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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สำนักวิชา    วิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา  สาขาวิศวกรรมไฟฟา-งานไฟฟากำลัง 
ปการศึกษาที่รับรองปริญญา  สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564-2568 
 

สวนที่ 1 หลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย    : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
 ชื่อยอภาษาไทย  :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
 ชื่อยอภาษาอังกฤษ :  B.Eng. (Electrical Engineering) 
 

3.  วิชาเอก   
ไมมี 
 

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ งเนนการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถทั้งทางดานวิชาพื ้นฐานและวิชาชีพที่จำเปน
สำหรับการเปนวิศวกรไฟฟา ที่มีทักษะความสามารถในเทคโนโลยีที่เกี ่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา โดยมีพื้น
ฐานความรูความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษยผูใชเทคโนโลยี รวมท้ังความสามารถในการรบั-สงขาวสารขอมูล
ดวยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถทางการจัดการองคกรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใน
ดานที่เก่ียวของกับวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา เพื่อเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ 
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4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มี
วัตถุประสงค เพื่อเตรียมใหผูที่สำเร็จการศึกษาไปแลวเปนผูที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสำนักวชิา
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันประกอบดวย ภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา และภูมิฐาน 
รวมทั้งไดมีการสำรวจความตองการของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียในการทบทวนวัตถุประสงคของ
หลักสูตรเปนระยะ โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟาที ่มีความเขาใจและยึดมั ่นในจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง 
ประกอบดวยความรูในการประกอบอาชีพในดานวิศวกรไฟฟาที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา  
การสงจายไฟฟา การจำหนายไฟฟา การแปลงรูปไฟฟากำลัง และการใชงานของกำลังไฟฟาใน
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งที่พักอาศัย ทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งสามารถ
ประยุกตใชความรูในสาขาที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรมไฟฟาได 

3. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟาท่ีมีความรูและตระหนักถึงขัอพึงปฏิบัติและมาตรฐานในการออกแบบและ
ติดตั้งทางไฟฟา  

4. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟาที่มีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสารและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน 
และมีภาวะผูนำ 

5. เพื ่อผลิตวิศวกรไฟฟาที ่มีความสามารถในการวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและมีทักษะ 
การเรียนรู และมีความคิดสรางสรรค สามารถนำหลักการทฤษฎี เทคโนโลยี และกระบวนการ
ตาง ๆ มาแกปญหา 

6. เพื ่อผลิตวิศวกรไฟฟาที ่มีความรู ในดานความเปนผู ประกอบการและมีความสามารถนำ
ประสบการณมาใชในการแกปญหาและมีความตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 
5.1  ระบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชการศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปการศึกษามี 3 ภาคการศึกษา 
เปนภาคการศึกษาบังคับทั้ง 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลา 13 สัปดาห แบงเปนการ
เรียนการสอน 12 สัปดาห และประเมินผลอีก 1 สัปดาห  

การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนดังนี้ 
1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

2) วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต  

3) การปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 16 สัปดาหมีคาเทากับ 8 หนวยกิต 

5.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
    ไมมีการจัดการเรยีนการสอนภาคฤดูรอน 

5.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

    ระบบไตรภาค 1 หนวยกิต เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิต ในระบบทวิภาค 
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6.  แผนการศึกษา 
6.1 แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมไฟฟา) 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
IST20 1001 การรูดิจิทัล 2(2-0-4) 
IST20 1002 การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการเรียนรู 1(0-2-1) 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 

รวม 17(14-8-32) 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
SCI05 1001 ฟสิกส 1 4(4-0-8) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) 
IST20 1003 ทักษะชีวิต  3(3-0-6) 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2(1-3-5) 

รวม 17(15-6-33) 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
SCI05 1002 ฟสิกส 2 4(4-0-8) 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-0) 
IST20 1004 ความเปนพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร 1(0-3-3) 
ENG31 1001 วัสดวุิศวกรรม 4(4-0-8) 

รวม 17(15-6-33) 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ 3(3-0-6) 
ENG29 2001 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา  4(4-0-8) 
ENG29 2002 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรไฟฟา  3(3-0-6) 
ENG29 2111 วงจรไฟฟา  3(3-0-6) 
ENG29 2151 การอานแบบสำหรับงานไฟฟา  2(1-3-5) 
ENG30 2001 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4(4-0-8) 

รวม 19(18-3-39) 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6) 
ENG29 2003 การคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรไฟฟา 2(1-3-5) 
ENG29 2112 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ 1(0-3-3) 
ENG29 2113 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  3(3-0-6) 
ENG29 2121 การโปรแกรมแมทแล็บสำหรับวิศวกรฯ  2(2-0-4) 
ENG29 2122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบฯ 3(2-3-7) 
ENG29 2141 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 17(14-9-37) 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน  3(3-0-6) 
ENG29 2004 ความรอนและกำลังของไหล 3(3-0-6) 
ENG29 2114 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  1(0-3-3) 
ENG29 2115 การวิเคราะหวงจรและตัวกรอง  3(3-0-6) 
ENG29 2142 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 3(3-0-6) 
ENG29 2143 เครื่องจักรกลไฟฟา  4(4-0-8) 
ENG29 2931 การเสริมสรางความสามารถสำหรับวิศวกรไฟฟา 1 1(1-0-2) 

รวม 18(17-3-37) 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
IST20 2001 มนุษยกับสังคมและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)  
ENG29 3131 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 
ENG29 3144 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  1(0-3-3) 
ENG29 3154 ระบบไฟฟากำลัง  4(4-0-8) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 1 (1/3) 4(4-0-8) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 2 (1/2)  3(3-0-6) 

รวม 18(17-3-37) 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST20 2002 มนุษยกับเศรษฐกิจและการพัฒนา  3(3-0-6) 
ENG29 3123 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-3-7) 
ENG29 3132 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
ENG29 3145 การขับเคลื่อนดวยอุปกรณสารกึ่งตัวนำกำลัง  4(4-0-8) 
ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง  1(0-3-3) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 1 (2/3) 4(4-0-8) 

รวม 18(16-6-38) 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENG29 3146 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง  1(0-3-3) 
ENG29 3152 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟา 3(3-0-6) 
ENG29 3153 การออกแบบระบบไฟฟา  4(4-0-8) 
ENG29 4900 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
ENG29 3932 การเสริมสรางความสามารถสำหรับวิศวกรไฟฟา 2 1(1-0-2) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 1 (3/3) 4(4-0-8) 
IST20 xxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1/4) 2(2-0-4) 
IST20 xxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2/4) 2(2-0-4) 

รวม 18(17-3-37) 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENG29 4901 สหกิจศึกษา 1  8 
รวม 8 
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ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENG29 4133 ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัดทางไฟฟา  1(0-3-3) 
ENG29 4134 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
ENG29 4921 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 3(0-9-9) 
ENG29 4933 การเสริมสรางความสามารถสำหรับวิศวกรไฟฟา 3 1(1-0-2) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 2 (2/2) 3(3-0-6) 
IST20 xxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3/4) 2(2-0-4) 
IST20 xxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4/4) 2(2-0-4) 

รวม 15(11-12-34) 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

XXXXX XXXX วิชาเลือกเสรี 8 
รวม 8 

 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  190  หนวยกิต 
 

6.2 แผนการศึกษาแบบเอก-โท (วิศวกรรมไฟฟา-โทความเปนผูประกอบการ) 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
IST20 1001 การรูดิจิทัล 2(2-0-4) 
IST20 1002 การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือการเรียนรู 1(0-2-1) 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 

รวม 17(14-8-32) 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
SCI05 1001 ฟสิกส 1 4(4-0-8) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) 
IST20 1003 ทักษะชีวิต  3(3-0-6) 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2(1-3-5) 

รวม 17(15-6-33) 
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ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
SCI05 1002 ฟสิกส 2 4(4-0-8) 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-0) 
IST20 1004 ความเปนพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร 1(0-3-3) 
ENG31 1001 วัสดวุิศวกรรม 4(4-0-8) 

รวม 17(15-6-33) 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ 3(3-0-6) 
ENG29 2001 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา  4(4-0-8) 
ENG29 2002 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรไฟฟา  3(3-0-6) 
ENG29 2111 วงจรไฟฟา  3(3-0-6) 
ENG29 2151 การอานแบบสำหรับงานไฟฟา  2(1-3-5) 
ENG30 2001 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4(4-0-8) 

รวม 19(18-3-39) 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6) 
ENG29 2003 การคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรไฟฟา 2(1-3-5) 
ENG29 2112 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ 1(0-3-3) 
ENG29 2113 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  3(3-0-6) 
ENG29 2121 การโปรแกรมแมทแล็บสำหรับวิศวกรฯ  2(2-0-4) 
ENG29 2122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบฯ 3(2-3-7) 
ENG29 2141 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 17(14-9-37) 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน  3(3-0-6) 
ENG29 2004 ความรอนและกำลังของไหล 3(3-0-6) 
ENG29 2114 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม  1(0-3-3) 
ENG29 2115 การวิเคราะหวงจรและตัวกรอง  3(3-0-6) 
ENG29 2142 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 3(3-0-6) 
ENG29 2143 เครื่องจักรกลไฟฟา  4(4-0-8) 
ENG29 2931 การเสริมสรางความสามารถสำหรับวิศวกรไฟฟา 1 1(1-0-2) 

รวม 18(17-3-37) 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST20 2001 มนุษยกับสังคมและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)  
IST50 2401 ความเปนผูประกอบการกับการสรางธุรกิจใหม 3(3-0-6) 
ENG29 3131 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 
ENG29 3144 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา  1(0-3-3) 
ENG29 3154 ระบบไฟฟากำลัง  4(4-0-8) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 1 (1/3) 4(4-0-8) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 2 (1/2)  3(3-0-6) 

รวม 21(20-3-43) 

ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST20 2002 มนุษยกับเศรษฐกิจและการพัฒนา  3(3-0-6) 
IST50 2402 กลยุทธการเขาสูตลาดสำหรับผลิตภัณฑและบริการวัตกรรม 2(2-0-6) 
ENG29 3123 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-3-7) 
ENG29 3132 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
ENG29 3145 การขับเคลื่อนดวยอุปกรณสารก่ึงตัวนำกำลัง  4(4-0-8) 
ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากำลัง  1(0-3-3) 
IST50 xxxx วิชาเลือก-โทความเปนผูประกอบการ (1) 2(1-2-3) 

รวม 18(15-8-39) 
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ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST50 2403 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทุน  3(3-0-6) 
IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการ  

หรือ เตรียมบมเพาะประกอบการ 
1(1-0-2) 

ENG29 3146 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง  1(0-3-3) 
ENG29 3152 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟา 3(3-0-6) 
ENG29 3153 การออกแบบระบบไฟฟา  4(4-0-8) 
ENG29 3932 การเสริมสรางความสามารถสำหรับวิศวกรไฟฟา 2 1(1-0-2) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 1 (2/3) 4(4-0-8) 
IST20 xxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1/4) 2(2-0-4) 
IST50 xxxx วิชาเลือก-โทความเปนผูประกอบการ (2) 2(1-2-3) 

รวม 21(19-5-42) 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ 
หรือ IST50 4414 การบมเพาะประกอบการ 

8 

รวม 8 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENG29 4133 ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัดทางไฟฟา  1(0-3-3) 
ENG29 4134 หลักการของระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
ENG29 4921 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 3(0-9-9) 
ENG29 4933 การเสริมสรางความสามารถสำหรับวิศวกรไฟฟา 3 1(1-0-2) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 1 (3/3) 4(4-0-8) 
ENG29 xxxx ชุดวิชาเลือกวิศวกรรมไฟฟา ชุด 2 (2/2) 3(3-0-6) 
IST20 xxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2/4) 2(2-0-4) 

รวม 17(12-12-38) 

ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

XXXXX XXXX วิชาเลือกเสรี 8 
IST20 xxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3/4) 2(2-0-4) 
IST20 xxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4/4) 2(2-0-4) 

รวม 12 
 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  202  หนวยกิต 
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7.  การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

หมวด 5 การยายสาขาวิชา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา ขอ 16 และ ขอ 17  
7.1 การยายสาขาวิชา  

7.1.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
7.1.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแลวและมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ของ

 สาขาวิชานั้นแลว 
7.1.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ย่ืนขอยายไมต่ำกวา 2.00 หรือ โ ดย  

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่ยายเขาศกึษา 
7.1.1.3 มีค ุณสมบัติอื ่นที ่อาจกำหนดเพิ ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ ่งไดร ับความเห็นชอบจาก

 คณะกรรมการประจำสำนักวิชา 
7.1.2 นักศึกษาตองย่ืนคำรองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันสิ้น

ภาคการศึกษา 
7.1.3 คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเปนผู อนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคำแนะนำของหัวหนา

สาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 
7.1.4 ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรท่ี

ยายเขาดวย 
7.1.5 นักศึกษาที่ไดรบัอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคำรองขอยายสาขาวิชาอีกไมได 

7.2 การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม สวนรายวิชาที่เทียบโอนจะไดรับระดับ
คะแนนตัวอักษร ST 

7.2.1 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดำเนินการดังนี้  
7.2.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาที ่ไดรับ

 อนุมัติใหยายสาขาวิชา 
7.2.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที ่ยายออกและเปนรายวิชาที่ตอง

 เรียนในหลักสูตรที่ยายเขา โดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
7.2.1.3 ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผู พิจารณาอนุมัติรายวิชาที ่โอนยายโดยคำแนะนำของ

 อาจารยที่ปรึกษา 
7.2.2 นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนำผลการศึกษาที่เคยศึกษา

จากสถาบันการศกึษาเดิมมาเทียบโอนใหดำเนินการดังนี้ 
7.2.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแรกเขาที่

 ศึกษา โดยมีสิทธิยื่นไดเพียงครั้งเดียว 
7.2.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และตองไมเปน

 ผู ที ่พนสถานภาพการเปนนิสิต หรือนักศึกษา เนื ่องจากกระทำผิดระเบียบวินัย
 นักศึกษา 

7.2.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตรของ
 สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นวามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงได 
  กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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7.2.2.4 รายว ิชาที ่ขอเทียบโอนไดน ั ้นต องมีเน ื ้อหาสาระเหมือนหรือคลายคลึง และมี
 จำนวนหนวยกิตเทียบเทา หรือมากกวาตามที่กำหนดไวในหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย 

7.2.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั้น ตองเปนรายวิชาที่นักศึกษาสอบได  
  ระดับคะแนนตัวอักษรไมต่ำกวา C หรือ S หรือเทียบเทา 

7.2.2.6 รายวิชาตามขอ 2.8.2.2.5 ตองเปนรายวิชาที ่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป นับถึงวันที่
 นักศึกษายื่นคำรอง และจำนวนหนวยกิตที ่เทียบโอนไดตองไมเกิน 1 ใน 4 ของ
 หลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู 

