฟฟ้า  

 
1. ผศ. ดร.กฤติเดช  บัวใหญ ่   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์การสอน 28 ปี 

2. อ.อดิศร  พลเสนา    (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

 
03-407-030-202 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า 

 
1. อ.อดิศร  พลเสนา    (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

2. ผศ. ดร.พินิจ  ศรีธร    (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
Ph.D Electrical and Electronic Engineering (The University of Nottingham) 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 
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03-407-030-203 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมพื้นฐาน 

 
1. ผศ.สุทธินันท์  ต้นโพธิ์   (ลงชื่อ)..................................... 

ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 

2. อ. ดร.มงคล  ด่านบำรุงตระกูล   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์การสอน 16 ปี 

 
03-407-031-203 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  

 
1. อ. ดร.มงคล  ด่านบำรุงตระกูล   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์การสอน 16 ปี 

2. ผศ.สุทธินันท์  ต้นโพธิ์   (ลงชื่อ)..................................... 
ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 

03-407-030-204 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและวิธีคำนวณ
เชิงเลข 

1. อ. ดร.ประจวบ  อินระวงค์   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
Ph.D. Electrical and Electronic Engineering (The University of Nottingham, United 
Kingdom) 
ประสบการณ์การสอน 27 ปี 

2. ผศ.วุฒิชัย  สง่างาม    (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร)ี 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

03-407-031-321 วงจรดิจิทัลสมัยใหม่ 1. ผศ.วุฒิชัย  สง่างาม    (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

2. อ. ดร.ประจวบ  อินระวงค์   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
Ph.D. Electrical and Electronic Engineering (The University of Nottingham, United 
Kingdom) 
ประสบการณ์การสอน 27 ปี 
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03-407-031-205 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 

 
1. ผศ.ประเสริฐ เผ่ือนหมื่นไวย   (ลงชื่อ)..................................... 

ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 

2. อ.กิตติวงศ ์สุธรรมโน   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร)ี 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

 
03-407-031-309 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 

 
1. อ. ดร.มงคล  ด่านบำรุงตระกูล   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
ประสบการณ์การสอน 16 ปี 

2. อ.กิตติวงศ ์สุธรรมโน   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

 
03-407-031-310 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทน 

 
1. ผศ. ดร.กฤติเดช  บัวใหญ ่   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์การสอน 28 ปี 

2. ผศ.สุทธินันท์  ต้นโพธิ์   (ลงชื่อ)..................................... 
ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 

3. อ. ดร.มงคล  ด่านบำรุงตระกูล   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
ประสบการณ์การสอน 16 ปี 

 
 
03-407-031-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

 
1. อ. ดร.สมศักดิ์  วัชระคุปต์   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 1 ปี 
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03-407-031-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
(ต่อ) 

 
2. ผศ. ดร.กฤติเดช  บัวใหญ ่   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์การสอน 28 ปี 

 
03-407-031-306 ระบบควบคุม 

 
1. อ.กิตติวงศ ์สุธรรมโน   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

2. ผศ.พันธ์พงศ ์ อภิชาตกุล   (ลงชื่อ)..................................... 
ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 
(เคยสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546) 

 
03-407-031-307 ปฏิบัติการระบบควบคุม 

 
1. อ.กิตติวงศ ์สุธรรมโน   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

2. ผศ.พันธ์พงศ ์ อภิชาตกุล   (ลงชื่อ)..................................... 
ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 
(เคยสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546) 

 
03-407-100-101 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 
1. อ. ดร.เกตุกาญจน์  ไชยขันธุ์   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ้อมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน  20 ปี 

2. อ. ดร.กีระชาติ  สุขสุทธิ ์   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน  4 ปี 

3. อ. ดร.ประจวบ  อินระวงค์   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
Ph.D. Electrical and Electronic Engineering (The University of Nottingham, United 
Kingdom) 
ประสบการณ์การสอน 27 ปี 
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สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
 
03-407-030-205 หลักการของการสื่อสาร 

 
   ผศ. ดร.มงคล  คูพิมาย   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน  16 ปี 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
 
03-407-031-308 ระบบไฟฟ้ากำลัง 

 
1. ผศ. ดร.กฤติเดช  บัวใหญ ่   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์การสอน 28 ปี 

2. รศ. ดร.กาณฑ ์ เกิดชื่น   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์การสอน 27 ปี 

 
03-407-031-418 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 

 
1. ผศ. ดร.ธงชัย  คล้ายคลึง   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
ประสบการณ์การสอน 22 ปี 

2. อ. ดร.มงคล  ด่านบำรุงตระกูล   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
ประสบการณ์การสอน 16 ปี 

03-407-031-419 ปฏิบัติการระบบไฟฟา้กำลังและ
การป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผศ. ดร.ธงชัย  คล้ายคลึง   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
ประสบการณ์การสอน 22 ปี 

2. รศ. ดร.กาณฑ ์ เกิดชื่น   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์การสอน 27 ปี 
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สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
 
03-407-031-419 ปฏิบัติการระบบไฟฟา้กำลังและ
การป้องกัน (ตอ่) 

 
3. อ. ดร.ยุทธณา  คงจีน   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณ์การสอน 2 ปี 

 
03-407-031-311 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 

 
1. ผศ.ประเสริฐ เผ่ือนหมื่นไวย   (ลงชื่อ)..................................... 

ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 

2. อ.กิตติวงศ ์สุธรรมโน   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

 
03-407-031-312 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  
 

 
1. ผศ.ประเสริฐ เผ่ือนหมื่นไวย   (ลงชื่อ)..................................... 

ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 

2. อ.กิตติวงศ ์สุธรรมโน   (ลงชื่อ)..................................... 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
ประสบการณ์การสอน 26 ปี 

 
03-407-031-316 โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย 

 
1. อ.อดิศร  พลเสนา    (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
ประสบการณ์การสอน 9 ปี 

2. ผศ.พันธ์พงศ ์ อภิชาตกุล   (ลงชื่อ)..................................... 
ค.อ.บ. ไฟฟ้า (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์การสอน 36 ปี 
(เคยสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองก่อนปีการศึกษา 2546) 

 
03-407-031-417 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. อ. ดร.ยุทธณา  คงจีน   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณ์การสอน 2 ปี 
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03-407-031-417 การออกแบบระบบไฟฟ้า (ตอ่) 

 
2. รศ. ดร.กาณฑ ์ เกิดชื่น   (ลงชื่อ)..................................... 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
D.Eng Energy, Electric Power System Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์การสอน 27 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
1.1.1.  ห้องปฏิบัติการเครื่องกล (18-109) 

ห้องปฏิบัติการเครื่องกล จะใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทน ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลังและการป้องกัน ซึ่งแผนการสอนในดังแสดงในภาคผนวก 3 (มคอ.3) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ลำดับ/จำนวน เลขครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา รุน่ Travelmate 4730-9A2G25Mn ยี่ห้อ Acer   
โวลทม์ิเตอร์เอซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุน่ 2013 
โวลทม์ิเตอร์เอซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุน่ 2013 
โวลทม์ิเตอร์เอซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุน่ 2013 
โวลทม์ิเตอร์เอซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุน่ 2013 
โวลทม์ิเตอร์เอซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุน่ 2013 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1252-1710-060-08-3(1) 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-1-5ฟก./งป
ม.2541 4136-59175-2-5     ฟก./งปม.
2541 4136-59175-3-5ฟก./งปม.2541 
4136-59175-4-5 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-5-5 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-74-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-75-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-76-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-77-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-78-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-79-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-80-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-81-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-82-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-83-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-84-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-85-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-86-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-87-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-88-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-89-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-90-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-91-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-92-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-93-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-94-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-95-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-96-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-14-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-19-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-26-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-39-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-40-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-41-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-42-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-43-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-44-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-45-46 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ลำดับ/จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SAPPHIRE 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE รุ่น TTK536KB500A 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TOCHIBA 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ GENERATOR 
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั ยี่ห้อ วิคตอรี ่
 
ตู้ยืน 2 บาน 
ตู้ยืน 2 บาน 
ตู้ยืน 2 บาน 
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั ยี่ห้อ วิคตอรี ่
 