7.2.2.7 นักศึกษาที่เคยศกึษาในมหาวิทยาลัย ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
7.2.2.8 นักศึกษาที ่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื ่นใหหัวหนาสาขาวิชาที ่ร ับผิดชอบ

 รายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ 
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหเทียบโอน

รายวิชาดังกลาว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดทายที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเทานั้น 
 
8.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564  

- สภาวิชาการฯ  ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564  
เมื่อวันท่ี  29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

- สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 4/2564  
เมื่อวันท่ี 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 

9.  ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนงบริหาร วาระการดำรงตำแหนง 

รองศาสตราจารย ดร.อนันต ทองระอา อธิการบดี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 – ปจจุบัน 

 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง โทรศพัท E-mail 

1 รองศาสตราจารย ดร.อนันท อุนศวิิไลย ผูรับผิดชอบหลักสูตร 044-224400 anant@sut.ac.th  
2 รองศาสตราจารย ดร.กองพล  อารีรกัษ ผูรับผิดชอบหลักสูตร 044-224400 kongpol@sut.ac.th 

3 รองศาสตราจารย ดร.กีรติ ชยะกุลคีร ี ผูรับผิดชอบหลักสูตร 044-224400 keerati.ch@sut.ac.th 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน ลตีน ผูรับผิดชอบหลักสูตร 044-224400 uthenleeton@sut.ac.th 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สดุารตัน ขวัญออน ผูรับผิดชอบหลักสูตร 044-224400 sudarat_kh@sut.ac.th 

6 นางสาวอนุสรา ประกอบแกว ผูประสานงานหลักสตูร 044-224400 anusara.p@sut.ac.th 
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา และวิธีการรับเขาศึกษา 
  1.1 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษา

ขั้นปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 (มคอ.2 ภาคผนวก จ.)   
  หมวด 1 การรับเขาศึกษา  

 ขอ  7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  
7.1 ผูที ่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ตองเปนผูที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันการศกึษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
1.2 วิธีการรับเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ัน

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (มคอ.2 ภาคผนวก จ.)   
  หมวด 1 การรับเขาศึกษา  

 ขอ  8 วิธีการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามที่สภาวิชาการกำหนด 
 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

  ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเทา 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่ 1* 90 90 90 90 90 

ชั้นปที่ 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปที่ 3 - - 90 90 90 

ชั้นปที่ 4 - - - 90 90 

รวม 60 180 270 360 360 

* นักศึกษาชั้นปที่ 1 ยังไมเลอืกสาขาวิชาและอยูในความดูแลของสำนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงคตามขอตกลง Washington 
Accord 

ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และความรูเฉพาะทาง
วิศวกรรม เพ่ือการแกไขและหาคำตอบ
ของปญหาทางวิศวกรรมที่ซับซอน 

SCI02 1111  
เคมีพ้ืนฐาน 1 
(Fundamental 
Chemistry I) 

ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว 
ของแข็ง สมดุลเคม ี สมบัต ิท ั ่วไปของกรดและเบส และ
จลนพลศาสตรเคม ี

SCI02 1112 
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
(Fundamental 
Chemistry 
Laboratory I) 

การทดลองในหองปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานใน
การทำปฏิบัติการเคมี และการทำปฏิบัติการในหัวขอตาง ๆ 
ไดแก สมบัติของแกส สมบัติของของเหลว แบบจำลองโลหะ 
สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนศาสตรเคมี และปฏิกิริยา
เคมีแบบตาง ๆ 

SCI03 1001 
แคลคลูัส 1 
(Calculus I) 

ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ การประยุกตของอนุพันธ ฟงกชัน
ผกผัน อินทิกรัลจำกัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 

SCI03 1002 
แคลคลูัส 2 
(Calculus II) 

เทคนิคการหาปริพันธ (ฟงกชันตัวแปรเดียว) ปริพันธไมตรง
แบบ การหาปริพันธเชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม พหุนามเทย
เลอรและอนุกรมเทยเลอร เวกเตอรและเรขาคณิต ฟงกชันคา
เวกเตอร ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย และการประยุกต 

SCI03 1005 
แคลคลูัส 3 
(Calculus III) 

การหาปริพันธหลายชั้น ปริพันธในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธในพิกัด
ทรงกระบอก และปริพันธในพิกัดทรงกลม สมการเชิงอนุพันธ
สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสอง ปญหา
คาตั้งตน วิธีการอนุกรมกำลัง การประยุกตสมการเชิงอนุพันธ 

SCI05 1001 
ฟสิกส 1 
(Physics I) 

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเชิงเสนและแบบ
หมุน โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงานกล ทฤษฏีบท 
งานพลังงาน ความยืดหยุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก 
การแกวงกวัดแบบหนวงและเรโซแนนซ การแผของคลื่น คลื่น
เสียง การไหลของของไหล ความรอน และอุณหพลศาสตร 
ทฤษฎีจลนของแกส 

SCI05 1002  
ฟสิกส 2 
(Physics II) 

สนามไฟฟาและศ ักย ไฟฟ า กระแสและความต านทาน 
สนามแมเหล็กและการเหนี ่ยวนำ  วงจรไฟฟา กฏของเคอร
ชอฟฟ คลื่นแสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

SCI05 1191 
ปฏิบัติการฟสิกส 1 
(Physics Laboratory I) 

การทดลองตาง ๆ ทางฟสิกสที่จะสนบัสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกส 
1  และเพื่อประสบการณดานการทดลอง จะตองทำการทดลอง
ทางดานกลศาสตร คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

SCI05 1192 
ปฏิบัติการฟสิกส 2 
( Physics Laboratory 
II) 

เชนเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟสิกส 1 แตทดลองในเรื่อง ไฟฟา
สถิต วงจรไฟฟา แสงเชิงกายภาพ และ ปรากฏการณโฟโตอิ
เล็กตริก 

ENG23 1001  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1 
(Computer 
Programming I) 

หลักการของระบบและสวนประกอบของคอมพิวเตอร การ
ทำงานรวมกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร  หลักการ
ประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีพัฒนาและ
ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร
ที่ทันสมัย การกำหนดตัวแปร นิพจน ประโยคควบคุม การฝก
ปฏิบัติการโปรแกรม 

ENG25 1010  
การเขียนแบบวิศวกรรม 
1 
(Engineering 
Graphics I) 

การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การอานและเขียนภาพ
ฉายตั้งฉายและภาพฉายสามมิติมาตรฐาน การกำหนดมิติและ
ความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องตน ภาพตัด ภาพ
ชวย การเขียนภาพรางดวยมือเปลา แบบรายละเอียดและแบบ
ภาพประกอบ 

ENG29 2004  
ความรอนและกำลังของ
ไหล 
( Heat and Fluid 
Power) 

นิยามความรอนและของไหล ความจุความรอน หนวยวัด 
แหลงกำเนิดความรอน การเผาไหม (ของแข็ง ของเหลว และ
กาซ) สมบัติของไอน้ำและแกส กฎขอที่หนึ่งและกฎขอที่สอง
ของเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรไอน้ำ วัฏจักรแกส การถายเท
ความรอน (การนำ การพา การแผรังสี) การไหลของของไหล 
และการขับเคลื่อนของไหล การระบายความรอนในอุปกรณ 
ไฮดรอลิกสและนิวเมติกสเบื้องตน 

ENG30 2001 
สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
(Engineering Statics) 

ระบบแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ สมดุล การวิเคราะห
โครงสราง แรงภายใน ความเสียดทานจุดศนูยกลางน้ำหนักและ
จุดศนูยกลางพ้ืนที่ หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ 

ENG31 1001  
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering 
Materials) 

ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธระหวางโครงสราง 
สมบัติ กระบวนการผลิตและการใชงานของวัสดุวิศวกรรม เชน 
โลหะ เซรามิก พอลิเมอร และคอมโพสิท โครงสรางผลึกของ
โลหะ การตรวจสอบโครงสรางมหภาคและจุลภาค สมบัติทาง
กลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล
ความหมายกระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะ 
การกัดกรอนในโลหะและการปองกัน โครงสรางและสมบัติของ
วัสดุเซรามิกเซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกข้ันสูง กระบวนการผลิต 
สมบ ัต ิทางว ิศวกรรมของเซราม ิก ว ัสด ุพอล ิ เมอร  ใน
ชีวิตประจำวัน พอลิเมอรผสม พอลิเมอรคอมโพสิทสมบัติทาง
กายภาพของพอลิเมอร กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร 
กระบวนการการสังเคราะหและสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร 
การยอยสลายของพลาสติก การประยุกตใชวัสดุในงานพื้นฐาน
ดานวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 2001  
คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา  
(Electrical 
Engineering 
Mathematics) 

ทบทวนการแปลงลาปลาซและการแปลงยอนกลับ อนุกรมฟู
เรียร อินทิกรัลฟูเรียร การแปลงฟูเรียร และการแปลงยอนกลับ 
พื ้นฐานทางพีชคณิตเชิงเสน ปริภ ูมิเวกเตอร ระบบไอเกน 
ฟงกชันของเมตริกซจัตุร ัส การวิเคราะหตัวแปร เชิงซอน 
ฟงกชันแอนาลิติก ทฤษฎีของคาเรซิดิว 

ENG29 2002  
ความนาจะเปนและสถิติ
สำหรับวิศวกรไฟฟา 
(Probability and 
Statistics for 
Electrical Engineers) 

ความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง ตัวแปรสุ ม ความนาจะเปน
แบบมีเงื ่อนไข เหตุการณที ่เปนอิสระตอกัน การแจกแจง
แบบไบโนเมียล และมัลติโนเมียล การแจกแจงแบบพัวซอง 
ทฤษฎีของเบย ค าคาดหวังแบบมีเงื ่อนไข ความแปรปรวน 
ความนาจะเปนแบบตอเนื่อง ฟงกชันความหนาแนนและการ
กระจาย การแจกแจงแบบเอกซโพเนลเชียลและแบบปกติ 
คาเฉลี่ยทางสถิติ ความแปรปรวนรวม การทดสอบสมมติฐาน
การประมาณคาเชิงเสน การวิเคราะหความแปรปรวน การ
ประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 

ENG29 2003  
การคำนวณเชิงตัวเลข
สำหรับวิศวกรไฟฟา 
(Numerical 
Computation for 
Electrical Engineers) 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการเชิงเสน
และไมเชิงเสน การแกระบบสมการเชิงเสนดวยการคานวณเชิง
ตัวเลข การประมาณคาในชวงและนอกชวง อนุพันธและ
ปริพันธเชิงตัวเลข การแกระบบสมการเชิงอนุพันธดวยระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข การหาคาไอเกนและเวกเตอรไอเกน การหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอย การประยุกตใชโปรแกรม เชน 
MATLAB, Scilab, C, Java หรือ Python 

ENG29 2111  
วงจรไฟฟา 
(Electric Circuits) 

องคประกอบของวงจร การวิเคราะหแบบโนดและเมช วงจร
สมมูลเทเวนินและนอรตัน ความเหนี่ยวนำไฟฟาและความจุ
ไฟฟา การตอบสนองชั่วครูดีซี การตอบสนองสถานะอยูตัวตอ
สัญญาณรูปคลื่นซายน วงจรกระแสสลับ การวิเคราะหดวยเฟส
เซอร กำลังไฟฟาและตัวประกอบกำลัง  วงจรไฟฟาสามเฟส 

ENG29 2112  
ปฏ ิบ ัต ิการวงจรและ
อุปกรณ 
(Circuits & Devices 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี ่ยวกับวงจรไฟฟาและอุปกรณอิเล็ก ทรอ
นิกสพื้นฐาน เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี ของหัวขอตาง ๆ ใน
วิชาวงจรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมูลฐาน และสรางทักษะ
ในการใชเครื่องมอืวัดทางไฟฟาพื้นฐาน 

ENG29 2113  
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม          
(Engineering 
Electronics) 

อะตอมและอิเล็กตรอน แถบพลังงานและพาหะประจุในสารก่ึง
ตัวนำ พาหะสวนเกินในสารกึ ่งตัวนำ  รอยตอสารกึ ่งตัวนำ 
ไดโอดรอยตอพีเอ็น ทรานซิสเตอรไบโพลาร ทรานซิสเตอร
สนามไฟฟา ลักษณะสมบัติทางกระแส-แรงดันของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การไบแอสทรานซิสเตอร ลักษณะสมบติั
ทางกระแส-แรงดันของอุปกรณอิเล ็กทรอนิกสและวงจร
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กที ่ใช
ทรานซิสเตอร วงจรขยายกำลัง แหลงจายกำลัง 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 2114  
ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม        
(Engineering 
Electronics 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเสริมความรูทาง
ทฤษฎีของหัวขอตาง ๆ ในวิชาอิเล็ก-ทรอนิกสวิศวกรรม 

ENG29 2115  
การวิเคราะหวงจรและ
ตัวกรอง 
(Circuit Analysis and 
Filters) 

การประยุกตการแปลงลาปลาซและเทคนิคของฟูเรียรในการ
วิเคราะหวงจร การเหนี่ยวนำรวมและวงจรขายสองทางเขาออก 
การตอบสนองโดเมนความถี่ เรโซแนนซในวงจร วงจรขายแอก
ทีฟ ฟลเตอรชนิดต่ำผาน สูงผาน แถบผานและตัดแถบ 

ENG29 2121  
การโปรแกรมแมต็แล็บ
สำหรับวิศวกรไฟฟา  
(MATLAB 
Programming for 
Electrical Engineers) 

การใช งานพื ้นฐานของโปรแกรมแม ็ตแล ็บและซ ิม ูล ิงก  
(SIMULINK) การปอนขอมูล การเก็บขอมูล การสรางกราฟ 
การคานวณเกี่ยวกับเวกเตอร เมทริกซ และโพลิโนเมียล การหา
คำตอบของระบบสมการเชิงเสนและสมการเชิงอนุพันธ การ
เขียนฟงกชันและการเขียนแฟมเอ็ม การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ การเชื ่อมโยงกับผู ใชทางกราฟฟก กรณีศึกษาปญหา
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

ENG29 2122  
วงจรดิจิทลัและการ
ออกแบบทางตรรกะ 
(Digital Circuit and 
Logic Design) 

ระบบเลขฐาน รหัสตาง ๆ พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจร
ผสม เทคนิคการลดฟงกชัน ไอซีตระกูลทีทีแอล อินพุตดวย
สวิตช การแสดงผลดวยแอลอีดี การออกแบบวงจรตรรกชนิด
ซ ิงโครนัส ซ ี เควนเช ียล แผนภาพ สถานะของวงจร การ
ออกแบบวงจรตรรกชนิดอะซิงโครนัสซีเควนเชยีล 

ENG29 2141 
สนามแมเหล็กไฟฟา 
(Electromagnetic 
Fields) 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแส
การพาและกระแสการนำ ความตานทานไฟฟา สนามแมเหล็ก
สถ ิต  ว ัสด ุ ไฟฟ า  ความเหน ี ่ ยวนำทางแม  เหล ็กไฟฟ า 
สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซเวลล 

ENG29 2142 
อิเล็กทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronics) 

ลักษณะเฉพาะของอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสกำลัง วงจร
แปลงผันเอซีเปนดีซี วงจรแปลงผันดีซีเปนดีซี วงจรแปลงผันเอ
ซีเปนเอซี วงจรแปลงผันดีซีเปนเอซี 

ENG29 2143  
เครื่องจักรกลไฟฟา  
(Electrical Machines) 

วงจรแมเหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา พลังงานและ
พลังงานรวม หมอแปลงเฟสเดียวและสามเฟส หลักการ
เครื่องจักรกลหมุน เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง โครงสราง
เคร ื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื ่องจักรกลซิงโครนัส 
เครื่องจักรกลแบบเหนี่ยวนำสามเฟสและเฟสเดียว การปองกัน
เครื่องจักรกลไฟฟา 
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ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 2151  
การอานแบบสำหรับ
งานไฟฟา  
(Electrical 
Schematic Print 
Reading) 

รหัสและมาตรฐานอุปกรณไฟฟา ระบบไฟฟา แบบแผนการ
จัดระบบจำหนายกำลังไฟฟา แบบทางไฟฟา แบบระบบ
ทางเดินไฟฟา อุปกรณและเครื่องมือไฟฟา แบบวงจรควบคุม
ไฟฟา แบบระบบลอฟา แบบวงจรควบคุมมอเตอร แบบระบบ
สายสง แบบระบบไฟฟาฉุกเฉิน แบบระบบตอลงดิน 

 
ENG29 3123 
ไมโครคอนโทรลเลอร  
(Microcontrollers) 

หลักการและสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร การ
โปรแกรมดวยภาษาแอสเซมบลีและ C การโปรแกรม IO การ
ขัดจังหวะ การตั้งเวลา การเชื ่อมตอหนวยความจำ หนวย
แสดงผล แปนกด การเชื่อมตอ ADC และ DAC การเชื่อมตอ
เซนเซอร การสื่อสารขอมูลอนุกรมและขนาน RS232 การ
เช ื ่ อมต อ GUI และอ ิน เตอร  เน ็ต  การประย ุกต  ไมโคร 
คอนโทรลเลอรในเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 

ENG29 3131  
การวัดและเครื่องมือวัด
ทางไฟฟา  
(Electrical 
Measurements and 
Instrumentation) 

หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา คณุลักษณะและการแยก
ประเภทของเครื ่องมือวัด การวิเคราะหการวัด อุปกรณวัด
แอนะลอกและดิจิตอลที่ใชในการวัดแรงดันดีซี แรงดันเอซี 
กระแสไฟฟาด ีซ ี และกระแสไฟฟาเอซ ี การวัดกาลัง ตัว
ประกอบกาลัง และพลังงาน การวัดความตานทาน ความ
เหนี่ยวนำและความจุไฟฟา การวัดความถี่ คาบ และชวงเวลา 
สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร การสอบเทียบเครื่องมือวัด 

ENG29 3132  
ระบบควบคมุ  
(Control Systems) 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน การ
ตอบสนองของระบบระบบอันดับหนึ่งและสอง การควบคุมวง
ปดกับคุณลักษณะที่สำคัญ เสถียรภาพ เกณฑของเราและไนค
วิสต วิธีโลกัสราก วิธีโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุม 

ENG29 3144 
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา  
(Electrical Machines 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณทางกลไฟฟา เครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสตรงและเครื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ และ
เครื่องจักรกลเพ่ือจุดประสงคพิเศษ เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี
ของหัวขอตาง ๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟา 

ENG29 3145  
การขับเคลื่อนดวย
อุปกรณสารกึ่งตัวนำ
กำลัง 
(Power 
Semiconductor 
Drives) 

สวนประกอบของระบบขับเคลื่อนทางไฟฟา ลักษณะเฉพาะ
ของโหลด ยานการทำงานของการขับเคลื่อน การสงกำลังและ
ขนาด ลักษณะเฉพาะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอรไฟฟา การ
ข ับเคล ื ่อนมอเตอร ไฟฟ ากระแสตรงและมอเตอร ไฟฟา
กระแสสลับดวยวงจรแปลงผันกำลัง การเริ่มเดินเครื่อง การ
เบรก การหมุนกลับทิศทาง การทำงานแบบสี ่จตุภาค การ
ควบคุมความเร็วรอบ ระบบขับเคลื่อนเซอรโว การเลือกพิกัด
ของมอเตอร ไฟฟ า และการประย ุกต การข ับเคล ื ่อนใน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 



18 

 

ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3146
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
ดวยอิเลก็ทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronic 
Drives Laboratory) 

การทดลองและจำลองเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง เอซี-
ดีซี คอนเวอรทเตอร ดีซี-ดีซี คอนเวอรเตอร เอซี-เอซี คอน
เวอรทเตอร และ ดีซี-เอซี คอนเวอรทเตอร การขับเคลื ่อน
มอเตอรแบบดีซีและเอซี เพื่อเสรมิความรูในเรื่องอิเล็กทรอนิกส
กำลัง 

ENG29 3152  
โรงจักรไฟฟาและสถานี
ไฟฟา  
(Power Plant and 
Substation) 

เสนโคงโหลด เสนโคงชวงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด 
แหล งพล ังงานและพลังงานทดแทน เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟา
ซิงโครนัสและการควบคุม โรงจักรไฟฟาพลังน้ำ โรงจักรไฟฟา
พลังไอน้ำ โรงจักรไฟฟาพลังงานความรอนรวม โรงจักรไฟฟา
กังหันแกส โรงจักรไฟฟาเครื่องยนตดีเซล การควบคุมการผลิต
ไฟฟา การควบคุมโหลด-ความถี่ โรงจักรไฟฟาพลังนิวเคลียร 
การกักเก็บพลังงาน การปฏิบัติงานอยางประหยัดในระบบ
ไฟฟากำลัง สถานีไฟฟา รูปแบบของสถานีไฟฟา อุปกรณใน
สถานีไฟฟา แผนภาพสถานีไฟฟา การปองกันฟาผาและระบบ
ตอลงดนิ 

ENG29 3153  
การออกแบบระบบ
ไฟฟา 
(Electrical System 
Design) 

พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟา รหัสและมาตรฐานอุปกรณ
ไฟฟา หลักเกณฑและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา แบบ
แผนการจัดระบบจำหนายกำลังไฟฟา แบบทางไฟฟา การ
ออกแบบสายไฟฟาและสายเคเบิล ระบบทางเดินไฟฟา 
อุปกรณและเครื่องมือไฟฟา การคำนวณโหลด การปรับปรุงตัว
ประกอบกำลังและการออกแบบวงจรความจุไฟฟา การ
ออกแบบสายลอฟา การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร 
รายละเอียดของโหลด สายสง การจัดความสัมพันธของอุปกรณ
ปองกัน ระบบไฟฟากำลังฉุกเฉิน การคานวณกระแสลัดวงจร 
การติดตั้งระบบตอลงดินในระบบไฟฟา 

ENG29 3154  
ระบบไฟฟากำลัง  
(Electrical Power 
System) 

โครงสรางของระบบไฟฟากำลัง การผลิต สงจาย และหลักการ
กักเก็บพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟากำลังกระแสสลับ ระบบตอ
หนวย แบบจำลองและลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟา 
แบบจำลองและลักษณะสมบัตขิองหมอแปลงกำลัง แบบจำลอง
และพารามิเตอรของสายสง แบบจำลองและลักษณะสมบัติของ
สายเคเบิล การวิเคราะหต อเฟส การวิเคราะหต อหนวย 
เมตริกซโครงขายระบบไฟฟากำลัง การคำนวณการไหลของ
กำลังไฟฟา การวิเคราะหความผิดพรองขั้นพื้นฐาน 

ENG29 3155
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟากำลัง  
(Electrical Power 
Engineering 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟากำลัง รีเลยและการ
ปองกัน วิศวกรรมแสงสวางและไฟฟาแรงสูงเพื่อเสริมความรู
ทางทฤษฎีของหัวขอตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
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ENG29 4133 
ปฏิบัติการระบบควบคุม
และการวัดทางไฟฟา  
(Control Systems 
and Electrical 
Measurement 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การวัดทางไฟฟา การ
ใชงานเซนเซอรในขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีของ
หัวขอตาง ๆ ในวิชาระบบควบคุมและการวัดทางไฟฟา 

 

ENG29 4134หลักการ
ของระบบสื่อสาร  
(Principles of 
Communication 
Systems) 

ประวัติการพัฒนาระบบสื่อสาร การวิเคราะหและประมวลผล
สัญญาณ การมอดูเลตเชิงอุปมาน และการมอดูเลตเชิงเลข 
ระบบสื่อสารและการสงขาวสารที่ใชงาน เชน ระบบสื่อสาร
ขอมูล ระบบโทรศัพท ระบบสื่อสัญญาณ ระบบโทรมาตรและ
ระบบควบคุมระยะไกล 

ENG29 3211 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
(High Voltage 
Engineering) 

การใชประโยชนแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากาลัง 
การสรางแรงดันสูงสำหรับใชในการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงดันสูง สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเสียสภาพ
ฉับพลันในแกสในไดอิเล็กทริกของเหลวและในไดอิเล็กทริก
ของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสูง การปองกัน
ฟาผาการประสานสัมพันธการฉนวน 

ENG29 3212 
การปองกันและรเีลย 
(Protection and 
Relay) 

สาเหตุและสถิติของความผิดพรอง พื้นฐานของระบบปองกัน 
หมอแปลงและอุปกรณตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณปองกัน
และการปองกันระบบไฟฟากาลัง หนาที่ของรีเลยปองกัน มูล
ฐานดานการปองกันดวยรีเลย ความตองการรีเลยปองกัน 
โครงสรางและลักษณะเฉพาะของรีเลย การปองกันแรงดันเกิน 
การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกัน
แบบดิฟเฟอเรนเชียล การปองกันสายสงดวยการใชไพล็อตรี
เลยและรีเลยระยะทาง การปองกันหมอแปลง การปองกัน
เครื่องกาเนิดไฟฟา การปองกันบัสบารหรือกลุมสายสง การ
ปองกันมอเตอรไฟฟา การปองกันดวยอุปกรณปองกันดิจิทัล 

ENG29 3213 
ความปลอดภัยทาง
ไฟฟา 
(Electrical Safety) 

อันตรายทางไฟฟาและมาตรการความปลอดภัย ตนเหตุของ
อุบัติเหตุทางไฟฟาและการบาดเจ็บ ช็อคทางไฟฟา ศักยชวง
กาวและศักยสัมผัส ไฟฟาสถิต อารกวาบทางไฟฟาและการ
ปองกัน การแยกโดดทางไฟฟาการตอลงดินในทางปฏิบัติ การ
เชื่อมตอและการกำบัง การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา 
วงจรอุปกรณปองกัน คำแนะนำความปลอดภัยทางไฟฟาใน
ระบบแรงดันต่ำและระบบแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา
ในสถานที่ทำงาน 
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ENG29 3221 
ระบบจายไฟฟาสำหรับ
รถไฟ 
(Railway 
Electrification) 

ประวัติการพัฒนารถไฟ การขับเคลื่อนระบบลากจูงและขบวน
รถไฟ การจายไฟฟากระแสตรงสำหรับรถไฟ การจายไฟฟา
กระแสสลับสำหรับรถไฟ ระบบสายจายแคทีนารีแบบพาด
อากาศและระบบรางตัวนำ การตอลงดินและการเช่ือมตอกันใน
ระบบรถไฟฟา คุณภาพกำลังและฮารมอนิกสในระบบรถไฟฟา 
การเฝาตรวจสภาวะการทำงานของระบบรถไฟ 

ENG29 3223 
วิศวกรรมการอาณติั
สัญญาณรถไฟ 
(Railway Signaling 
Engineering) 

ความรูเบื้องตนของระบบการขนสง ภาพรวมของระบบอาณัติ
สัญญาณและการควบคุมสำหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดิน
รถไฟ มาตรฐานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและ
การควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเม
โทร รถไฟในเมือง รถไฟทางไกล รถสินคาและ หรือรถไฟ
ความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล วงจรไฟตอน เครื่องนับเพลา 
ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ ระบบการควบคุมรถไฟ ปจจัย
ที่เกี ่ยวของกับมนุษย ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอก
รถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบรถไฟ การวางแผน
การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณท่ี
เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟแบบตาง ๆ 

ENG29 3231 
เซนเซอรและ
ทรานสดวิเซอร 
(Sensors and 
Transducers) 

พื ้นฐานการวัดและอุปกรณควบคุม ทรานสด ิวเซอร แบบ
แอนะลอกและแบบดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องสง
ความดันผลตาง การวัดการไหลของของไหลที่ใชมาตรวัดปฐม
ภูมิ มาตรวัดทุติยภูมิและวิธีการเฉพาะ การวัดอุณหภูมิที่ใช
วิธ ีการทางไฟฟา วิธีการอื่นที่ไมใชไฟฟา และวิธีการแผรังสี 
แบบชนิดของการวัดระดับของของเหลวที่แบงออกเปนการวัด
ระดับของของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของของเหลว
ทางออมที่ใชวิธีความดันชลสถิต วิธีการทางไฟฟา และวิธีการ
เฉพาะ ตัวควบคุมแบบสัญนิยม 

ENG29 3232
อิเล็กทรอนิกสยานยนต 
4(4-0-8) 
(Automotive 
Electronics) 

ทบทวนกฎของโอหม เครื่องมือวัดทางไฟฟา อุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสยานยนต วงจรไฟฟาตัวถังภายในยานยนต 
(EWD) ระบบสตารท ระบบประจุไฟฟา ระบบจุดระเบิด ระบบ
ควบคุมเครื ่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส วงจรควบคุมหัวฉีด
เ ช ื ้ อ เพล ิ งแบบต  า ง  ๆ  ว งจร ก ั นข โมย  ว งจรควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศ วงจรไฟแสงสวาง ระบบอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยในรถยนต 

ENG29 3233 
ยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicles) 

ทบทวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต  การขับเคลื่อนดวย
ไฟฟาและเทคนิคการควบคุมมอเตอร แบตเตอรรี่สำหรับยาน
ยนตไฟฟา พลวัตของยานยนตและการคำนวณสมรรถนะ ชุด
ควบคุมอิเล็กทรอนิกสยานยนต การควบคุมยานยนตไฟฟา การ
ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ยานยนตไฟฟาเชิง
พาณิชย 
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ENG29 3241  
พลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy) 

แนะนำระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ 
ศักยภาพแหลงพลังงานหมุนเว ียนความแตกตางระหวาง
เทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนตาง ๆ อยาง เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม 
ชีวมวล ความรอนใตพิภพ แกสชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน 
พลังงานคลื่น เซลลเชื้อเพลิง การเก็บสะสมพลังงาน กฎหมาย 
ขอกำหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน ความคาดหวัง
ทางเศรษฐศาสตร  

ENG29 3242 
การอนุรักษและจัด
การพลังงาน 
(Energy 
Conservation and 
Management) 

พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใชพลังงาน หลักการของการใช
พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ดานการจัดการพลังงาน 
การจ ั ดการพล ังงานและการว ิ เคราะห  ในอาคารและ
อุตสาหกรรม เทคนิคที่จะใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ระบบแสงสวาง ระบบทำความรอนและระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ (HVAC) มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิต
ไฟฟ าร วม การอน ุร ักษ พล ังงานและการว ิ เคราะห ทาง
เศรษฐศาสตร  

ENG29 3243  
เทคโนโลยีเซลล
แสงอาทิตยและการ
ประยุกต  
(Photovoltaics 
Technology and 
Applications) 

เรียนรู ถึงลักษณะของแสงอาทิตย และการแผร ังสี ศึกษา
พื้นฐานคุณลักษณะของสารกึ่งตัวนำและรอยตอ p-n สำหรับ
เซลล แสงอาทิตย เพื ่อเน นถ ึงการนำไปใชประโยชนเปน
แหลงจายกำลังไฟฟาที่ไดจากการแปลงพลังงานโดยตรงจาก
แสงแดด และมุงหมายไปสูการประยุกตใชงานตาง ๆ ที่รวมถึง 
ระบบการออกแบบและโครงสราง ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการ
ออกแบบเซลล แสงอาท ิตย ของห องว ิจ ัย และโรงงาน
อุตสาหกรรม การเชื่อมตอเซลลตาง ๆ และการประกอบแผง
เซลลแสงอาทิตย การศึกษาใชงานในระบบแบบอิสระ และ
แบบตอกับระบบจำหนาย ศึกษาอุปกรณประกอบตาง ๆ ของ
ระบบซึ่งมีจุดมุงหมายใหเกิดการทางานอยางมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพที่ดีตามตองการ  

ENG29 3251 
วัสดุวิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering 
Materials) 

โครงสรางของวัสดุ ค ุณสมบัต ิทางไฟฟาตาง ๆ ของวัสดุ 
คุณสมบัติแมเหล็กของวัสดุ ตัวนำทางไฟฟาอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนำเบื้องตน ตัวนำยิ่งยวด ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง กาซ 
และของเหลว และการประยุกตใชงานตาง ๆ ในงานไฟฟากำลัง 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3252 
ความรูดานหุนยนต
เบื้องตน  
(Introduction to 
Robotics) 

ประวัติความเปนมาของหุนยนต การประยุกตใชงานตาง ๆ 
องค ประกอบทั ่วไปของห ุ นยนต   การกำหนดตำแหนง
สวนประกอบของหุนยนต และการแปลงตำแหนงในระบบพิกัด 
3 มิติ จลนศาสตรไปหนาและผกผัน การวางแผนภาระและแนว
วิถีของหุนยนต การเขียนโปรแกรมจำลองสถานการณ การ
ประยุกตใชงานของหุนยนต ในหัวขอที่สนใจเปนสวนหนึ่งของ
โครงงานประจำวิชา 

ENG29 3261 
มาตรวิทยา 
(Metrology) 

พื้นฐานวิชาการวัด คำนิยามที่ใชในการวัด ระบบหนวยระหวาง
ประเทศ มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได ทบทวนการวัด
และอุปกรณว ัดกระบวนการ การปร ับเทียบอุปกรณวัด
กระบวนการที่ใชในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตรา
การไหล การปรับเทียบตัวควบคุมและสวนที่ใชควบคุมสุดทาย 
การคำนวณความไมแนนอน รายงานการเทียบมาตรฐาน 

ENG29 3262 
การออกแบบระบบการ
วัดคุม 
(Instrumentation 
System Design) 

พื้นฐานระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณ
การวัดคุมและการแสดงเอกลักษณภาพเขียนแบบกระบวนการ 
แผนภาพการเดินสายและวงรอบ แผนเอกสารแสดงขอกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การติดตั้งและ
การทดสอบการใชงานอุปกรณวัดคุม รายละเอียดการติดตั้ง
และแผนภาพระบุตำแหนง อุปกรณที่ใชควบคุมสุดทาย การ
ปองกันเครื่องมือวัด 

ENG29 3263 
ความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม 
(Industrial Safety) 

ล ักษณะและอ ุปกรณ ป องก ันส ิ ่ งแวดล อมอ ันตรายใน
อุตสาหกรรม วิธ ีดำเน ินการแกไขสาเหตุของการเกิดภัย 
หลักการควบคุมสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม กฎหมายความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยในพื้นที่อันตราย (มาตรฐานระหวาง
ประเทศ) หลักการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เบื้องตนวิธีการปฐมพยาบาล 

ENG29 3311 
เสถียรภาพของระบบ
ไฟฟากำลังและการ
ควบคุม 
(Power System 
Stability and 
Control) 

ทบทวนการวิเคราะหความผิดพรองในระบบฟากำลัง หลักการ
ดานเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังในภาวะชั่วครูและสถานะ
อยูตัว แบบจำลองของระบบไฟฟา การตรวจสอบเสถียรภาพ
ของระบบ ผลจากการควบคุมกอเวอรเนอรและเอ็กไซเตอร 
การควบคุมระบบไฟฟากำลัง เสถียรภาพแรงดันของระบบ
ไฟฟากำลัง 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3312 
การหาคาเหมาะทีสุ่ด
ของระบบไฟฟากำลัง
เบื้องตน  
(Introduction to 
Power System 
Optimization) 

ทบทวนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟา พีชคณิตเชิงเสน
และระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขกำหนดการเชิงเสน การ
แกปญหาคาตาสุดของฟงกชันตัวแปรเดี่ยว ปญหาคาเหมาะ
ที่สุดแบบไมมีเงื ่อนไขบังคับ ปญหาคาตาสุดแบบมีเงื ่อนไข
บังคับ ปญหาการจายโหลดอยางประหยัด ปญหาการไหลของ
กำล ังไฟฟาเหมาะท ี ่ส ุด อ ิมพีแดนซ ของสายส ง ป ญหา
ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับแรงดันไฟฟา ปญหา
แรงดันตกในระบบไฟฟากำลัง ปญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟา
กำลัง  

ENG29 3313 
การจำลองระบบไฟฟา
กำลัง 
(Power System 
Simulation) 

เทคนิคการจำลองผลระบบไฟฟากำลังและวิเคราะหการไหล
ของกำลังไฟฟาดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร การใชซอฟแวร
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหระบบไฟฟากำลังในสภาวะคงตัว 
สภาวะผิดปกติ และสภาวะชั่วครู 

ENG29 3314 
โครงขายอัจฉรยิะ 
(Smart Grid)  

โครงสรางของระบบไฟฟากำลังสมัยใหม นิยาม คำจำกัดและ
มาตรฐานของโครงขายอัจฉริยะ การสื่อสารและควบคุมสำหรับ
โครงขายอัจฉริยะ ไมโครกริด การควบคุมทางดานโหลด ระบบ
กักเก็บพลังงาน การทำงานของระบบไฟฟาภายใตโครงขาย
อัจฉริยะ 

ENG29 3321 
ไฟฟาอุตสาหกรรม 
(Industrial 
Electricity) 

พื้นฐานการควบคุมอุตสาหกรรม เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
รีเลยและตัวสัมผัสแมเหล็ก การควบคุมแอนาลอก การควบคุม
ดิจิทัล การควบคุมมอเตอรในงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุม
อัตโนมัติ การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง การอนุรักษและการ
จัดการพลังงาน การตรวจวัดฮารมอนิกสและการกำจัด การ
ควบคุมกระบวนการและอุปกรณ 

ENG29 3322 
ตัวควบคุมตรรกะท่ี
โปรแกรมได 
(Programmable 
Logic Controllers) 

ตัวเครื่องและสถาปตยกรรมภายใน อุปกรณอินพุต-เอาตพุต 
การประมวลผลอินพุต-เอาตพุต การทำโปรแกรมบันไดและการ
ทำโปรแกรมบล็อกเชิงฟงกชัน รีเลยภายใน การกระโดดและ
การเรียก ตัวจับเวลา ตัวนับ ตัวลำดับ รีจิสเตอรเลื่อนขอมูล 
การประมวลผลขอมูล การควบคุมแบบวงปด การคนหา
ความผิดพรอง ระบบความปลอดภัย ตัวอยางการประยุกตใช
งานพีแอลซ ี

ENG29 3331 
วิศวกรรมแสงสวาง 
(Illumination 
Engineering) 

การแผรังสีทางแมเหล็กไฟฟา การมองเห็นแสงและสี การวัด
แสงสวาง การแผรังสีจากวัตถุรอนจากการถายประจุไฟฟาใน
แกสและจากฟอสเฟอร หลอดไฟฟาและดวงโคมไฟฟา สมบัติ
ทางแสงของวัสดุกอสราง การคำนวณแสงสวางภายในและ
ภายนอกอาคาร การใชซอฟตแวรชวยออกแบบระบบสองสวาง 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3332 
การออกแบบระบบ
ไฟฟาขั้นสูง 
(Advanced Electrical 
System Design) 

ทบทวนระบบไฟฟากำลังและการออกแบบระบบไฟฟา แบบ
ทางไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา การประสาน
สัมพันธฉนวน การออกแบบระบบสงจายกำลังไฟฟาและสถานี
ไฟฟาแรงสงู การตอลงดินและการเช่ือมประสาน การออกแบบ
ระบบปองกันฟาผา การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
ระบบสื ่อสารและคอมพิวเตอร การออกแบบระบบอาคาร
อัตโนมัติและ SCADA  

ENG29 3341 
การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล 
(Digital Signal 
Processing) 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสัญญาณ สหสัมพันธอัตโนมัติ 
การแปลงโคไซนแบบไมตอเนื ่อง การแปลงฟูริเยร แบบไม
ตอเนื่อง การกรองและคอนโวลูชัน อนุพันธและปริพันธ ระบบ
เชิงเสนที่ไมแปรเปลี่ยนตามเวลา การกล้ำสัญญาณและการสุม
ตัวอยาง การประยุกตใชงานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลใน
ปจจุบัน 

ENG29 3342 
ระบบควบคมุปรภิมูิ
สถานะเชิงเสน 
(Linear State-Space 
Control Systems) 

สมการสถานะและคำตอบ การทำใหเปนเชิงเสน การสราง
ปริภูมิสถานะ การแปลงพิกัด สภาพควบคุมได สภาพสังเกตได 
ทวิภาวะ ร ูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต 
เสถียรภาพไบโบเสถียรภาพเลียปูโนฟ การควบคุมปอนกลับ
สถานะ สูตรของอัคเคอรมันน การออกแบบระบบกลไกเซอรโว  

ตัวสังเกตสถานะแบบอันดับเต็ม สภาพตรวจวัดได ตัวสังเกต
สถานะแบบลดอันดับ คุณสมบัติการแยกและการออกแบบ
ระบบควบคุมที ่ม ีต ัวชดเชยและตัวส ังเกตสถานะ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบตัวสังเกตสถานะและระบบ
ควบคุมวงปด 

ENG29 3343 
การจำลองสถานการณ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
(Electrical 
Engineering 
Simulation by 
Computer 
Programming) 

การใช งานโปรแกรมแม ็ตแล ็บ (MATLAB) พ ื ้นฐาน การ
โปรแกรมแกสมการเชิงอนุพันธ (ODE) และสมการสถานะ 
(state equation) เพื ่อหาผลเฉลย การโปรแกรมดำเนินงาน
ทางระบบควบค ุมและการจำลองสถานการณ  เพ ื ่อหา
ผลตอบสนองดวยโปรแกรมแม็ตแล็บ พื ้นฐานการใชงาน
โปรแกรมซิมูลิงค (Simulink) การสรางโมเดลและการจำลอง
สถานการณระบบควบคุมดวยโปรแกรมซมิูลงิค การสรางโมเดล
และการจำลองสถานการณวงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟา
กระแสสลับ วงจรไฟฟาสามเฟส วงจรเครื ่องจักรกลไฟฟา
กระแสตรง และวงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังพ้ืนฐานดวยโปรแกรม
ซิมูลิงค 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3344 
การจำลองสถานการณ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรข้ันสูง 
(Advanced Electrical 
Engineering 
Simulation by 
Computer 
Programming) 

การใชโปรแกรมซิมูลิงค (Simulink) เพื่อสรางโมเดลและการ
จำลองสถานการณวงจรประยุกตอิเล็กทรอนิกสกำลังที่มีการ
ควบคุม การจำลองสถานการณวงจรขับเคลื่อนจักรกลไฟฟา
กระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส การจำลองสถานการณระบบ
สงจายกำลังไฟฟาสามเฟสและระบบสงจายกำลงัไฟฟาในระบบ
ราง การการจำลองสถานการณระบบชดเชยแรงดันไฟฟาและ
กำลังรีแอกทีฟ การจำลองสถานการณระบบกำจัดฮารมอนิกใน
ระบบไฟฟ ากำล ั ง และ เทคน ิคการสร  า งระบบจำลอง
สถานการณแบบฮารดแวรในลูป (Hardware in the Loop 
Simulation) รวมกับบอรดประมวลผลทางดิจิตอล  

ENG29 3351 
สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนำ  
(Semiconductor 
Devices) 

การศึกษาหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนำสมัยใหม
ซึ่งสัมพันธกับการเชื่อมโยงคุณสมบัติตาง ๆ ไปยังโครงสราง
ภายในของสิ่งประดิษฐนั้น และทำความเขาใจถึงคุณสมบัตินั้น
วาเปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการทำงานอยางไร สิ่งประดิษฐตาง 
ๆ ที ่นำมาศึกษาประกอบไปดวย ไดโอดชนิดรอยตอพี-เอ็น 
เซลลแสงอาทิตย ทรานซิสเตอรแบบรอยตอชนิดไบโพลาร 
ทรานซิสเตอรประเภทผลของสนามไฟฟา ไดโอดเปลงแสง
เลเซอรชนิดสารกึ่งตัวนำ และรวมถึงพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ
สารก่ึงตัวนำสำหรับงานสวิตชิง เชน ทรานซิสเตอรรอยตอเดียว 
และสิ่งประดิษฐตระกูลไทริสเตอร 

ENG29 3352 
วงจรอิเล็กทรอนิกส
ประยุกต  
(Applied Electronics 
Circuit) 

สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป การชดเชย ขอมูล
จำเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการ
ปอนกลับ วงจรเปรียบเทียบ การควบคุมเชิงตัวเลขของฟงกชัน
เชิงอุปมานและการแปลงขอมูล วงจรตั้งเวลา มาตรฐานอางอิง
ของแรงดันและวงจรคุมคา วงจรขยายแหลงจายเดี่ยว วงจร
แกวงและเครื่องกาเนิดสัญญาณ วงจรผสมสัญญาณและวงจรล็
อกลูปเฟส วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ วงจรแปลง
แรงดันเปนกระแสและแปลงผันกลับ วงจรแปลงความถี ่เปน
แรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดคายอด วงจรไมเปนเชิง
เสนและโอทีเอ และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 

ENG29 3361 
การลากจูงดวยไฟฟา
และเทคโนโลยีขบวน
รถไฟ  
(Electric Traction 
and Rolling Stock 
Technology) 

การใชพลังงานของรถไฟ การขนสงผู โดยสารและการขนสง
สินคาทางราง มอเตอรลากจูงและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัว
รถจักรเครื่องยนตดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟา หัวรถจักรไฟฟา 
รถไฟดีเซลราง (DMU) รถจักรไฟฟา (EMU) หัวรถจักรไฮบริด 
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รถไฟแมเหล็ก 
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ENG29 3362 
การปฏิบัติงานและการ
ควบคุมรถไฟ 
(Railway Operation 
and Control) 

หลักการพื ้นฐานของการปฏิบัติงานและควบคุมรถไฟ การ
อาณัติสัญญาณเบ้ืองตน พลวัตการเคลื่อนที่ของรถไฟ ระยะหาง
ระหวางขบวนรถไฟ หลักการบังคับสัมพันธ การจัดตารางเวลา
เดินรถไฟ การควบคุมการเดินรถไฟ 

ENG29 3371 
การผลิตแบบกระจาย 
(Distributed 
Generation) 

แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด แหลงพลังงาน
แบบกระจาย  เทคโนโลย ี กา รผล ิ ตแบบกระจายและ
องคประกอบไมโครกริด ผลกระทบของการผลิตแบบกระจาย
และไมโครกริด การจัดเก็บพลังงาน อินเตอรเฟสอิเล็กทรอนิกส
กาล ัง ผลกระทบของการผล ิตแบบกระจายต อค ุณภาพ
กำลังไฟฟา เสถียรภาพ และความเชื่อถือได การทำงานและ
การควบคุม การผลิตแบบกระจาย ระบบการจัดการไมโครกริด
และโครงขายจำหนายแบบแอกทีฟ เศรษฐศาสตรไมโครกริด 
การเชื่อมโยงไมโครกริด สมารตกริด การมีสวนรวมในตลาด
ของไมโครกริด 

ENG29 3372 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
ประยุกต 
(Applied High 
Voltage Engineering) 

ความคงทนทางไฟฟา ว ัสด ุฉนวนไฟฟ าใช งานในระบบ
ไฟฟาแรงสูง การสูญเสียไดอิเล็กทริกและดีสชารจบางสวน 
โครงสรางและสมรรถนะของบริภัณฑไฟฟาแรงสูง เทคนิคการ
ทดสอบแบบไมทำลายของฉนวนและบริภัณฑไฟฟาแรงสูง การ
ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูง 

ENG29 3381 
ระบบฝงตัว 
(Embedded 
systems) 

สร า งความเข า ใจระบบฝ งต ั ว ; สถาป  ตยกรรมไมโคร 
คอนโทรลเลอร เชน 8051, AVR, PIC, ARM หรืออื่น ๆ; การ
ออกแบบแผนวงจรพิมพ; การโปรแกรมระบบฝงต ัว; การ
เช่ือมตออุปกรณภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร 

ENG29 3391 
แบบจำลองวงจรแปลง
ผันอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronic 
Converter Model) 

หลักการวิเคราะหวงจรแปลงผันในสถานะอยูตัว สมดุลฟลักซ
เชื่อมโยงในตัวเหนี ่ยวนำ สมดุลประจุในตัวเก็บประจุ การ
ประมาณการกระเพื่อมขนาดเล็ก แบบจำลองวงจรสมมูลใน
สถานะอยูตัว การสูญเสีย และประสิทธิภาพ แบบจำลองสวิตช 
แบบจำลองเฉลี่ย แบบจำลองคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป การ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบจำลอง 

ENG29 3392 
ฮารมอนิกสและตัวกรอง
กำลัง 
(Harmonics and 
Power Filters) 

ทบทวนอนุกรมฟูเรียร คำจำกัดความของกระแสและแรงดัน
ฮารมอนิกส คุณลักษณะของฮารมอนิกสในระบบไฟฟากำลัง 
ตัวประกอบความเพี้ยน กำลังความเพี้ยน ตัวประกอบกำลัง 
กระแสและแรงดันอารเอ็มเอส แหลงกาเนิดฮารมอนิกส 
ผลกระทบของฮารมอนิกสในระบบไฟฟากำลัง เรโซแนนซแบบ
อนุกรมและขนาน มาตรฐานฮารมอนิกส และการลดปริมาณ
ฮารมอนิกสดวยตัวกรองกำลังพาสชฟี 
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ENG29 4911 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering I) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 

ENG29 4912 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering II)  

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน 
และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่
มีนัยสำคญั โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ 
และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

SCI05 1001 
ฟสิกส 1 
(Physics I) 

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเชิงเสนและแบบ
หมุน โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงานกล ทฤษฏีบท 
งานพลังงาน ความยืดหยุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก 
การแกวงกวัดแบบหนวงและเรโซแนนซ การแผของคลื่น คลื่น
เสียง การไหลของของไหล ความรอน และอุณหพลศาสตร 
ทฤษฎีจลนของแกส 

SCI05 1002  
ฟสิกส 2 
(Physics II)  

สนามไฟฟาและศ ักย ไฟฟ า กระแสและความต านทาน 
สนามแมเหล็กและการเหนี ่ยวนำ  วงจรไฟฟา กฏของเคอร
ชอฟฟ คลื่นแสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

ENG25 1010  
การเขียนแบบวิศวกรรม 
1 
(Engineering 
Graphics I) 

การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การอานและเขียนภาพ
ฉายตั้งฉายและภาพฉายสามมิติมาตรฐาน การกำหนดมิติและ
ความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องตน ภาพตัด ภาพ
ชวย การเขียนภาพรางดวยมือเปลา แบบรายละเอียดและแบบ
ภาพประกอบ 

ENG29 2004  
ความรอนและกำลังของ
ไหล 
(Heat and Fluid 
Power) 

นิยามความรอนและของไหล ความจุความรอน หนวยวัด 
แหลงกำเนิดความรอน การเผาไหม (ของแข็ง ของเหลว และ
กาซ) สมบัติของไอน้ำและแกส กฎขอที่หนึ่งและกฎขอที่สอง
ของเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรไอน้ำ วัฏจักรแกส การถายเท
ความรอน (การนำ การพา การแผรังสี) การไหลของของไหล 
และการขับเคลื่อนของไหล การระบายความรอนในอุปกรณ 
ไฮดรอลิกสและนิวเมติกสเบื้องตน  

ENG30 2001 
สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
(Engineering Statics) 

ระบบแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ สมดุล การวิเคราะห
โครงสราง แรงภายใน ความเสียดทานจุดศูนยกลางน้ำหนักและ
จุดศนูยกลางพ้ืนที่ หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ  
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ENG31 1001  
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering 
Materials) 

ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธระหวางโครงสราง 
สมบัติ กระบวนการผลิตและการใชงานของวัสดุวิศวกรรม เชน 
โลหะ เซรามิก พอลิเมอร และคอมโพสิท โครงสรางผลึกของ
โลหะ การตรวจสอบโครงสรางมหภาคและจุลภาค สมบัติทาง
กลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล
ความหมายกระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะ 
การกัดกรอนในโลหะและการปองกัน โครงสรางและสมบัติของ
วัสดุเซรามิกเซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกข้ันสูง กระบวนการผลิต 
สมบ ัต ิทางว ิศวกรรมของเซราม ิก ว ัสด ุพอล ิ เมอร  ใน
ชีวิตประจำวัน พอลิเมอรผสม พอลิเมอรคอมโพสิทสมบัติทาง
กายภาพของพอลิเมอร กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิเมอร 
กระบวนการการสังเคราะหและสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร 
การยอยสลายของพลาสติก การประยุกตใชวัสดุในงานพื้นฐาน
ดานวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 

ENG29 2001  
คณิตศาสตร
วิศวกรรมไฟฟา  
(Electrical 
Engineering 
Mathematics) 

ทบทวนการแปลงลาปลาซและการแปลงยอนกลับ อนุกรมฟู
เรียร อินทิกรัลฟูเรียร การแปลงฟูเรียร และการแปลงยอนกลับ 
พื ้นฐานทางพีชคณิตเชิงเสน ปริภ ูมิเวกเตอร ระบบไอเกน 
ฟงกชันของเมตริกซจัตุร ัส การวิเคราะหตัวแปร เชิงซอน 
ฟงกชันแอนาลิติก ทฤษฎีของคาเรซิดิว 

ENG29 2002  
ความนาจะเปนและสถิติ
สำหรับวิศวกรไฟฟา 
(Probability and 
Statistics for 
Electrical Engineers) 

ความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง ตัวแปรสุ ม ความนาจะเปน
แบบมีเงื ่อนไข เหตุการณที ่เปนอิสระตอกัน การแจกแจง
แบบไบโนเมียล และมัลติโนเมียล การแจกแจงแบบพัวซอง 
ทฤษฎีของเบย ค าคาดหวังแบบมีเงื ่อนไข ความแปรปรวน 
ความนาจะเปนแบบตอเนื่อง ฟงกชันความหนาแนนและการ
กระจาย การแจกแจงแบบเอกซโพเนลเชียลและแบบปกติ 
คาเฉลี่ยทางสถิติ ความแปรปรวนรวม การทดสอบสมมติฐาน 
การประมาณคาเชิงเสน การวิเคราะหความแปรปรวน การ
ประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 

ENG29 2003  
การคำนวณเชิงตัวเลข
สำหรับวิศวกรไฟฟา 
(Numerical 
Computation for 
Electrical Engineers) 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการเชิงเสน
และไมเชิงเสน การแกระบบสมการเชิงเสนดวยการคานวณเชิง
ตัวเลข การประมาณคาในชวงและนอกชวง อนุพันธและ
ปริพันธเชิงตัวเลข การแกระบบสมการเชิงอนุพันธดวยระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข การหาคาไอเกนและเวกเตอรไอเกน การหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอย การประยุกตใชโปรแกรม เชน 
MATLAB, Scilab, C, Java หรือ Python  
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ENG29 2111  
วงจรไฟฟา 
(Electric Circuits) 

องคประกอบของวงจร การวิเคราะหแบบโนดและเมช วงจร
สมมูลเทเวนินและนอรตัน ความเหนี่ยวนำไฟฟาและความจุ
ไฟฟา การตอบสนองชั่วครูดีซี การตอบสนองสถานะอยูตัวตอ
สัญญาณรูปคลื่นซายน วงจรกระแสสลับ การวิเคราะหดวยเฟส
เซอร กำลังไฟฟาและตัวประกอบกำลัง  วงจรไฟฟาสามเฟส 

ENG29 2112  
ปฏ ิบ ัต ิการวงจรและ
อุปกรณ 
(Circuits & Devices 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
พื้นฐาน เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี ของหัวขอตาง ๆ ในวิชา
วงจรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมูลฐาน และสรางทักษะใน
การใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาพื้นฐาน 

ENG29 2113  
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม          
(Engineering 
Electronics) 

อะตอมและอิเล็กตรอน แถบพลังงานและพาหะประจุในสารก่ึง
ตัวนำ พาหะสวนเกินในสารกึ ่งตัวนำ  รอยตอสารกึ ่งตัวนำ 
ไดโอดรอยตอพีเอ็น ทรานซิสเตอรไบโพลาร ทรานซิสเตอร
สนามไฟฟา ลักษณะสมบัติทางกระแส-แรงดันของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การไบแอสทรานซิสเตอร ลักษณะสมบติั
ทางกระแส-แรงดันของอุปกรณอิเล ็กทรอนิกสและวงจร
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กที ่ใช
ทรานซิสเตอร วงจรขยายกำลัง แหลงจายกำลัง 

ENG29 2114  
ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม        
(Engineering 
Electronics 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเสริมความรูทาง
ทฤษฎีของหัวขอตาง ๆ ในวิชาอิเล็ก-ทรอนิกสวิศวกรรม 

ENG29 2115  
การวิเคราะหวงจรและ
ตัวกรอง 
(Circuit Analysis and 
Filters) 

การประยุกตการแปลงลาปลาซและเทคนิคของฟูเรียรในการ
วิเคราะหวงจร การเหนี่ยวนำรวมและวงจรขายสองทางเขาออก 
การตอบสนองโดเมนความถี่ เรโซแนนซในวงจร วงจรขายแอก
ทีฟ ฟลเตอรชนิดต่ำผาน สูงผาน แถบผานและตัดแถบ 

ENG29 2121  
การโปรแกรมแมต็แล็บ
สำหรับวิศวกรไฟฟา  
(MATLAB 
Programming for 
Electrical Engineers) 

การใช งานพื ้นฐานของโปรแกรมแม ็ตแล ็บและซ ิม ูล ิงก  
(SIMULINK) การปอนขอมูล การเก็บขอมูล การสรางกราฟ 
การคานวณเกี่ยวกับเวกเตอร เมทริกซ และโพลิโนเมียล การหา
คำตอบของระบบสมการเชิงเสนและสมการเชิงอนุพันธ การ
เขียนฟงกชันและการเขียนแฟมเอ็ม การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ การเชื ่อมโยงกับผู ใชทางกราฟฟก กรณีศึกษาปญหา
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา  
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ENG29 2122  
วงจรดิจิทลัและการ
ออกแบบทางตรรกะ 
(Digital Circuit and 
Logic Design) 

ระบบเลขฐาน รหัสตาง ๆ พีชคณิตบูลีน การออกแบบวงจร
ผสม เทคนิคการลดฟงกชัน ไอซีตระกูลทีทีแอล อินพุตดวย
สวิตช การแสดงผลดวยแอลอีดี การออกแบบวงจรตรรกชนิด
ซ ิงโครนัส ซ ี เควนเช ียล แผนภาพ สถานะของวงจร การ
ออกแบบวงจรตรรกชนิดอะซิงโครนัสซีเควนเชยีล 

ENG29 2141 
สนามแมเหล็กไฟฟา 
(Electromagnetic 
Fields) 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแส
การพาและกระแสการนำ ความตานทานไฟฟา สนามแมเหล็ก
สถ ิต  ว ัสด ุ ไฟฟ า  ความเหน ี ่ ยวนำทางแม  เหล ็กไฟฟ า 
สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซเวลล 

ENG29 2142 
อิเล็กทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronics) 

ลักษณะเฉพาะของอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสกำลัง วงจร
แปลงผันเอซีเปนดีซี วงจรแปลงผันดีซีเปนดีซี วงจรแปลงผันเอ
ซีเปนเอซ ีวงจรแปลงผนัดีซีเปนเอซี 

ENG29 2143  
เครื่องจักรกลไฟฟา  
(Electrical Machines) 

วงจรแมเหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา พลังงานและ
พลังงานรวม หมอแปลงเฟสเดียวและสามเฟส หลักการ
เครื่องจักรกลหมุน เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง โครงสราง
เคร ื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื ่องจักรกลซิงโครนัส 
เครื่องจักรกลแบบเหนี่ยวนำสามเฟสและเฟสเดียว การปองกัน
เครื่องจักรกลไฟฟา  

ENG29 2151  
การอานแบบสำหรับ
งานไฟฟา  
(Electrical 
Schematic Print 
Reading) 

รหัสและมาตรฐานอุปกรณไฟฟา ระบบไฟฟา แบบแผนการ
จัดระบบจำหนายกำลังไฟฟา แบบทางไฟฟา แบบระบบ
ทางเดินไฟฟา อุปกรณและเครื่องมือไฟฟา แบบวงจรควบคุม
ไฟฟา แบบระบบลอฟา แบบวงจรควบคุมมอเตอร แบบระบบ
สายสง แบบระบบไฟฟาฉุกเฉิน แบบระบบตอลงดิน 

ENG29 3123 
ไมโครคอนโทรลเลอร  
(Microcontrollers) 

หลักการและสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร การ
โปรแกรมดวยภาษาแอสเซมบลีและ C การโปรแกรม IO การ
ขัดจังหวะ การตั้งเวลา การเชื ่อมตอหนวยความจำ หนวย
แสดงผล แปนกด การเชื่อมตอ ADC และ DAC การเชื่อมตอ
เซนเซอร การสื ่อสารขอมูลอนุกรมและขนาน RS232 การ
เช ื ่ อมต อ GUI และอ ิน เตอร  เน ็ต  การประย ุกต  ไมโคร 
คอนโทรลเลอรในเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 

ENG29 3131  
การวัดและเครื่องมือวัด
ทางไฟฟา  
(Electrical 
Measurements and 
Instrumentation) 

หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา คณุลักษณะและการแยก
ประเภทของเครื ่องมือวัด การวิเคราะหการวัด อุปกรณวัด
แอนะลอกและดิจิตอลที่ใชในการวัดแรงดันดีซี แรงดันเอซี 
กระแสไฟฟาด ีซ ี และกระแสไฟฟาเอซ ี การวัดกาลัง ตัว
ประกอบกาลัง และพลังงาน การวัดความตานทาน ความ
เหนี่ยวนำและความจุไฟฟา การวัดความถี่ คาบ และชวงเวลา 
สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร การสอบเทียบเครื่องมือวัด 
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ENG29 3132  
ระบบควบคมุ  
(Control Systems) 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน การ
ตอบสนองของระบบระบบอันดับหนึ่งและสอง การควบคุมวง
ปดกับคุณลักษณะที่สำคัญ เสถียรภาพ เกณฑของเราและไนค
วิสต วิธีโลกัสราก วิธีโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุม 

ENG29 3144 
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา  
(Electrical Machines 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณทางกลไฟฟา เครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสตรงและเครื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ และ
เครื่องจักรกลเพ่ือจุดประสงคพิเศษ เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี
ของหัวขอตาง ๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟา 

ENG29 3145  
การขับเคลื่อนดวย
อุปกรณสารกึ่งตัวนำ
กำลัง 
(Power 
Semiconductor 
Drives) 

สวนประกอบของระบบขับเคลื่อนทางไฟฟา ลักษณะเฉพาะ
ของโหลด ยานการทำงานของการขับเคลื่อน การสงกำลังและ
ขนาด ลักษณะเฉพาะแรงบิด-ความเร็วของมอเตอรไฟฟา การ
ข ับเคล ื ่อนมอเตอร ไฟฟ ากระแสตรงและมอเตอร ไฟฟา
กระแสสลับดวยวงจรแปลงผันกำลัง การเริ่มเดินเครื่อง การ
เบรก การหมุนกลับทิศทาง การทำงานแบบสี ่จตุภาค การ
ควบคุมความเร็วรอบ ระบบขับเคลื่อนเซอรโว การเลือกพิกัด
ของมอเตอร ไฟฟ า และการประย ุกต การข ับเคล ื ่อนใน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

ENG29 3146
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
ดวยอิเลก็ทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronic 
Drives Laboratory) 

การทดลองและจำลองเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง เอซี-
ดีซี คอนเวอรทเตอร ดีซี-ดีซี คอนเวอรเตอร เอซี-เอซี คอน
เวอรทเตอร และ ดีซี-เอซี คอนเวอรทเตอร การขับเคลื ่อน
มอเตอรแบบดีซีและเอซี เพื่อเสรมิความรูในเรื่องอิเล็กทรอนิกส
กำลัง 

ENG29 3152  
โรงจักรไฟฟาและสถานี
ไฟฟา  
(Power Plant and 
Substation) 

เสนโคงโหลด เสนโคงชวงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด 
แหล งพล ังงานและพลังงานทดแทน เคร ื ่องกำเน ิดไฟฟา
ซิงโครนัสและการควบคุม โรงจักรไฟฟาพลังน้ำ โรงจักรไฟฟา
พลังไอน้ำ โรงจักรไฟฟาพลังงานความรอนรวม โรงจักรไฟฟา
กังหันแกส โรงจักรไฟฟาเครื่องยนตดีเซล การควบคุมการผลิต
ไฟฟา การควบคุมโหลด-ความถี่ โรงจักรไฟฟาพลังนิวเคลียร 
การกักเก็บพลังงาน การปฏิบัติงานอยางประหยัดในระบบ
ไฟฟากำลัง สถานีไฟฟา รูปแบบของสถานีไฟฟา อุปกรณใน
สถานีไฟฟา แผนภาพสถานีไฟฟา การปองกันฟาผาและระบบ
ตอลงดนิ 
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ENG29 3153  
การออกแบบระบบ
ไฟฟา 
(Electrical System 
Design) 

พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟา รหัสและมาตรฐานอุปกรณ
ไฟฟา หลักเกณฑและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา แบบ
แผนการจัดระบบจำหนายกำลังไฟฟา แบบทางไฟฟา การ
ออกแบบสายไฟฟาและสายเคเบิล ระบบทางเดินไฟฟา 
อุปกรณและเครื่องมือไฟฟา การคำนวณโหลด การปรับปรุงตัว
ประกอบกำลังและการออกแบบวงจรความจุไฟฟา การ
ออกแบบสายลอฟา การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร 
รายละเอียดของโหลด สายสง การจัดความสัมพันธของอุปกรณ
ปองกัน ระบบไฟฟากำลังฉุกเฉิน การคานวณกระแสลัดวงจร 
การติดตั้งระบบตอลงดินในระบบไฟฟา 

ENG29 3154  
ระบบไฟฟากำลัง  
(Electrical Power 
System) 

โครงสรางของระบบไฟฟากำลัง การผลิต สงจาย และหลักการ
กักเก็บพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟากำลังกระแสสลับ ระบบตอ
หนวย แบบจำลองและลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟา 
แบบจำลองและลักษณะสมบัตขิองหมอแปลงกำลัง แบบจำลอง
และพารามิเตอรของสายสง แบบจำลองและลักษณะสมบัติของ
สายเคเบิล การวิเคราะหต อเฟส การวิเคราะหต อหนวย 
เมตริกซโครงขายระบบไฟฟากำลัง การคำนวณการไหลของ
กำลังไฟฟา การวิเคราะหความผิดพรองขั้นพื้นฐาน 

ENG29 3155
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟากำลัง  
(Electrical Power 
Engineering 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟากำลัง รีเลยและการ
ปองกัน วิศวกรรมแสงสวางและไฟฟาแรงสูงเพื่อเสริมความรู
ทางทฤษฎีของหัวขอตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ENG29 4133 
ปฏิบัติการระบบควบคุม
และการวัดทางไฟฟา  
(Control Systems 
and Electrical 
Measurement 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การวัดทางไฟฟา การ
ใชงานเซนเซอรในขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีของ
หัวขอตาง ๆ ในวิชาระบบควบคุมและการวัดทางไฟฟา 

 

ENG29 4134หลักการ
ของระบบสื่อสาร  
(Principles of 
Communication 
Systems) 

ประวัติการพัฒนาระบบสื่อสาร การวิเคราะหและประมวลผล
สัญญาณ การมอดูเลตเชิงอุปมาน และการมอดูเลตเชิงเลข 
ระบบสื่อสารและการสงขาวสารที่ใชงาน เชน ระบบสื่อสาร
ขอมูล ระบบโทรศัพท ระบบสื่อสัญญาณ ระบบโทรมาตรและ
ระบบควบคุมระยะไกล 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3211 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
(High Voltage 
Engineering) 

การใชประโยชนแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากาลัง 
การสรางแรงดันสูงสำหรับใชในการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงดันสูง สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเสียสภาพ
ฉับพลันในแกสในไดอิเล็กทริกของเหลวและในไดอิเล็กทริก
ของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสูง การปองกัน
ฟาผาการประสานสัมพันธการฉนวน 

ENG29 3212 
การปองกันและรเีลย 
(Protection and 
Relay) 

สาเหตุและสถิติของความผิดพรอง พื้นฐานของระบบปองกัน 
หมอแปลงและอุปกรณตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณปองกัน
และการปองกันระบบไฟฟากาลัง หนาที่ของรีเลยปองกัน มูล
ฐานดานการปองกันดวยรีเลย ความตองการรีเลยปองกัน 
โครงสรางและลักษณะเฉพาะของรีเลย การปองกันแรงดันเกิน 
การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกัน
แบบดิฟเฟอเรนเชียล การปองกันสายสงดวยการใชไพล็อตรี
เลยและรีเลยระยะทาง การปองกันหมอแปลง การปองกัน
เครื่องกาเนิดไฟฟา การปองกันบัสบารหรือกลุมสายสง การ
ปองกันมอเตอรไฟฟา การปองกันดวยอุปกรณปองกันดิจิทัล 

ENG29 3213 
ความปลอดภัยทาง
ไฟฟา 
(Electrical Safety) 

อันตรายทางไฟฟาและมาตรการความปลอดภัย ตนเหตุของ
อุบัติเหตุทางไฟฟาและการบาดเจ็บ ช็อคทางไฟฟา ศักยชวง
กาวและศักยสัมผัส ไฟฟาสถิต อารกวาบทางไฟฟาและการ
ปองกัน การแยกโดดทางไฟฟาการตอลงดินในทางปฏิบัติ การ
เชื่อมตอและการกำบัง การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา 
วงจรอุปกรณปองกัน คำแนะนำความปลอดภัยทางไฟฟาใน
ระบบแรงดันต่ำและระบบแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา
ในสถานที่ทำงาน 

ENG29 3221 
ระบบจายไฟฟาสำหรับ
รถไฟ 
(Railway 
Electrification) 

ประวัติการพัฒนารถไฟ การขับเคลื่อนระบบลากจูงและขบวน
รถไฟ การจายไฟฟากระแสตรงสำหรับรถไฟ การจายไฟฟา
กระแสสลับสำหรับรถไฟ ระบบสายจายแคทีนารีแบบพาด
อากาศและระบบรางตัวนำ การตอลงดินและการเช่ือมตอกันใน
ระบบรถไฟฟา คุณภาพกำลังและฮารมอนิกสในระบบรถไฟฟา 
การเฝาตรวจสภาวะการทำงานของระบบรถไฟ 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3223 
วิศวกรรมการอาณติั
สัญญาณรถไฟ 
(Railway Signaling 
Engineering) 

ความรูเบื้องตนของระบบการขนสง ภาพรวมของระบบอาณัติ
สัญญาณและการควบคุมสำหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดิน
รถไฟ มาตรฐานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและ
การควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเม
โทร รถไฟในเมือง รถไฟทางไกล รถสินคาและ หรือรถไฟ
ความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล วงจรไฟตอน เครื่องนับเพลา 
ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ ระบบการควบคุมรถไฟ ปจจัย
ที่เกี ่ยวของกับมนุษย ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอก
รถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบรถไฟ การวางแผน
การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณท่ี
เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟแบบตาง ๆ 

ENG29 3231 
เซนเซอรและ
ทรานสดวิเซอร 
(Sensors and 
Transducers) 

พื ้นฐานการวัดและอุปกรณควบคุม ทรานสด ิวเซอร แบบ
แอนะลอกและแบบดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องสง
ความดันผลตาง การวัดการไหลของของไหลที่ใชมาตรวัดปฐม
ภูมิ มาตรวัดทุติยภูมิและวิธีการเฉพาะ การวัดอุณหภูมิที่ใช
วิธ ีการทางไฟฟา วิธีการอื่นที่ไมใชไฟฟา และวิธีการแผรังสี 
แบบชนิดของการวัดระดับของของเหลวที่แบงออกเปนการวัด
ระดับของของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของของเหลว
ทางออมที่ใชวิธีความดันชลสถิต วิธีการทางไฟฟา และวิธีการ
เฉพาะ ตัวควบคุมแบบสัญนิยม 

ENG29 3232
อิเล็กทรอนิกสยานยนต  
(Automotive 
Electronics) 

ทบทวนกฎของโอหม เครื่องมือวัดทางไฟฟา อุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสยานยนต วงจรไฟฟาตัวถังภายในยานยนต 
(EWD) ระบบสตารท ระบบประจุไฟฟา ระบบจุดระเบิด ระบบ
ควบคุมเครื ่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส วงจรควบคุมหัวฉีด
เ ช ื ้ อ เพล ิ งแบบต  า ง  ๆ  ว งจร ก ั นข โมย  ว งจรควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศ วงจรไฟแสงสวาง ระบบอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยในรถยนต 

ENG29 3233 
ยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicles) 

ทบทวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต  การขับเคลื่อนดวย
ไฟฟาและเทคนิคการควบคุมมอเตอร แบตเตอรรี่สำหรับยาน
ยนตไฟฟา พลวัตของยานยนตและการคำนวณสมรรถนะ ชุด
ควบคุมอิเล็กทรอนิกสยานยนต การควบคุมยานยนตไฟฟา การ
ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ยานยนตไฟฟาเชิง
พาณิชย 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3241  
พลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy) 

แนะนำระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ 
ศักยภาพแหลงพลังงานหมุนเว ียนความแตกตางระหวาง
เทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนตาง ๆ อยาง เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม 
ชีวมวล ความรอนใตพิภพ แกสชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน 
พลังงานคลื่น เซลลเชื้อเพลิง การเก็บสะสมพลังงาน กฎหมาย 
ขอกำหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน ความคาดหวัง
ทางเศรษฐศาสตร 