D.C. Ammeter YEW Type 2q11 (1 - 30 A) 
D.C. Ammeter YEW Type 2q11 (1 - 30 A) 
A.C. Ammeter 0.0 - 5 A YEW Type 2013 
A.C. Ammeter 2 - 20 A YEW Type 2013 
A.C. Ammeter 2 - 20 A YEW Type 2013 
Potential Transformer YEW Type 2261 
Potential Transformer YEW Type 2261 
Potential Transformer YEW Type 2261 
Current Transformer YEW Type 2261 
Current Transformer YEW Type 2261 
Current Transformer YEW Type 2261 
Elector - Mechanical and Industrial control Training Unit. (consu - Lab) 
Dynamomorter and Electric Machine Set (TERCO) 
M - G Set: 
Synchronizing Board EI11559 380/220 V. 
ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ยี่ห้อ TERCO 1 ชุด 
ปากกาจับงาน 5 
ปากกาจับงาน 6 
 
Wattmeter 3 phase 
 
Wattmeter 3 phase 
 
Wattmeter 3 phase 
 
กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิด 6 ใบ 
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายรุน่ AIK-V6500009LEและเครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Apc รุน่ CS 
ขนาด 500VA 
ชุดเครือ่งมอืวัดและตรวจสอบด้านไฟฟ้า 
วัตต์มิเตอรแ์บบ 1 เพส ย่านวัด 5/25A 120/220V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
วัตต์มิเตอรแ์บบ 1 เพส ย่านวัด 5/25A 120/220V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
เอซีแอมป์มิเตอร์ ยา่นวัด 0-20A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
เอซีแอมป์มิเตอร์ ยา่นวัด 0-20A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
เอซีแอมป์มิเตอร์ ยา่นวัด 0-20A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
ครุภัณฑ์เครือ่งกลไฟฟ้าเอ.ซี วัตต์มเิตอร์ 0-3000 w 
 
ครุภัณฑ์เครือ่งกลไฟฟ้าเอ.ซี วัตต์มเิตอร์ 0-3000 w 
 
ครุภัณฑ์เครือ่งกลไฟฟ้าเอ.ซี วัตต์มเิตอร์ 0-3000 w 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

ฟก./งปม.2542 4236-7184-46-46 
1-3/48-1731-071-174-77(1) 
1-3/48-1731-071-174-78(1) 
1-3/48-1731-071-174-79(1) 
1-3/48-1731-071-174-80(1) 
ไฟฟ้ากำลัง/ผปย.2513-71 - 78 - 412 - 2 
ไฟฟ้ากำลัง/ - 71 - 68 - 412 - 3 
ไฟฟ้ากำลัง/ - 71 - 68 - 412 - 2 
ไฟฟ้ากำลัง/ - 71 - 68 - 412 - 1 
ไฟฟ้ากำลัง/ผปย.2514-71 - 78 - 412 - 3 
ฟก.130 
ฟก.132 
ฟก.141 
ฟก.143 
ฟก.144 
ฟก.148 
ฟก.149 
ฟก.150 
ฟก.151 
ฟก.152 
ฟก.153 
ฟก.233 
ฟก.234 
ฟก.228 
ฟก.229 
 
ฟก./งปม.2535 - 3536 - 5912 - 1(1) 
ฟก./ผปย.2529 - 2936 - 3890 - 1 
ฟก./ผปย.2529 - 2936 - 3890 - 2 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-20-
25 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-21-
25 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-24-
25 
1254-1731-059-215-1(1)/2-1(1) 
 
1252-1710-060-03-100(1)และ 
1252-1710-060-55-7(1) 
1252-1710-059-43-1(1) 
ฟก./งปม.2541 4136-59176-2-5 
ฟก./งปม.2541 4136-59176-5-5 
ฟก./งปม.2541 4136-59179-1-5 
ฟก./งปม.2541 4136-59179-3-5 
1259-1731-059-91-1(3) ถึง 3(3) /มทร.
11ค./งรด.2559 
1259-1731-059-91-2(3) ถึง 3(3) /มทร.
11ค./งรด.2559 
1259-1731-059-91-3(3) ถึง 3(3) /มทร.
11ค./งรด.2559 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ลำดับ/จำนวน เลขครุภัณฑ ์
 
ครุภัณฑ์เครือ่งกลไฟฟ้าเครือ่งวัดความเร็วรอบแบบพกพา 0-5000 RPM 
 
ครุภัณฑ์เครือ่งกลไฟฟ้าเครือ่งวัดความเร็วรอบแบบพกพา 0-5000 RPM 
 
ครุภัณฑ์เครือ่งวัดความสว่างของแสง 
 
เครื่องอัดประจุไฟฟ้า.......รุน่/แบบ....เรว็ (Quick Charge) 
 
เครื่องอัดประจุไฟฟ้า รุน่/แบบ ช้า (Normal Charge) 
 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

1259-1731-040-12-1(2) ถึง 2(2)  /มทร.
11ค./งรด.2559 
1259-1731-040-12-2(2) ถึง 2(2)  /มทร.
11ค./งรด.2559 
1260-1731-059-354-1(1) /มทร.06ค/
งรด.2560 
1261-1731-023-191-1(1)/มทร.30ค/งรด.
2561 
1261-1731-023-191-2(1)/มทร.32ค/งรด.
2561 
1262-1710-067-55-226(25)ถึง29(25) 

 

 
 

รูปที่ 5-1 แผนผังห้องปฏิบัติการเครื่องกล 
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รูปที่ 5-2 ตัวอย่างรูปวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 
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1.1.2. ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (18-201) 
ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า จะใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและการวัด

ทางไฟฟ้า ซึ่งแผนการสอนในดังแสดงในภาคผนวก 3 (มคอ.3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
Current Transformer 
Current Transformer 
Current Transformer 
Current Transformer 
Current Transformer 
Current Transformer 
Current Transformer 
Current Transformer 
Current Transformer 
Current Transformer 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowatt-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowatt-Hour meter 1 phase 
Kilowatt-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowatt-Hour meter 1 phase 
Kilowaff-Hour meter 1 phase 
Kilowatt-Hour meter 1 phase 
Kilowatt-Hour meter 1 phase 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
Potential Transformer 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-1-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-2-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-3-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-4-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-5-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-6-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-7-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-8-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-9-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5944-10-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-1-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-2-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-3-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-4-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-5-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-6-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-7-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-8-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-9-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-10-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-11-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-12-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-13-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-14-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-15-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-16-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-17-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-18-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-19-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59186-20-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-1-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-2-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-3-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-4-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-5-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-6-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-7-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-8-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-9-10 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-5943-10-10 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-1-96 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
Electric Motor AEG AM 80NY4 0.75 KW 3 phae 
Electric Motor AEG AM 80KX 0.75 KW 3 phase 
Electric Motor AEG AM 90SY6 0.75 KW 3 phase 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชุดทดลองหลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU.  ยี่ห้อ EMINENT...รุ่น/แบบ.
AER36D7/EER36D7 (220V) 
1.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter) 
1.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter) 
1.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter) 
1.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter) 
1.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter) 
1.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter) 
1.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter) 
1.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Ammeter) 
2.เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Ammeter) 
2.เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Ammeter) 
2.เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Ammeter) 
2.เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Ammeter) 
2.เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Ammeter) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ฟก./งปม.2542 4236-7110-2-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-3-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-4-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-5-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-6-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-7-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-8-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-9-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-10-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-11-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-12-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-1-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-2-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-3-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-4-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-5-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-13-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-38-46 
ฟก.235 
ฟก.236 
ฟก.237 
1253-1731-059-201-1(10) 
1253-1731-059-201-2(10) 
1253-1731-059-201-3(10) 
1253-1731-059-201-4(10) 
1253-1731-059-201-5(10) 
1253-1731-059-201-6(10) 
1253-1731-059-201-7(10) 
1253-1731-059-201-8(10) 
1253-1731-059-201-9(10) 
1253-1731-059-201-10(10) 
1159-1710-071-174-3(10) ถึง 4(10) 
 
1258-1731-059-356-1(16) ถึง 8(16) 
1258-1731-059-356-2(16) ถึง 8(16) 
1258-1731-059-356-3(16) ถึง 8(16) 
1258-1731-059-356-4(16) ถึง 8(16) 
1258-1731-059-356-5(16) ถึง 8(16) 
1258-1731-059-356-6(16) ถึง 8(16) 
1258-1731-059-356-7(16) ถึง 8(16) 
1258-1731-059-356-8(16) ถึง 8(16) 
1258-1731-059-356-9(16) ถึง 16(16) 
1258-1731-059-356-10(16) ถึง 16(16) 
1258-1731-059-356-11(16) ถึง 16(16) 
1258-1731-059-356-12(16) ถึง 16(16) 
1258-1731-059-356-13(16) ถึง 16(16) 



- 65 -  
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2.เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Ammeter) 
2.เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Ammeter) 
2.เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Ammeter) 
3.เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Voltmeter) 
3.เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Voltmeter) 
4.เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Voltmeter) 
4.เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Voltmeter) 
5.เครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า (Wattmeter) 
5.เครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า (Wattmeter) 
5.เครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า (Wattmeter) 
5.เครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า (Wattmeter) 
5.เครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า (Wattmeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
6.เครื่องมือวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Multimeter) 
แหล่งจ่ายไฟฟา้ GW INSTEK รุ่น 3030D 
แหล่งจ่ายไฟฟา้ GW INSTEK รุ่น 3030D 
แหล่งจ่ายไฟฟา้ GW INSTEK รุ่น 3030D 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
DC.Milliammeter (Analog) 
Wattmeter 1 phase 
Wattmeter 1 phase 
Wattmeter 1 phase 
Wattmeter 1 phase 
Wattmeter 1 phase 
Wattmeter 1 phase 
Wattmeter 1 phase 
Wattmeter 1 phase 
ฟังค์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ GW INSTEK รุน่ 3030D SFG2110 
ฟังค์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ GW INSTEK รุน่ 3030D SFG2110 
ฟังค์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์ GW INSTEK รุน่ 3030D SFG2110 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1258-1731-059-356-14(16) ถึง 16(16) 
1258-1731-059-356-15(16) ถึง 16(16) 
1258-1731-059-356-16(16) ถึง 16(16) 
1258-1731-059-357-1(4) ถึง 2(4) 
1258-1731-059-357-2(4) ถึง 2(4) 
1258-1731-059-357-4(4) ถึง 4(4) 
1258-1731-059-357-3(4) ถึง 4(4) 
1258-1731-059-185-1(5) ถึง 5(5) 
1258-1731-059-185-2(5) ถึง 5(5) 
1258-1731-059-185-3(5) ถึง 5(5) 
1258-1731-059-185-4(5) ถึง 5(5) 
1258-1731-059-185-5(5) ถึง 5(5) 
1258-1731-059-358-1(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-2(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-3(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-4(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-5(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-6(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-7(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-8(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-9(10) ถึง 10(10) 
1258-1731-059-358-10(10) ถึง 10(10) 
1251-1731-059-65-1(6) ถึง-6(6) 
1251-1731-059-65-2(6) ถึง-6(6) 
1251-1731-059-65-3(6) ถึง-6(6) 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-1-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-2-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-3-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-4-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-5-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-6-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-7-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-8-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-9-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59171-10-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-1-15 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-3-15 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-6-15 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-8-15 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-10-15 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-11-15 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-13-15 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-15-15 
1251-1731-059-89-1(3)ถึง-3(3) 
1251-1731-059-89-2(3)ถึง-3(3) 
1251-1731-059-89-3(3)ถึง-3(3) 
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อสซิโลสโคป ยี่หอ้ TEKTRONIX รุ่น TDS 1001B 
ออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEKTRONIX รุ่น TDS 1001B 
ออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEKTRONIX รุ่น TDS 1001B 
ออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEKTRONIX รุ่น TDS 1001B 
ออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEKTRONIX รุ่น TDS 1001B 
โวลท์มิเตอร์ดีซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุ่น 
2011 
โวลท์มิเตอร์ดีซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุ่น 
2011 
โวลท์มิเตอร์ดีซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุ่น 
2011 
โวลท์มิเตอร์ดีซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุ่น 
2011 
โวลท์มิเตอร์ดีซีย่านวัด 150/600V ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT รุ่น 
2011 
แอมป์มิเตอร์เอซีย่านวัด 0.5/5A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
แอมป์มิเตอร์เอซีย่านวัด 0.5/5A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
แอมป์มิเตอร์เอซีย่านวัด 0.5/5A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
แอมป์มิเตอร์เอซีย่านวัด 0.5/5A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
แอมป์มิเตอร์เอซีย่านวัด 0.5/5A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
วัตต์มิเตอร์แบบ 1 เพส ย่านวัด 5/25A 120/220V ยี่ห้อ PORTABLE 
INSTRUMENT 
วัตต์มิเตอร์แบบ 1 เพส ย่านวัด 5/25A 120/220V ยี่ห้อ PORTABLE 
INSTRUMENT 
เอซีแอมป์มิเตอร ์ย่านวัด 0-20A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
เอซีแอมป์มิเตอร ์ย่านวัด 0-20A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
เอซีแอมป์มิเตอร ์ย่านวัด 0-20A ยี่ห้อ PORTABLE INSTRUMENT 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-220 V. AC/DC ยี่ห้อTECHNICOM 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-220 V. AC/DC ยี่ห้อTECHNICOM 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-220 V. AC/DC ยี่ห้อTECHNICOM 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-220 V. AC/DC ยี่ห้อTECHNICOM 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-220 V. AC/DC ยี่ห้อTECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1152-1731-059-85-5(15) ถึง-15(15) 
1152-1731-059-85-6(15) ถึง-15(15) 
1152-1731-059-85-9(15) ถึง-15(15) 
1152-1731-059-85-11(15) ถึง-15(15) 
1152-1731-059-85-15(15) ถึง-15(15) 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-6-10 
 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-7-10 
 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-8-10 
 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-9-10 
 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-10-10 
 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-11-15 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-12-15 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-13-15 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-14-15 
ฟก./งปม.2541 4136-59175-15-15 
ฟก./งปม.2541 4136-59176-3-5 
 
ฟก./งปม.2541 4136-59176-4-5 
 
ฟก./งปม.2541 4136-59179-2-5 
ฟก./งปม.2541 4136-59179-4-5 
ฟก./งปม.2541 4136-59179-5-5 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-1-5 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-2-5 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-3-5 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-4-5 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-5-5 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-13-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-14-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-15-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-16-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-17-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-18-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-19-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-20-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-21-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-22-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-23-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-24-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-30-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-32-96 
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ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
มัลติมิเตอร ์ชนิดดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 
มัลติมิเตอร ์ชนิดดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 
มัลติมิเตอร ์ชนิดดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 
มัลติมิเตอร ์ชนิดดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ 
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ยี่ห้อ LH ประเทศเยอรมัน 1 ชุด 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ยี่ห้อ LH ประเทศเยอรมัน 1 ชุด 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ยี่ห้อ LH ประเทศเยอรมัน 1 ชุด 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ยี่ห้อ LH ประเทศเยอรมัน 1 ชุด 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ยี่ห้อ LH ประเทศเยอรมัน 1 ชุด 
เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องปรับอากาศ 
แหล่งจ่ายไฟ ยี่หอ้ SCM 
แหล่งจ่ายไฟ ยี่หอ้ SCM 
ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ยี่ห้อ LAB VOLT 
AC.Voltmeter (Analog) 
AC.Voltmeter (Analog) 
AC.Voltmeter (Analog) 
AC.Voltmeter (Analog) 
Wattmeter 3 phase 
Wattmeter 3 phase 
Wattmeter 3 phase 
ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ยี่ห้อ Lab-Volt ประกอบด้วย 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-30 V. ยีห่้อTKT รุ่น GE507 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-30 V. ยีห่้อTKT รุ่น GE507 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-30 V. ยีห่้อTKT รุ่น GE507 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-30 V. ยีห่้อTKT รุ่น GE507 
แหล่งจ่ายไฟ เอซี ปรับค่าได ้0-30 V. ยีห่้อTKT รุ่น GE507 
ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ฟก./งปม.2542 4236-7184-6-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-7-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-8-46 
ฟก.ผปย.2533 - 3336 - 59182 - 1(4) 
ฟก.ผปย.2533 - 3336 - 59182 - 2(4) 
ฟก.ผปย.2533 - 3336 - 59182 - 3(4) 
ฟก.ผปย.2533 - 3336 - 59182 - 4(4) 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 59181 - 3 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59122 - 1 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59122 - 2 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59122 - 3 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59122 - 4 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59122 - 5 
ฟก./งปม.2542 4236-7195-2-16 
ฟก./งปม.2542 4236-7195-8-16 
1253--1731-059-65-2(7)ถึง-7(7) 
1253--1731-059-65-4(7)ถึง-7(7) 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59120 - 1 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59175-14-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59175-15-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59175-16-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59175-18-20 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-18-25 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-19-25 
วศ.บ.ไฟฟ้า./ผปย 2541 4197-59176-25-25 
ฟก./งปม.2549 4936-59120-1 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-6-10 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-7-10 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-8-10 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-9-10 
ฟก./งปม.2541 4136-5948-10-10 
1261-1710-067-159-4(5) ถึง 8(5) /มทร.34ค/งรด.2561 
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รูปที่ 5-3 แผนผังห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
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รูปที่ 5-4 ตัวอย่างรูปวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
1.1.3. ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร์ (18-207) 

ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร์ จะใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการดิจิตอลและไม
โครโพรเซสเซอร์ การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า เขียนแบบวิศวกรรม ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง ระเบียบวิธีเชิงเลข
สำหรับงานวิศวกรรม คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและวิธีคำนวณเชิงเลข  ซึ่งแผนการสอนในดังแสดงในภาคผนวก 3 (มคอ.3) 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับสำนกังาน 
Visval Light Samsung รุ่น SVP 5500 
เครื่องตรวจสอบ IC Logic 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ชุดออกแบบและประมวลผลสญัญาณดจิิตอลความจุสูงสำหรับงานวจิัย 
ชุดครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณส์ำหรับงานวิจยัด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครุภัณฑ์ชุดประมวลผลสญัาณดิจติอลความจุสูง 
ครุภัณฑ์ชุดประมวลผลสญัาณดิจติอลความจุสูง 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยี่ห้อ Terasic รุน่ DE-70 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1251-1731-060-03-3(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-4(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-5(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-6(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-7(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-8(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-9(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-10(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-11(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-12(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-13(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-14(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-15(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-16(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-17(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-18(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-19(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-20(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-21(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-22(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-23(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-24(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-25(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-26(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-27(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-28(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-29(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-30(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-31(30) ถึง-32(30) 
1251-1731-060-03-32(30) ถึง-32(30) 
1-3/51-1731-67-22-2 
ฟก./ผปย..2545 4506-5992-1 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-37-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-38-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-39-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-40-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-41-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-42-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-43-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-44-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-45-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-46-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-47-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-48-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-16-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-17-46 
1255-1731-025-30-1(1)/1-1(2) 
1154-1731-059-43-1(1)/4-1(1) 
1255-1510-059-29-1(1)/1-1(1) 
1255-1510-059-29-1(1)/2-1(2),-2(2) 
1252-1731-025-28-1/1-1(5)ถึง-5(5) 



- 71 -  

บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยี่ห้อ Terasic รุน่ DE-70 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยี่ห้อ Terasic รุน่ DE-70 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยี่ห้อ Terasic รุน่ DE-70 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยี่ห้อ Terasic รุน่ DE-70 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดแปลงสัญญาณอนาลอ็กเป็นดจิิตอล และดิจิตอล
เป็นอนาล็อก ยี่ห้อ Terasic รุน่ High speed A/D Daughte 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดแปลงสัญญาณอนาลอ็กเป็นดจิิตอล และดิจิตอล
เป็นอนาล็อก ยี่ห้อ Terasic รุน่ High speed A/D Daughte 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดแปลงสัญญาณอนาลอ็กเป็นดจิิตอล และดิจิตอล
เป็นอนาล็อก ยี่ห้อ Terasic รุน่ High speed A/D Daughte 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดแปลงสัญญาณอนาลอ็กเป็นดจิิตอล และดิจิตอล
เป็นอนาล็อก ยี่ห้อ Terasic รุน่ High speed A/D Daughte 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดแปลงสัญญาณอนาลอ็กเป็นดจิิตอล และดิจิตอล
เป็นอนาล็อก ยี่ห้อ Terasic รุน่ High speed A/D Daughte 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอลบอร์ดพัฒนาสำหรับเชอืมตอ่กลอ้งดิจติอล ยีห้อ 
Terasic รุ่น 5 Mega Pixel Digital camera Development Package 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอลบอร์ดพัฒนาสำหรับเชอืมตอ่กลอ้งดิจติอล ยีห้อ 
Terasic รุ่น 5 Mega Pixel Digital camera Development Package 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
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1 
1 
1 
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1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

1252-1731-025-28-1/1-2(5)ถึง-5(5) 
1252-1731-025-28-1/1-3(5)ถึง-5(5) 
1252-1731-025-28-1/1-4(5)ถึง-5(5) 
1252-1731-025-28-1/1-5(5)ถึง-5(5) 
1252-1732-025-28-1/2-1(5)ถึง-5(5) 
 
1252-1732-025-28-1/2-2(5)ถึง-5(5) 
 
1252-1732-025-28-1/2-3(5)ถึง-5(5) 
 
1252-1732-025-28-1/2-4(5)ถึง-5(5) 
 
1252-1732-025-28-1/2-5(5)ถึง-5(5) 
 
1252-1731-025-28-1/3-1(2),-2(2) 
 
1252-1731-025-28-1/4-17(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-2(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/3-2(2),-2(2) 
 
1252-1731-025-28-1/4-1(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/4-3(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/4-4(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/4-5(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/4-6(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/4-7(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/4-8(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/4-9(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/4-10(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-11(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-12(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-13(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-14(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-15(20)ถึง-
20(20) 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล บอร์ดทดลอง FPGA ยีห้อ Astro Logic รุ่น Warrior 
Cyclone 3 EB02 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดฝึกทาด้านการออกแบบวงจรดจิิตอล กลอ่งดาวโหลดข้อมูล FPGA ผ่านสาย USB ยห้ีอ 
Astro Logic รุน่ Astron Logic Blaster 
ชุดออกแบบและประมวลผลสญัญาณดจิิตอลความจุสูงสำหรับงานวจิัย 
ชุดออกแบบและประมวลผลสญัญาณดจิิตอลความจุสูงสำหรับงานวจิัย 
เครื่องปรับอากาศ 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

1252-1731-025-28-1/4-16(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-18(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-19(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/4-20(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-1(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-2(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-3(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-4(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-5(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-6(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-7(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-8(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-9(20)ถึง-20(20) 
 
1252-1731-025-28-1/5-10(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-11(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-12(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-13(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-14(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-15(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-16(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-17(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-18(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-19(20)ถึง-
20(20) 
1252-1731-025-28-1/5-20(20)ถึง-
20(20) 
1255-1731-025-30-1(1)/1-2(2) 
1255-1731-025-30-1(1)/2-1(1) 
ฟก./งปม.2542 4236-7195-1-16 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
ชุดประมวลผลสัญญาณดิจติอลเอฟพีจเีอ 
 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์  

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

1157-1731-059-29-1(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-2(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-3(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-4(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-5(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-6(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-7(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-8(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-9(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-10(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-11(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-12(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-13(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-14(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-15(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-16(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-17(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-18(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-19(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-20(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-21(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-22(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-23(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-24(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1157-1731-059-29-25(25)/มทร.03ค/งป
ม.2557 
1262-1710-067-55-28(25)ถึง29(25) 
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รูปที่ 5-5 แผนผังห้องปฏิบัติการดิจิตอล 
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รูปที่ 5-6 ตัวอย่างรูปวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร์ 
 

1.1.4. ห้องปฏิบัติการ PLC (18-410) 
ห้องปฏิบัติการ PLC จะใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ 

ซึ่งแผนการสอนในดังแสดงในภาคผนวก 3 (มคอ.3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ FIRST เกา้อี้ 4236-7150-1-8 
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ FIRST เกา้อี้ 4236-7150-2-8 
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ยี่ห้อ FIRST เกา้อี้ 4236-7150-7-8 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ฟก./งปม.2542 4236-7140-1-8 
ฟก./งปม.2542 4236-7140-2-8 
ฟก./งปม.2542 4236-7140-7-8 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-22-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-23-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-24-46 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST  

1 
1 
1 

ฟก./งปม.2542 4236-7184-25-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-27-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-28-46 

 

 
รูปที่ 5-7 แผนผังห้องปฏิบัติการ PLC 
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รูปที่ 5-8 ตัวอย่างรูปวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ห้องปฏิบัติการ PLC 
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1.1.5. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (18-411) 
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม จะใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการระบบควบคุม  ซึ่งแผนการสอน