ENG29 3242 
การอนุรักษและจัด
การพลังงาน 
(Energy 
Conservation and 
Management) 

พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใชพลังงาน หลักการของการใช
พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ดานการจัดการพลังงาน 
การจ ั ดการพล ังงานและการว ิ เคราะห  ในอาคารและ
อุตสาหกรรม เทคนิคที่จะใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ระบบแสงสวาง ระบบทำความรอนและระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ (HVAC) มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิต
ไฟฟ าร วม การอน ุร ักษ พล ังงานและการว ิ เคราะห ทาง
เศรษฐศาสตร 

ENG29 3251 
วัสดุวิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering 
Materials) 

โครงสรางของวัสดุ ค ุณสมบัต ิทางไฟฟาตาง ๆ ของวัสดุ 
คุณสมบัติแมเหล็กของวัสดุ ตัวนำทางไฟฟาอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนำเบื้องตน ตัวนำยิ่งยวด ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง กาซ 
และของเหลว และการประยุกตใชงานตาง ๆ ในงานไฟฟากำลัง 

ENG29 3252 
ความรูดานหุนยนต
เบื้องตน  
(Introduction to 
Robotics) 

ประวัติความเปนมาของหุนยนต การประยุกตใชงานตาง ๆ 
องค ประกอบทั ่วไปของห ุ นยนต   การกำหนดตำแหนง
สวนประกอบของหุนยนต และการแปลงตำแหนงในระบบพิกัด 
3 มิติ จลนศาสตรไปหนาและผกผัน การวางแผนภาระและแนว
วิถีของหุนยนต การเขียนโปรแกรมจำลองสถานการณ การ
ประยุกตใชงานของหุนยนต ในหัวขอที่สนใจเปนสวนหนึ่งของ
โครงงานประจำวิชา 

ENG29 3261 
มาตรวิทยา 
(Metrology) 

พื้นฐานวิชาการวัด คำนิยามที่ใชในการวัด ระบบหนวยระหวาง
ประเทศ มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได ทบทวนการวัด
และอุปกรณว ัดกระบวนการ การปร ับเทียบอุปกรณวัด
กระบวนการที่ใชในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตรา
การไหล การปรับเทียบตัวควบคุมและสวนที่ใชควบคุมสุดทาย 
การคำนวณความไมแนนอน รายงานการเทียบมาตรฐาน 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3262 
การออกแบบระบบการ
วัดคุม 
(Instrumentation 
System Design) 

พื้นฐานระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณ
การวัดคุมและการแสดงเอกลักษณภาพเขียนแบบกระบวนการ 
แผนภาพการเดินสายและวงรอบ แผนเอกสารแสดงขอกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การติดตั้งและ
การทดสอบการใชงานอุปกรณวัดคุม รายละเอียดการติดตั้ง
และแผนภาพระบุตำแหนง อุปกรณที่ใชควบคุมสุดทาย การ
ปองกันเครื่องมือวัด 

ENG29 3263 
ความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม 
(Industrial Safety) 

ล ักษณะและอ ุปกรณ ป องก ันส ิ ่ งแวดล อมอ ันตรายใน
อุตสาหกรรม วิธ ีดำเน ินการแกไขสาเหตุของการเกิดภัย 
หลักการควบคุมสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม กฎหมายความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยในพื้นที่อันตราย (มาตรฐานระหวาง
ประเทศ) หลักการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เบื้องตนวิธีการปฐมพยาบาล 

ENG29 3311 
เสถียรภาพของระบบ
ไฟฟากำลังและการ
ควบคุม 
(Power System 
Stability and 
Control) 

ทบทวนการวิเคราะหความผิดพรองในระบบฟากำลัง หลักการ
ดานเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังในภาวะชั่วครูและสถานะ
อยูตัว แบบจำลองของระบบไฟฟา การตรวจสอบเสถียรภาพ
ของระบบ ผลจากการควบคุมกอเวอรเนอรและเอ็กไซเตอร 
การควบคุมระบบไฟฟากำลัง เสถียรภาพแรงดันของระบบ
ไฟฟากำลัง 

ENG29 3312 
การหาคาเหมาะทีสุ่ด
ของระบบไฟฟากำลัง
เบื้องตน  
(Introduction to 
Power System 
Optimization) 

ทบทวนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟา พีชคณิตเชิงเสน
และระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขกำหนดการเชิงเสน การ
แกปญหาคาตาสุดของฟงกชันตัวแปรเดี่ยว ปญหาคาเหมาะ
ที่สุดแบบไมมีเงื ่อนไขบังคับ ปญหาคาตาสุดแบบมีเงื ่อนไข
บังคับ ปญหาการจายโหลดอยางประหยัด ปญหาการไหลของ
กำล ังไฟฟาเหมาะท ี ่ส ุด อ ิมพีแดนซ ของสายส ง ป ญหา
ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับแรงดันไฟฟา ปญหา
แรงดันตกในระบบไฟฟากำลัง ปญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟา
กำลัง 

ENG29 3313 
การจำลองระบบไฟฟา
กำลัง 
(Power System 
Simulation) 

เทคนิคการจำลองผลระบบไฟฟากำลังและวิเคราะหการไหล
ของกำลังไฟฟาดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร การใชซอฟแวร
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหระบบไฟฟากำลังในสภาวะคงตัว 
สภาวะผิดปกติ และสภาวะชั่วครู 

ENG29 3314 
โครงขายอัจฉรยิะ 
(Smart Grid)  

โครงสรางของระบบไฟฟากำลังสมัยใหม นิยาม คำจำกัดและ
มาตรฐานของโครงขายอัจฉริยะ การสื่อสารและควบคุมสำหรับ
โครงขายอัจฉริยะ ไมโครกริด การควบคุมทางดานโหลด ระบบ
กักเก็บพลังงาน การทำงานของระบบไฟฟาภายใตโครงขาย
อัจฉริยะ 
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ENG29 3321 
ไฟฟาอุตสาหกรรม 
(Industrial 
Electricity) 

พื้นฐานการควบคุมอุตสาหกรรม เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
รีเลยและตัวสัมผัสแมเหล็ก การควบคุมแอนาลอก การควบคุม
ดิจิทัล การควบคุมมอเตอรในงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุม
อัตโนมัติ การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง การอนุรักษและการ
จัดการพลังงาน การตรวจวัดฮารมอนิกสและการกำจัด การ
ควบคุมกระบวนการและอุปกรณ 

ENG29 3322 
ตัวควบคุมตรรกะท่ี
โปรแกรมได 
(Programmable 
Logic Controllers) 

ตัวเครื่องและสถาปตยกรรมภายใน อุปกรณอินพุต-เอาตพุต 
การประมวลผลอินพุต-เอาตพุต การทำโปรแกรมบันไดและการ
ทำโปรแกรมบล็อกเชิงฟงกชัน รีเลยภายใน การกระโดดและ
การเรียก ตัวจับเวลา ตัวนับ ตัวลำดับ รีจิสเตอรเลื่อนขอมูล 
การประมวลผลขอมูล การควบคุมแบบวงปด การคนหา
ความผิดพรอง ระบบความปลอดภัย ตัวอยางการประยุกตใช
งานพีแอลซ ี

ENG29 3331 
วิศวกรรมแสงสวาง 
(Illumination 
Engineering) 

การแผรังสีทางแมเหล็กไฟฟา การมองเห็นแสงและสี การวัด
แสงสวาง การแผรังสีจากวัตถุรอนจากการถายประจุไฟฟาใน
แกสและจากฟอสเฟอร หลอดไฟฟาและดวงโคมไฟฟา สมบัติ
ทางแสงของวัสดุกอสราง การคำนวณแสงสวางภายในและ
ภายนอกอาคาร การใชซอฟตแวรชวยออกแบบระบบสองสวาง  

ENG29 3332 
การออกแบบระบบ
ไฟฟาขั้นสูง 
(Advanced Electrical 
System Design) 

ทบทวนระบบไฟฟากำลังและการออกแบบระบบไฟฟา แบบ
ทางไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา การประสาน
สัมพันธฉนวน การออกแบบระบบสงจายกำลังไฟฟาและสถานี
ไฟฟาแรงสงู การตอลงดินและการเช่ือมประสาน การออกแบบ
ระบบปองกันฟาผา การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
ระบบสื ่อสารและคอมพิวเตอร การออกแบบระบบอาคาร
อัตโนมัติและ SCADA 

ENG29 3341 
การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล 
(Digital Signal 
Processing) 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสัญญาณ สหสัมพันธอัตโนมัติ 
การแปลงโคไซนแบบไมตอเนื ่อง การแปลงฟูริเยร แบบไม
ตอเนื่อง การกรองและคอนโวลูชัน อนุพันธและปริพันธ ระบบ
เชิงเสนที่ไมแปรเปลี่ยนตามเวลา การกล้ำสัญญาณและการสุม
ตัวอยาง การประยุกตใชงานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลใน
ปจจุบัน 
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ENG29 3342 
ระบบควบคมุปรภิมูิ
สถานะเชิงเสน 
(Linear State-Space 
Control Systems) 

สมการสถานะและคำตอบ การทำใหเปนเชิงเสน การสราง
ปริภูมิสถานะ การแปลงพิกัด สภาพควบคุมได สภาพสังเกตได 
ทวิภาวะ ร ูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต 
เสถียรภาพไบโบเสถียรภาพเลียปูโนฟ การควบคุมปอนกลับ
สถานะ สูตรของอัคเคอรมันน การออกแบบระบบกลไกเซอรโว 
ตัวสังเกตสถานะแบบอันดับเต็ม สภาพตรวจวัดได ตัวสังเกต
สถานะแบบลดอันดับ คุณสมบัติการแยกและการออกแบบ
ระบบควบคุมที ่ม ีต ัวชดเชยและตัวส ังเกตสถานะ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบตัวสังเกตสถานะและระบบ
ควบคุมวงปด 

ENG29 3343 
การจำลองสถานการณ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
(Electrical 
Engineering 
Simulation by 
Computer 
Programming) 

การใช งานโปรแกรมแม ็ตแล ็บ (MATLAB) พ ื ้นฐาน การ
โปรแกรมแกสมการเชิงอนุพันธ (ODE) และสมการสถานะ 
(state equation) เพื ่อหาผลเฉลย การโปรแกรมดำเนินงาน
ทางระบบควบค ุมและการจำลองสถานการณ  เพ ื ่อหา
ผลตอบสนองดวยโปรแกรมแม็ตแล็บ พื ้นฐานการใชงาน
โปรแกรมซิมูลิงค (Simulink) การสรางโมเดลและการจำลอง
สถานการณระบบควบคุมดวยโปรแกรมซมิูลงิค การสรางโมเดล
และการจำลองสถานการณวงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟา
กระแสสลับ วงจรไฟฟาสามเฟส วงจรเครื ่องจักรกลไฟฟา
กระแสตรง และวงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังพ้ืนฐานดวยโปรแกรม
ซิมูลิงค 

ENG29 3344 
การจำลองสถานการณ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรข้ันสูง 
(Advanced Electrical 
Engineering 
Simulation by 
Computer 
Programming) 

การใชโปรแกรมซิมูลิงค (Simulink) เพื่อสรางโมเดลและการ
จำลองสถานการณวงจรประยุกตอิเล็กทรอนิกสกำลังที่มีการ
ควบคุม การจำลองสถานการณวงจรขับเคลื่อนจักรกลไฟฟา
กระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส การจำลองสถานการณระบบ
สงจายกำลังไฟฟาสามเฟสและระบบสงจายกำลงัไฟฟาในระบบ
ราง การการจำลองสถานการณระบบชดเชยแรงดันไฟฟาและ
กำลังรีแอกทีฟ การจำลองสถานการณระบบกำจัดฮารมอนิกใน
ระบบไฟฟ ากำล ั ง และ เทคน ิคการสร  า งระบบจำลอง
สถานการณแบบฮารดแวรในลูป (Hardware in the Loop 
Simulation) รวมกับบอรดประมวลผลทางดิจิตอล  

ENG29 3351 
สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนำ  
(Semiconductor 
Devices) 

การศึกษาหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนำสมัยใหม
ซึ่งสัมพันธกับการเชื่อมโยงคุณสมบัติตาง ๆ ไปยังโครงสราง
ภายในของสิ่งประดิษฐนั้น และทำความเขาใจถึงคุณสมบัตินั้น
วาเปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการทำงานอยางไร สิ่งประดิษฐตาง 
ๆ ที ่นำมาศึกษาประกอบไปดวย ไดโอดชนิดรอยตอพี-เอ็น 
เซลลแสงอาทิตย ทรานซิสเตอรแบบรอยตอชนิดไบโพลาร 
ทรานซิสเตอรประเภทผลของสนามไฟฟา ไดโอดเปลงแสง
เลเซอรชนิดสารกึ่งตัวนำ และรวมถึงพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ
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สารก่ึงตัวนำสำหรับงานสวิตชิง เชน ทรานซิสเตอรรอยตอเดียว 
และสิ่งประดิษฐตระกูลไทริสเตอร 

ENG29 3352 
วงจรอิเล็กทรอนิกส
ประยุกต  
(Applied Electronics 
Circuit) 

สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป การชดเชย ขอมูล
จำเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการ
ปอนกลับ วงจรเปรียบเทียบ การควบคุมเชิงตัวเลขของฟงกชัน
เชิงอุปมานและการแปลงขอมูล วงจรตั้งเวลา มาตรฐานอางอิง
ของแรงดันและวงจรคุมคา วงจรขยายแหลงจายเดี่ยว วงจร
แกวงและเครื่องกาเนิดสัญญาณ วงจรผสมสัญญาณและวงจรล็
อกลูปเฟส วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ วงจรแปลง
แรงดันเปนกระแสและแปลงผันกลับ วงจรแปลงความถี ่เปน
แรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดคายอด วงจรไมเปนเชิง
เสนและโอทีเอ และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 

ENG29 3361 
การลากจูงดวยไฟฟา
และเทคโนโลยีขบวน
รถไฟ  
(Electric Traction 
and Rolling Stock 
Technology) 

การใชพลังงานของรถไฟ การขนสงผู โดยสารและการขนสง
สินคาทางราง มอเตอรลากจูงและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัว
รถจักรเครื่องยนตดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟา หัวรถจักรไฟฟา 
รถไฟดีเซลราง (DMU) รถจักรไฟฟา (EMU) หัวรถจักรไฮบริด 
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รถไฟแมเหล็ก 

  

ENG29 3362 
การปฏิบัติงานและการ
ควบคุมรถไฟ 
(Railway Operation 
and Control) 

หลักการพื ้นฐานของการปฏิบัติงานและควบคุมรถไฟ การ
อาณัติสัญญาณเบ้ืองตน พลวัตการเคลื่อนที่ของรถไฟ ระยะหาง
ระหวางขบวนรถไฟ หลักการบังคับสัมพันธ การจัดตารางเวลา
เดินรถไฟ การควบคุมการเดินรถไฟ 