ในดังแสดงในภาคผนวก 3 (มคอ.3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ชุดตรวจจับตำแหน่งโดยใช้แสงแบบตัวรับ/ตัวส่ง(Thur-Bearm) 
ชุดตรวจจับตำแหน่งโดยใช้แสงสะทอ้นแผ่น(Retro-Reflective) 
ชุดตรวจจับตำแหน่งโดยใช้แสงสะทอ้นกับวตัถุ(Diffuse Reflective) 
ชุดตรวจจับแบบ Inductive Proximity 
ชุดตรวจจับแบบ Capacitive Proximity 
ชุดตรวจจับแบบ บูดองค ์(Budong) 
ชุดตรวจจับความดันแบบ Bellow 
ชุดตรวจจับน้ำหนักแบบ Strain guage พรอ้มชุดทรานสมทิเตอร์ 
ชุดตรวจจับหน้ำหนกั ( Load Cell) 
ชุดทรานสมทิเตอรน์้ำหนกั 
ชุดตรวจจับแสง(Photo sensor) 
ชุด Signal Converter 
ชุดเครือ่งมอืวัดแบบตัวเลข ( DC - Amp Meter) 
ตัวตรวจจับอณุหภูมิ(Process Contoller) 
ตัวตรวจจับอณุหภูมิ (Temperature Sensor) 
ชุดกำเนิดอุณหภูมิต่ำ (Coll Temperature) 
ชุดตรวจจับลูกลอย (Magnetic Float) 
ชุด Control Unit 
ชุดกำเนิดความดันชนิดทำงานดว้ยมือ (Hand Pump) 
ชุดควบคุมแบบ ON / OFF PD และ PID 
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ชนิดติดตั้งบนโตะ๊ทดลอง(Power Supply Console) 
ชุดโตะทดลอง 800x1500x800 mm. 
ชุดรางวางแผงทดลอง แบบ 2 ชั้น 
ชุดลูกตุ้มน้ำหนกั 5 ลกู 5 ขนาด 
ชุดลูกตุ้มน้ำหนกั 5 ลกู 5 ขนาด 
ชุดสายไฟฟ้าต่อทดลองจำนวนไมน่้อยกว่า 65 เส้น 
 
ชุดสายไฟฟ้าต่อทดลองจำนวนไมน่้อยกว่า 65 เส้น 
 
ชุดตรวจจับตำแหน่งโดยใช้แสงแบบตัวรับ/ตัวส่ง(Thur-Beam) 
ชุดตรวจจับตำแหน่งโดยใช้แสงสะทอ้นแผ่น(Retro-Reflective) 
ชุดตรวจจับตำแหน่งโดยใช้แสงสะทอ้นกับวตัถุ(Diffuse Reflective) 
ชุดตรวจจับแบบ Inductive Proximity 
ชุดตรวจจับแบบ Capacitive Proximity 
ชุดตรวจจับแบบ บูดองค ์(Budong) 
ชุดตรวจจับความดันแบบ Bellow 
ชุดตรวจจับน้ำหนักแบบ Strain guage พรอ้มชุดทรานสมทิเตอร์ 
ชุดตรวจจับหน้ำหนกั ( Load Cell) 
ชุดทรานสมทิเตอรน์้ำหนกั 
ชุดตรวจจับแสง(Photo sensor) 
ชุด Signal Converter 
ชุดเครือ่งมอืวัดแบบตัวเลข ( DC - Amp Meter) 
ชุดตรวจจับอุณหภูมิ (Process Controller) 
ชุดตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor) 
ชุดกำเนิดอุณหภูมิต่ำ (Coll Temperature) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1156-1731-025-20-1(2)/1-1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/2-1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/3-1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/4-1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/5-1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/6 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/7 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/8 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/9 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/10 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/11 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/12 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/13 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/14 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/15 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/16 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/17 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/18 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/19 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/20 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/21 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/22 -1(2) 
1156-1731-025-20-1(2)/23 - 1(2) 
ไม่กำหนดรหัสครุภัณฑ์(ลูกตุม้นำหนัก) 
ไม่กำหนดรหัสครุภัณฑ์(ลูกตุม้นำหนัก) 
ไม่กำหนดรหัสครุภัณฑ์ ( สายต่อชุดทดลอง)
(2) 
ไม่กำหนดรหัสครุภัณฑ์ ( สายต่อชุดทดลอง)
(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/1-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/2-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/3-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/4-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/5-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/6-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/7-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/8-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/9-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/10-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/11-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/12-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/13-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/14-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/15-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/16 - 2(2) 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ชุดตรวจจับลูกลอย (Magnetic Float) 
ชุด Control Unit 
ชุดกำเนิดความดันชนิดทำงานดว้ยมือ (Hand Pump) 
ชุดควบคุมแบบ ON / OFF PD และ PID 
ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้า ชนิดติดตั้งโตะทดลอง(Power Supply Consol) 
ชุดโต๊ะทดลอง 800x1500x800 mm. 
ชุดรางวางแผงทดลอง แบบ 2 ชั้น 
ชุดทดลองเครื่องมอืเเละการควบคมุการผลติทางอตุสาหกรรมยี่ห้อ TECHNICOM 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL AIR 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIR TEMP 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ HIGHOEER 
ชุดทดลองเครื่องมอืและการควบคุมการผลติทางอตุสาหกรรม ยี่ห้อ TECHNICOM รุ่นPCPS 6-
0-1 
ชุดเครือ่งมอืวัดและควบคุมอุตสาหกรรมยี่ห้อ LEYBOLD 
 
อุปกรณ์สำหรับการทดลองทางด้านการควบคุมระบบไฟฟ้า ยี่ห้อ LH ประเทศเยอรมัน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

1156-1731-025-20-2(2)/17-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/18-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/19-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/20-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/21-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/22-2(2) 
1156-1731-025-20-2(2)/23-2(2) 
ฟก./งปม.2541 4136-3720-1 
1-3/48-1731-071-174-84(1) 
1-3/48-1731-071-174-85(1) 
1-3/48-1731-071-174-86(1) 
วศ.บ.ไฟฟ้า 2541 - 41360-3720-1 
 
วศ.บ.ไฟฟ้า/ผปย.2537 - 3797 - 4024 - 1 
 
วศ.บ.ไฟฟ้า/ผปย.2539 - 3997-5927-7 

 
รูปที่ 5-9 แผนผังห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 
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รูปที่ 5-10 ตัวอย่างรูปวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 
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1.1.6. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (18-413) 
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จะใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ซึ่ง

แผนการสอนในดังแสดงในภาคผนวก 3 (มคอ.3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟสลับยี่ห้อ Teschnosoft รุ่น MCK 
แหล่งจ่ายไฟฟา้ GW INSTEK รุ่น 3030D 
ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟตรงยี่ห้อ Teschnosoft รุ่น MCK 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ชุดทดลองด้าน POWER ELECTRONICS ยี่ห้อ LEYBOLD 
ออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEXTRONIX รุ่น TAS 465 
ออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEXTRONIX รุ่น TAS 465 
ออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEXTRONIX รุ่น TAS 465 
แผงวงจรอินเตอร์เฟสสำหรับการควบคมุเครื่องกลไฟฟ้า 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังยี่หอ้ LEYBOLD (1 ชุด) 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลังยี่หอ้ LEYBOLD (1 ชุด) 
ชุดทดลองด้าน (POWER ELECTRONICS) ยี่หอ้ CH แบบ/รุ่น TPS12 
ดิจิตอลสตอเรจออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEXTRONIC แบบTDS 380 
ดิจิตอลสตอเรจออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEXTRONIC แบบTDS 380 
ดิจิตอลสตอเรจออสซิโลสโคป ยีห่้อ TEXTRONIC แบบTDS 380 
แหล่งจ่ายไฟ ยี่หอ้ SCM 
เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าแบบดอจิตอล ยีห่้อ TEXTRONIX .....รุ่น 
TBA1072B-EDU 
เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าแบบดอจิตอล ยีห่้อ TEXTRONIX .....รุ่น 
TBA1072B-EDU 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 

1252-1731-059-41-1(1) 
1251-1731-059-65-6(6) ถึง-6(6) 
1252-1731-059-41-2(1) 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-29-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-30-46 
วศ.บ.ไฟฟ้า/ผปย.2537 - 3797 - 59122 - 1 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5985 - 5 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 59153 - 7 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 59153 - 9 
1153-1731-040-178-1(1) 
วิศวกรรมไฟฟ้า/งปม.2536 - 3697 - 5934 - 1,2(2) 
วิศวกรรมไฟฟ้า/งปม.2536 - 3697 - 59122 - 2(2) 
วศ.บ.ไฟฟ้า/ผปย.2538 - 3897 - 25188 - 1 
วศ.บ.ไฟฟ้า/งปม.2540 - 4097 - 5986 - 1 
วศ.บ.ไฟฟ้า/งปม.2540 - 4097 - 5986 - 2 
วศ.บ.ไฟฟ้า/งปม.2540 - 4097 - 5986 - 3 
1253--1731-059-65-6(7)ถึง-7(7) 
1262-1731-059-232-1(2) ถึง 2(2) 
 
1262-1731-059-232-2(2) ถึง 2(2) 
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รูปที่ 5-11 แผนผังห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
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รูปที่ 5-12 ตัวอย่างวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
 

1.1.7. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (18-414) 
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จะใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลังซึ่ง

แผนการสอนในดังแสดงในภาคผนวก 3 (มคอ.3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 

1 
1 
1 
1 
1 

ฟก./งปม.2542 4236-7110-67-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-68-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-69-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-70-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-71-96 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
โต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อนบานเลื่อนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น TDS 340 
ออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น TDS 340 
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ BOSS AIR 
เครื่องปรับอากาศ 
Variac Single phase 25A Mac 
ออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น TDS 340 
ออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น TDS 340 
ออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ TEXTRONIX 
Thyristor Demostation Unit Mod. Terco 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ฟก./งปม.2542 4236-7110-72-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-31-46 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59153 - 2 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59153 - 4 
1-3/48-1731-071-174-88(2),-88(2) 
1-3/48-1731-071-174-89(2),-89(2) 
ฟก.102 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59153 - 3 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59153 - 1 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59153 - 5 
ฟก.202 

 

 
รูปที่ 5-13 แผนผังห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 

 
  

 



- 85 -  

 
 

 
 

รูปที่ 5-14 ตัวอย่างรูปการวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
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1.1.8. ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (18-416) 
ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ซึ่ง

แผนการสอนในดังแสดงในภาคผนวก 3 (มคอ.3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่หอ้ GW Instek รุ่น GDS-1062A 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX 
ดีซีเพาเวอร์ซับพลาย ยี่หอ้ TEXTRONIX 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
โต๊ะปฏิบัตกิารไฟฟ้ากำลัง ยี่ห้อ TECHNICOM 
ตู้บานเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ตูบ้านเล่ือนกระจกซ้อนบานเล่ือนกระจกยี่ห้อ FIRST 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น GFG 253 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1254-1731-059-85-1(16) 
1254-1731-059-85-2(16) 
1254-1731-059-85-3(16) 
1254-1731-059-85-4(16) 
1254-1731-059-85-5(16) 
1254-1731-059-85-6(16) 
1254-1731-059-85-7(16) 
1254-1731-059-85-8(16) 
1254-1731-059-85-9(16) 
1254-1731-059-85-10(16) 
1254-1731-059-85-11(16) 
1254-1731-059-85-12(16) 
1254-1731-059-85-13(16) 
1254-1731-059-85-14(16) 
1254-1731-059-85-15(16) 
1254-1731-059-85-16(16) 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 5989 - 1 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 5989 - 2 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 5987 - 1 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 5989 - 4 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 5989 - 5 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-49-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-50-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-51-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-52-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-53-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-54-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-55-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-56-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-57-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-58-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-59-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-60-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-61-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-62-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-63-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-64-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-65-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7110-66-96 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-36-46 
ฟก./งปม.2542 4236-7184-37-46 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 1 
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บัญชรีายการวัสด ุครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง จำนวน เลขครุภัณฑ ์
เครื่องวัดไฟฟ้าแบบอ่านค่าตัวเลข 
เครื่องวัดไฟฟ้าแบบอ่านค่าตัวเลข 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX รุ่น CFG 253 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ยี่ห้อ TEXTRONIX 
ดีซีเพาเวอร์ซับพลาย ยี่หอ้ TEXTRONIX 
เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องปรับอากาศ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ฟก./งปม.2533 - 3336 - 5939 - 2 (3) 
ฟก./งปม.2533 - 3336 - 5939 - 3 (3) 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 2 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 3 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 4 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 5 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 6 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 7 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 8 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 9 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 5989 - 10 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 59122 - 2 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 59122 - 3 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 59122 - 4 
ฟก./ผปย.2538 - 3836 - 59122 - 5 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59165 - 5 
ฟก./งปม.2539 - 3936 - 59156 - 2 
ฟก./งปม.2542 4236-7195-6-16 
ฟก./งปม.2542 4236-7195-7-16 
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รูปที่ 5-15 แผนผังห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปที่ 5-16 การกำหนดพ้ืนที่ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
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รูปที่ 5-17 ตัวอย่างรูปวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง ห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
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1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
- MATLAB R2013b 

 
 

รูปที่ 5-18 โปรแกรม MATLAB R2013b 
 

- POWER WORLD (FREE) 
- DIgSilent 
- NI MultiSim 12.0 
- DSP Builder 8.0 

 
2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 

2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนังสือท่ัวไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 44,927 เล่ม 

- แบ่งเป็นหนังสือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 213 เล่ม 
หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 2,902 เล่ม 

วารสารฉบับล่วงเวลาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 10,379 เล่ม 

วารสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและจลุสาร จำนวน 459 เล่ม 

กฤตภาค จำนวน 375 รายการ 

ดัชนีบทความทางวิชาการ จำนวน 310 รายการ 

วิทยานิพนธ์, ภาคนิพนธ์และวิจัย จำนวน 1,270 เล่ม 

- แบ่งเป็นโครงงานด้านโทรคมนาคม จำนวน 649 เล่ม 

วีดีทัศน์เพื่อการศึกษาและวิชาการ จำนวน 7,243 แผ่น 
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ยังมีบริการทางด้านระบบสารสนเทศของ
ห้องสมุด โดยจัดให้มีระบบการสืบค้นเอกสาร ตำรา หนังสือ รวมไปถึงโครงงานวิทยานิพนธ์ และบริการสืบค้น
บทความวิชาการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และนักศึกษาอย่างครบครันดังตารางที่ 2-6 

ตารางที่ 2 ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ 
ฐานข้อมลู รายละเอียด 

 

Academic Search Complete(ASC)  ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดี
ที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากท่ีสุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วย
จำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื ่อเรื ่อง ย้อนหลังไปตั ้งแต่ปี  
ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา , ดาราศาสตร์, 
ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, 
ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, 
จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขา
อ่ืน ๆ 

 

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย 
ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วย
ข้อมูลที ่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสั งเขป article reviews และ
บทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 

 

American Chemical Society Journal(ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ 
และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจาก
วารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 1996 

 
Emerald Management(EM92) เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการ
จัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์์ 

 

IEEE/IEL Electronic Library(IEL) เป็นฐานข้อมูลที ่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 
แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
แ ล ะ  The Institution of Engineering and Technology (IET) ซ ึ ่ ง ใ น  IEL 
ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ 

 
ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 
700 ช ื ่อเร ื ่อง ครอบคล ุม 4 สาขาว ิชา ได ้แก ่  Agricultural and Biological 
Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences 
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน 
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ฐานข้อมลู รายละเอียด 

 

SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 
1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน 

 

Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิง
และอ้างถึง ที ่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั ้งว ิทยาศาสตร์ ส ังคมศาสตร์ และ 
มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื ่อ ให้ข้อมูลตั ้งแต่ปี 2001 – 
ปัจจุบัน 

 

Computer & Applied Sciences Complete (CASC)  ครอบคล ุ ม ส าข า ว ิ ช า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ 
ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความ
ท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยที่ส่งผล
กระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจาก
จำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสาร
มากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ , ทฤษฎีและระบบ
คอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ 

 

WGSN Life style & Interior เป็นฐานข้อมูล (Database) ที่โดดเด่น ในเรื่องของ
การคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต (Trend Forecast) ในด้านการออกแบบ 
และการให้แรงบันดาลใจเพื่อออกแบบผลงาน อาทิเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในชีวิตประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ประกอบ
รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ สิ่งทอ ห้องนอน ห้องครัว รวมไปถึง การออกแบบและการ
จัดหน้าร้าน อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ และข่าวสาร
อัพเดตแบบ real time ในแวดวงเรื่องการออกแบบ พร้อมทั้งคลังรูปภาพประกอบที่
มีมากกว่า 5 ล้านรูปภาพ สามารถ Download, Copy ,Print ไปใช้งานได้จริง และ
รองรับโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบ 

 
ตารางที่ 3 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Books 

ฐานข้อมลู รายละเอียด 

 

eBooks on EBSCOhost หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพ่ือ
การใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม , 
ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท
รวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู ้อ่านสามารถอ่าน 
eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การ
อีเมล์, การทำอ้างอิง และอ่ืน ๆ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=nlebk
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ฐานข้อมลู รายละเอียด 

 

eBooks on EBSCOhost หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพ่ือ
การใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม , 
ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท
รวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู ้อ่านสามารถอ่าน 
eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การ
อีเมล์, การทำอ้างอิง และอ่ืนๆ 

 

GALE ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สาขาวิชาต่าง ๆ 
เช่น Business, Environment, History, Science และ Technology แสดงใน
รูปแบบ HTML และ PDF ในส่วนของการเข้าใช้งานเพียงท่านมีบัญชี Google 
หรือบัญชีอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที 

 

IG Library เป็นฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่ประกอบไปด้วยหนังสือ
จากหลากหลายสำนักพิมพ์ชื ่อดังทั่วโลก อาทิเช่น ISEAS, World Scientific, 
Business Expert Press, Wiley, Smithers Rapra, Quintessence เป็น ต้น ที่
ครอบคล ุมสาขาว ิชาบร ิหารธ ุรก ิจ ว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  และ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download แปลเป็นภาษาต่าง 
ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ
อีกมากมาย โดยใช้งานบน Platform “iGLibrary” แสดงผลเอกสารฉบับเต็มใน
รูปแบบ PDF File 

 

EBSCO eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีหลากหลายสาขาวิชามากกว่า 
88 ชื่อเรื่อง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม fulltext สามารถดาวน์โหลดได้
ท ั ้งออฟไลน์  (online) และออนไลน์  (off-line) โดยไม่ต ้องอาศัยส ัญญาณ 
Internet 

 

Maruey eLibrary การให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แบบ online ด้าน
การเงิน การลงทุน ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายหากสนใจสามารถขอรับ 
username และ password ในการเข้าใช้ได้ท่ี  
https://www.facebook.com/library.rmutifanpage 

 
Sciencedirect EBS ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ชั้นนำจากสำนักพิมพ์ Elsevier 

 
 
 
 
 
 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=nlebk
http://www.galepages.com/thrmuti
http://portal.igpublish.com/
http://library.oarit.rmuti.ac.th/ebsco-ebook
https://elibrary.maruey.com/
https://www.facebook.com/library.rmutifanpage
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ตารางที่ 4 ฐานข้อมูลสืบค้นผลงานวิจัย 
ฐานข้อมลู รายละเอียด 

 

ThaiLIS เป็นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 24 แห่งใน
ประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
โดยการสนับสนุนของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อพัฒนา
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อมูลรายการ
บรรณานุกรมของห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆจำนวนมากกว่า 3 ล้าน 
7 แสน ระเบียน จากแหล่งข้อมูลทั่วประเทศ เริ่มให้บริการออนไลน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548 เป็นต้นมา 

 

ProQuest Dissertations & Theses Global เ ป ็ น ฐ านข ้ อ ม ู ล ท ี ่ ร ว บ ร ว ม
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา 
มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที ่ทำหน้าที ่พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ
รวบรวม จัดเก็บ และสืบค้นบทความวิจัย รวมถึงการคำนวณและรายงานค่า 
Journal Impact Factors เพื ่อประโยชน์ของนักวิจัยและนักวิชาการในการ
ตีพิมพ์บทความวารสาร 

 

ฐานข้อมูล RMUTI JOURNAL วารสาร มทร.อีสาน  เป็นฐานข้อมูล RMUTI 
JOURNAL วารสาร มทร.อีสาน เป็น E-Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเต็ม 
Fulltext ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ใช้บริการ 
http://www.rmutijournals.rmuti.ac.th/journal/jn_arch_st.php แ ล ะ 
วารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ใช้บริการสามารถคลิกดาวโหลดได้
ที ่http://www.rmutijournals.rmuti.ac.th/journal/jn_arch_hs.php 
 
 
 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://search.proquest.com/pqdtglobal
https://tci-thailand.org/
https://tci-thailand.org/
http://www.rmutijournals.rmuti.ac.th/home.php
http://www.rmutijournals.rmuti.ac.th/journal/jn_arch_st.php
http://www.rmutijournals.rmuti.ac.th/journal/jn_arch_hs.php


- 96 -  

ตารางที่ 5 ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
ฐานข้อมูล รายละเอียด 

 

มติชนออนไลน์ บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดใน
เมืองไทย ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณ
หรือองค์กร ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บท
วิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท 

 

ตารางที่ 6 ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอ่ืน ๆ 

ฐานข้อมูล รายละเอียด 

 

มติชนออนไลน์ บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดใน
เมืองไทย ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณ
หรือองค์กร ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บท
วิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญท่ี เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท 

 

ฐานข้อมูลพรรณไม้ท่ีใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื ้อหา
เกี่ยวกับพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม การศึกษาชนิด
และลักษณะของพรรณไม้ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรมศิลปากร เป็นคลังวิชาการ จัดทำโดย กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื ่อจัดเก็บรวบรวม หนังสือ ตำรา นิตยสาร 
หนังสือหายาก จดหมายเหตุ ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ เพื่อนำเผยแพร่ให้
ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดอ่านในรูปแบบ Fulltext ได ้

 

Maruey แหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน การบริหารธุรกิจ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
หากสนใจสามารถขอร ับ  username และ password ในการ เข ้ า ใช ้ ได้
ทีh่ttps://www.facebook.com/library.rmutifanpage 

 
2.2 สิ่งอำนวยความสะดวก 

งานวิทยบริการ เป็นหน่วยงานระดับงาน ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 3 แผนกงาน ดังนี้ 

1) แผนกงานห้องสมุด  
ให้บริการ ณ อาคาร 12 B ชั้น 1 - 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้บริการห้องสมุด

มนุษย์ (Human Library) ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ได้แก่ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ 
หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น พ็อค
เก็ตบุ๊คส์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร) บทความวารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการ

http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Home/SelectTypeSearch.html
http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Home/SelectTypeSearch.html
http://www.finearts.go.th/parameters/search/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html
https://www.maruey.com/article
https://www.facebook.com/library.rmutifanpage
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สามารถยืมคืน และชำระค่าปรับได้ด้วยตนเอง ผ่านเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ เครื่องชำระค่าปรับอัตโนมัติ ห้องสมาธิเพ่ือ
การเรียนรู้ ห้องจดหมายเหตุ ฯลฯ 

 

 
 

รูปที่ 5-19 พ้ืนที่การให้บริการแผนกงานห้องสมุด 
 

2) แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง   
ให้บริการ ณ อาคาร 12 B ชั้น 5 และ 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีภารกิจที่

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลาย และรูปแบบการบริการต่าง  ๆ ดังนี้ บริการ ยืม - คืนทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภท วิดีทัศน์ วีซีดี ดีวีดี เทปเสียงและคู่มือ เกมส์ ซีดีรอม และ Blu-ray เพื่อใช้ศึกษา เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เช่นหมวดภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์ สารคดี ฯ  บริการระบบภาษาต่างประเทศ  
บริการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  บริการวีดีทัศน์แบบกลุ่ม และเฉพาะบุคคล บริการห้องมินิเธียเตอร์  บริการห้องเรียน 
อัจฉริยะ 1-2 บริการห้องมัลติมีเดียบริการห้องสมุดสื่อผสม (e-media) และบริการมุมสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
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รูปที่ 5-20 พ้ืนที่การให้บริการศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ชั้น 5 
 

 
 

รูปที่ 5-21 พ้ืนที่การให้บริการศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ชั้น 6 
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นอกจากน ี ้แผนกงานศ ูนย ์การเร ียนด ้วยตนเองได ้ให ้บร ิการ อ ุทยานศ ูนย ์แห ่งการเร ียนรู้  

โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที ่มีคุณภาพสูง (Premium) อาทิเช่น มุมอินเทอร์เน็ต (Internet Corner) มุมสืบค้น 
ทร ั พย ากรส า รสน เ ทศ  ( Searching Learning Resources ) ม ุ ม  Ipad & AR Books ซ ึ ่ ง  AR : Augmented 
Reality เป็นเทคโนโลยีใหม่ที ่ทำให้ภาพที ่เห ็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู ่เหนือพื ้นผิวจริง  มุม 
ประชาคมอาเซ ียน (ASEAN Community Corner) ม ุมวารสารอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (E-Magazines Corner) มุม 
หนังส ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (E-Books Corner) มุมโทรท ัศน ์ผ ่านดาวเท ียม (Satellite TV Corner) มุมสำหรับ 
ผู้พิการ (Blinds & Disables Corner) มุมพ่อก็พอเพียง และห้องสมุดสร้างสุข 

 

 
 

รูปที่ 5-22 พ้ืนที่การให้บริการอุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ 
 

แผนกงานจดหมายเหตุและสารสนเทศท้องถิ่นให้บริการ ณ อาคาร 12 B ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2558) โดยให้บริการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่  

- ประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประวัติ
ความเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 4 ยุค ชุดครุยคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน มุมจัดแสดงชุดรับรองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  

- บริการฐานข้อมูลคลังปัญญา มทร.อีสาน (http://ir.rmuti.ac.th) ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลชุมชน
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และชุมชนสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัยของอาจารย์  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มี

http://ir.rmuti.ac.th/
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เนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัย รายงานประจำปี สารสนเทศประจำปี จดหมายข่าว  มทร.อีสาน 
จุลสาร มทร.อีสาน 

- บริการฐานข้อมูลสารสนเทศนครราชสีมา: Narinet http://narinet.sut.ac.th: 8080/ narinet)  
เพื่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ สื่อโสตทัศน์   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัด
นครราชสีมา 
 

 
 

รูปที่ 5-23 พ้ืนที่การให้บริการแผนกงานจดหมายเหตุและสารสนเทศท้องถิ่น 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2563 ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 ระดับด ี

3.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ผ่านการ
ประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) 

3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้ในการ
บริหารการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://narinet.sut.ac.th/
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การรับรองการประกันคุณภาพสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ประจำปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
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1.  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 

2563 ซึ่งมีตัวบ่งช้ีจำนวน 13 ตัวบ่งช้ี 6 องค์ประกอบ สรุปผลในภาพรวม  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับดี และมีรายละเอียดตาม
องค์ประกอบ ดังนี้  

ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน โดยภาพรวม หลักสูตรได้มาตรฐาน       ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ผลการประเมินในองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินในองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการประเมินในองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับดีมาก 
ผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 3.63 อยู่ใน

ระดับดี 
ผลการประเมินในองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง 

2.  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ หน่วยงาน 

1 ดร. ชัยภัฏ วรรธนะสาร 
ประธาน
กรรมการ 

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
และอิเล็กทรอนิกส ์

สำนักงานอธิการบดี  
วิทยาลัยนานาชาตเิซนตเ์ทเรซา 

2 อาจารยส์ุนีย์ คุรุธัช กรรมการ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

3 รศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง 

กรรมการ
และ

เลขานุการ 

สารสนเทศและ
บริหารธรุกิจ 

 

มหาวิทยาลยัเกริก 

 
3. ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร 
3.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (การกำกับมาตรฐาน)  

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

ข้อ เกณฑ ์

ข้อที่
ประเมิน 

(/) 

ผ่าน 

/ไม่ผ่าน 
ระบุเหตุผล 

กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

1 จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร / ผ่าน  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสตูร 

/ ผ่าน  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร / ผ่าน  

5 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน / ผ่าน  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนด 

/ ผ่าน  
 
 

จำนวนข้อที่ประเมิน 5 5 
 

ผลการประเมิน 

หลักสตูรได้มาตรฐาน จำนวนข้อที่ผ่านการประเมิน 

หมายเหตุอื่นๆ (ถ้ามี) 
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3.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับหลักสูตร  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

(ระดับคุณภาพ) 
I P O เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรที่กำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน หลักสตูรได้
มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   4.65 4.13 ดีมาก 

2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านทำ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

   3.60 

เฉลี่ย    4.13   

องค์ประกอบท่ี 3     

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 
 

  3.00 ปานกลาง 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 
 

  

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3.00     

เฉลี่ย 3.00 
 

  

องค์ประกอบท่ี 4     

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4.00 
 

  4.33 ดีมาก 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5.00     

4.3 ผลที่เกดิขึ้นกับอาจารย ์ 4.00     

เฉลี่ย 4.33     

องค์ประกอบท่ี 5     

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 4.00 
 

  3.63 ด ี

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอน 

 
3.00   

5.3 การประเมินผู้เรยีน 
 

3.00   

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 
4.50 

 

เฉลี่ย 4.00 3.50   

องค์ประกอบท่ี 6     

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   3.00   3.00 ปานกลาง 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

(ระดับคุณภาพ) 
I P O เฉลี่ย 

เฉลี่ย   3.00   

เฉลี่ยภาพรวม 3.71 3.38 4.13 3.67 
  

ดี 
  

ดี ดี ดีมาก 

การแปลผลการประเมิน 

0.01 - 2.00  ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 - 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 - 4.00  ระดับคุณภาพดี 

4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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3.3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

 คะแนนประเมินคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้บัณฑติ อยู่ในระดับสูง 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการวิเคราะห์และรายงานผลความพึงพอใจต่อบัณฑิต โดยจำแนกตามสายงานอาชีพเฉพาะที่ระบุใน มคอ. 2 ของ
หลักสูตร หรือในรูปแบบรายงานท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  ทั้งนี้เพื่อจะสามารถใช้ผลการประเมินบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ เป็นเครื่องบ่งช้ีว่าหลักสูตรได้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะหรือไม่อย่างไร 

 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา 
จุดเด่น   

 มีแนวทางและการดำเนินการที่ดีในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่     ให้นักศึกษาร่วมผลิต
ผลงานวิชาการและร่วมการประชุมฯเพื่อนำเสนอบทความวิชาการการประกวดโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งนักศึกษาของหลักสูตรได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศต่างๆ และการทดสอบเดินสายไฟฟ้าในอาคารตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของช่างไฟฟ้า ระดับท่ี 1 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. มีแผนและดำเนินการประชาสมัพันธ์หลักสูตรซึ่งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และไดผู้้เรยีนที่มีความพร้อมและคณุลักษณะที่
เหมาะสมใหไ้ด้จำนวนมากขึ้น 

 2. ประเมินแผนการและวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อจะสามารถวิเคราะหห์รือปรับปรุงแผนและวธิีการรับนักศึกษาให้มี
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

 3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่มีความท้าทายและเหมาะสมกับระดับความรู้ 
สมรรถนะ และศักยภาพของนักศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 4. ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสรมิศักยภาพและทักษะของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลติผลงานหรือโครงงานเข้า
ประกวดหรือร่วมการแข่งขันในระดับชาติได ้

 5. ทบทวนกระบวนการเรยีนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ และจดัทำแผนเชิงปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร ในอัตราส่วนท่ีสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์

จุดเด่น 

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรสามารถผลิตผลงานวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่         เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 2. มีกระบวนการที่ดีในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. นำแผนพัฒนาอาจารย์ที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การสอนและพัฒนาผู้เรียน การให้บริการวิชาการ การวิจัย
ระดับสูง และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการทำแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือประจำหลักสูตรเป็นรายบุคคล และ
ดำเนินงานให้ได้ตามแผน พร้อมกับให้มีการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผน 

2. กำกับดูแล และติดตามการผลิตงานวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ให้เป็นไปตามแผนทั้งในด้านกำหนดเวลาของ
การได้รับตำแหน่งวิชาการ และจำนวนของผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการ 

3. จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้อาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการอย่างได้ผล 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการ และส่งเสริมให้
อาจารย์ทุกคนผลิตผลงานวิชาการในทุกๆปี 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 

 1. มีกระบวนการที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดลำดับความสำคัญของผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และนำสู่การจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

 2. มีการกำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวหน้าทันสมัย และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. นำผลสรุปจาก มคอ.2 มารายงานแนวทางการออกแบบหลักสตูร และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสำหรับปี
การศึกษา 2563  

2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความทันสมยัและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3. นำผลการประเมินผู้เรียนไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาสาระของรายวิชาในหลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 

เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน 

 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

 มีการวางแผนและการดำเนินการที่ดีในการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรูส้ำหรับหลักสูตร เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 จัดทำแผนการนำสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มาปรับปรุงคุณภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

หมายเหตุ :ตัวชี้วัดไหน หลักสูตรใดไม่ได้รับการประเมินให้ตัดตัวชี้วัดนั้นออก (ไมน่ำมาคิดค่าคะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไมไ่ดม้าตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคณุภาพตามคะแนนท่ีได้ ดังนี้  
คะแนน ระดับคณุภาพ 

0.01-2.00 น้อย 

2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ด ี

4.01-5.00 ดีมาก 
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การรับรองการประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
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การรับรองการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานที่มรีายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด 

 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แต่ละรายวิชาที่ใช้ในการเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด 

 
ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
แสดงรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 

ภาคผนวก 5 อ่ืนๆ 

 