ENG29 3371 
การผลิตแบบกระจาย 
(Distributed 
Generation) 

แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด แหลงพลังงาน
แบบกระจาย  เทคโนโลย ี กา รผล ิ ตแบบกระจายและ
องคประกอบไมโครกริด ผลกระทบของการผลิตแบบกระจาย
และไมโครกริด การจัดเก็บพลังงาน อินเตอรเฟสอิเล็กทรอนิกส
กาล ัง ผลกระทบของการผล ิตแบบกระจายต อค ุณภาพ
กำลังไฟฟา เสถียรภาพ และความเชื่อถือได การทำงานและ
การควบคุม การผลิตแบบกระจาย ระบบการจัดการไมโครกริด
และโครงขายจำหนายแบบแอกทีฟ เศรษฐศาสตรไมโครกริด 
การเชื่อมโยงไมโครกริด สมารตกริด การมีสวนรวมในตลาด
ของไมโครกริด 

ENG29 3372 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
ประยุกต 
(Applied High 
Voltage Engineering) 

ความคงทนทางไฟฟา ว ัสด ุฉนวนไฟฟ าใช งานในระบบ
ไฟฟาแรงสูง การสูญเสียไดอิเล็กทริกและดีสชารจบางสวน 
โครงสรางและสมรรถนะของบริภัณฑไฟฟาแรงสูง เทคนิคการ
ทดสอบแบบไมทำลายของฉนวนและบริภัณฑไฟฟาแรงสูง การ
ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูง 
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ENG29 3381 
ระบบฝงตัว 
(Embedded 
systems) 

สร า งความเข า ใจระบบฝ งต ั ว ; สถาป  ตยกรรมไมโคร 
คอนโทรลเลอร เชน 8051, AVR, PIC, ARM หรืออื่น ๆ; การ
ออกแบบแผนวงจรพิมพ; การโปรแกรมระบบฝงต ัว; การ
เช่ือมตออุปกรณภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร 

ENG29 3391 
แบบจำลองวงจรแปลง
ผันอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronic 
Converter Model) 

หลักการวิเคราะหวงจรแปลงผันในสถานะอยูตัว สมดุลฟลักซ
เชื่อมโยงในตัวเหนี ่ยวนำ สมดุลประจุในตัวเก็บประจุ การ
ประมาณการกระเพื่อมขนาดเล็ก แบบจำลองวงจรสมมูลใน
สถานะอยูตัว การสูญเสีย และประสิทธิภาพ แบบจำลองสวิตช 
แบบจำลองเฉลี่ย แบบจำลองคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป การ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบจำลอง 

ENG29 3392 
ฮารมอนิกสและตัวกรอง
กำลัง 
(Harmonics and 
Power Filters) 

ทบทวนอนุกรมฟูเรียร คำจำกัดความของกระแสและแรงดัน
ฮารมอนิกส คุณลักษณะของฮารมอนิกสในระบบไฟฟากำลัง 
ตัวประกอบความเพี้ยน กำลังความเพี้ยน ตัวประกอบกำลัง 
กระแสและแรงดันอารเอ็มเอส แหลงกาเนิดฮารมอนิกส 
ผลกระทบของฮารมอนิกสในระบบไฟฟากำลัง เรโซแนนซแบบ
อนุกรมและขนาน มาตรฐานฮารมอนิกส และการลดปริมาณ
ฮารมอนิกสดวยตัวกรองกำลังพาสชฟี  

ENG29 4901 
สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative 
Education I) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4902 
สหกิจศึกษา 2  
(Cooperative 
Education II) 
 
 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 4903 
สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative 
Education III) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ  

ENG29 4911 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering I) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U  

ENG29 4912 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering II) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 

ENG29 4914 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Career 
Project) 

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาที่ผูสอนมอบหมาย ดวยความเห็นชอบ
ของหัวหนาสาขาว ิชาฯ สำหรับนักศึกษาผู สม ัครใจไมไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนใหนำหัวเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทำ
เปนโครงงาน อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที ่รวม
การศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน 
โครงงานจะตองสำเร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยตองสง
เอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมิน
เปน S/U 

ENG29 4921 
โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Project) 

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจในการบูรณาการองคความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผู สอน ดวยความ
เห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา โครงงานจะตองสำเร็จภายใน
สองภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการ
สอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน  S/U 
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ENG29 4922 
การออกแบบนวัตกรรม
ทางวิศวกรรมไฟฟา 
(Innovation Design 
in Electrical 
Engineering) 

ศ ึกษาปญหาที ่นาสนใจในการบูรณาการองค ความรู ทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอนเพ่ือนำไปสูการ
สรางสิ ่งประดิษฐในเชิงพาณิชย จะตองสรางสิ ่งประดิษฐให
สำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงาน
และจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 2931 
การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 1 
(Competency 
Strengthening for 
Electrical Engineers 
I) 

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรู ทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 1 ประกอบดวย 
วงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สนามแมเหล็กไฟฟา และดิจิทัล
ลอจิก  
2. ทักษะการประดิษฐวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรือดิจิทัลข้ัน
พื้นฐาน และ  
3. เจตคติในการทำงานวิชาชีพชางไฟฟา  
ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 3932 
การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 2 
(Competency 
Strengthening for 
Electrical Engineers 
II) 

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรูทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 2 ประกอบดวย การ
วัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส
กำลัง เครื่องจักรกลไฟฟา และไมโครคอนโทรลเลอร  
2. ทักษะการปฏิบัติงานวงจรเครื ่องจักรกลไฟฟา หรือการ
เดินสายวงจรไฟฟา และ  
3. เจตคติในการทำงานวิชาชีพวิศวกรไฟฟา  
ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 4933 
การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 3 
(Competency 
Strengthening for 
Electrical Engineers 
III) 

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรูทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 3 ประกอบดวย ระบบ
ไฟฟา การออกแบบระบบไฟฟา โรงไฟฟาและสถานีไฟฟา และ
การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  
2. ท ั กษะการ โปรแกรมอ ุปกรณ ควบค ุมข ั ้ นส ู ง ใน งาน
อุตสาหกรรม เชน พีแอลซี เฮชเอ็มไอ ทัชสกรีน หรือ อีซียู เปน
ตนและ  
3. เจตคติในการเปนบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟา  
ใหผลประเมินเปน S/U  
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของ
ปญหา  
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปญหา
ทาง วิศวกรรมที่ซับซอน และออกแบบ
ระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจำเปนและเหมาะสม กับ
ขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

ENG29 3243  
เทคโนโลยีเซลล
แสงอาทิตยและการ
ประยุกต  
(Photovoltaics 
Technology and 
Applications) 

เรียนรู ถึงลักษณะของแสงอาทิตย และการแผรังสี ศึกษา
พื้นฐานคุณลักษณะของสารกึ่งตัวนำและรอยตอ p-n สำหรับ
เซลล แสงอาทิตย เพื ่อเน นถ ึงการนำไปใชประโยชนเปน
แหลงจายกำลังไฟฟาที่ไดจากการแปลงพลังงานโดยตรงจาก
แสงแดด และมุงหมายไปสูการประยุกตใชงานตาง ๆ ที่รวมถึง 
ระบบการออกแบบและโครงสราง ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการ
ออกแบบเซลล แสงอาท ิตย ของห องว ิจ ัย และโรงงาน
อุตสาหกรรม การเชื่อมตอเซลลตาง ๆ และการประกอบแผง
เซลลแสงอาทิตย การศึกษาใชงานในระบบแบบอิสระ และ
แบบตอกับระบบจำหนาย ศึกษาอุปกรณประกอบตาง ๆ ของ
ระบบซึ่งมีจุดมุงหมายใหเกิดการทางานอยางมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพที่ดีตามตองการ 

SCI03 1002 
แคลคลูัส 2 
(Calculus II) 

เทคนิคการหาปริพันธ (ฟงกชันตัวแปรเดียว) ปริพันธไมตรง
แบบ การหาปริพันธเชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม พหุนามเทย
เลอรและอนุกรมเทยเลอร เวกเตอรและเรขาคณิต ฟงกชันคา
เวกเตอร ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย และการประยุกต 

SCI03 1005 
แคลคลูัส 3 
(Calculus III) 

การหาปริพันธหลายชั้น ปริพันธในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธในพิกัด
ทรงกระบอก และปริพันธในพิกัดทรงกลม สมการเชิงอนุพันธ
สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสอง ปญหา
คาตั้งตน วิธีการอนุกรมกำลัง การประยุกตสมการเชิงอนุพันธ 

SCI05 1001 
ฟสิกส 1 
(Physics I) 

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเชิงเสนและแบบ
หมุน โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงานกล ทฤษฏีบท 
งานพลังงาน ความยืดหยุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก 
การแกวงกวัดแบบหนวงและเรโซแนนซ การแผของคลื่น คลื่น
เสียง การไหลของของไหล ความรอน และอุณหพลศาสตร 
ทฤษฎีจลนของแกส 

SCI05 1002  
ฟสิกส 2 
(Physics II) 

สนามไฟฟาและศ ักย ไฟฟ า กระแสและความต านทาน 
สนามแมเหล็กและการเหนี ่ยวนำ  วงจรไฟฟา กฏของเคอร
ชอฟฟ คลื่นแสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

ENG29 2002  
ความนาจะเปนและสถิติ
สำหรับวิศวกรไฟฟา 
(Probability and 
Statistics for 
Electrical Engineers)  

ความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง ตวัแปรสุม ความนาจะเปน
แบบมีเงื่อนไข เหตุการณที่เปนอิสระตอกัน การแจกแจง
แบบไบโนเมียล และมัลตโินเมยีล การแจกแจงแบบพัวซอง 
ทฤษฎีของเบย คาคาดหวังแบบมีเง่ือนไข ความแปรปรวน 
ความนาจะเปนแบบตอเนื่อง ฟงกชันความหนาแนนและการ
กระจาย การแจกแจงแบบเอกซโพเนลเชียลและแบบปกติ 
คาเฉลี่ยทางสถิติ ความแปรปรวนรวม การทดสอบสมมติฐาน 
การประมาณคาเชิงเสน การวิเคราะหความแปรปรวน การ
ประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 2003  
การคำนวณเชิงตัวเลข
สำหรับวิศวกรไฟฟา 
(Numerical 
Computation for 
Electrical Engineers) 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการเชิงเสน
และไมเชิงเสน การแกระบบสมการเชิงเสนดวยการคานวณเชิง
ตัวเลข การประมาณคาในชวงและนอกชวง อนุพันธและ
ปริพันธเชิงตัวเลข การแกระบบสมการเชิงอนุพันธดวยระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข การหาคาไอเกนและเวกเตอรไอเกน การหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอย การประยุกตใชโปรแกรม เชน 
MATLAB, Scilab, C, Java หรือ Python 

ENG29 2121  
การโปรแกรมแมต็แล็บ
สำหรับวิศวกรไฟฟา  
(MATLAB 
Programming for 
Electrical Engineers) 

การใชงานพื้นฐานของโปรแกรมแม็ตแล็บและซมิูลิงก 
(SIMULINK) การปอนขอมูล การเก็บขอมูล การสรางกราฟ 
การคานวณเก่ียวกับเวกเตอร เมทริกซ และโพลิโนเมียล การหา
คำตอบของระบบสมการเชิงเสนและสมการเชิงอนุพันธ การ
เขียนฟงกชันและการเขยีนแฟมเอ็ม การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ การเช่ือมโยงกับผูใชทางกราฟฟก กรณีศึกษาปญหา
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา  

ENG29 3211 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
(High Voltage 
Engineering) 

การใชประโยชนแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากาลัง 
การสรางแรงดันสูงสำหรับใชในการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงดันสูง สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเสียสภาพ
ฉับพลันในแกสในไดอิเล็กทริกของเหลวและในไดอิเล็กทริก
ของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสงู การปองกัน
ฟาผาการประสานสัมพันธการฉนวน 

  
ENG29 3212 
การปองกันและรเีลย 
(Protection and 
Relay) 

สาเหตุและสถิติของความผิดพรอง พื้นฐานของระบบปองกัน 
หมอแปลงและอุปกรณตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณปองกัน
และการปองกันระบบไฟฟากาลัง หนาที่ของรีเลยปองกัน มูล
ฐานดานการปองกันดวยรีเลย ความตองการรีเลยปองกัน 
โครงสรางและลักษณะเฉพาะของรีเลย การปองกันแรงดันเกิน 
การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกัน
แบบดิฟเฟอเรนเชียล การปองกันสายสงดวยการใชไพล็อตรี
เลยและรีเลยระยะทาง การปองกันหมอแปลง การปองกัน
เครื่องกาเนิดไฟฟา การปองกันบัสบารหรือกลุมสายสง การ
ปองกันมอเตอรไฟฟา การปองกันดวยอุปกรณปองกันดิจิทัล 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3213 
ความปลอดภัยทาง
ไฟฟา 
(Electrical Safety) 

อันตรายทางไฟฟาและมาตรการความปลอดภัย ตนเหตุของ
อุบัติเหตุทางไฟฟาและการบาดเจ็บ ช็อคทางไฟฟา ศักยชวง
กาวและศักยสัมผัส ไฟฟาสถิต อารกวาบทางไฟฟาและการ
ปองกัน การแยกโดดทางไฟฟาการตอลงดินในทางปฏิบัติ การ
เชื่อมตอและการกำบัง การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา 
วงจรอุปกรณปองกัน คำแนะนำความปลอดภัยทางไฟฟาใน
ระบบแรงดันต่ำและระบบแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา
ในสถานที่ทำงาน 

ENG29 3221 
ระบบจายไฟฟาสำหรับ
รถไฟ 
(Railway 
Electrification) 

ประวัติการพัฒนารถไฟ การขับเคลื่อนระบบลากจูงและขบวน
รถไฟ การจายไฟฟากระแสตรงสำหรับรถไฟ การจายไฟฟา
กระแสสลับสำหรับรถไฟ ระบบสายจายแคทีนารีแบบพาด
อากาศและระบบรางตัวนำ การตอลงดินและการเช่ือมตอกันใน
ระบบรถไฟฟา คุณภาพกำลังและฮารมอนิกสในระบบรถไฟฟา 
การเฝาตรวจสภาวะการทำงานของระบบรถไฟ 

ENG29 3223 
วิศวกรรมการอาณติั
สัญญาณรถไฟ 
(Railway Signaling 
Engineering) 

ความรูเบื้องตนของระบบการขนสง ภาพรวมของระบบอาณัติ
สัญญาณและการควบคุมสำหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดิน
รถไฟ มาตรฐานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและ
การควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเม
โทร รถไฟในเมือง รถไฟทางไกล รถสินคาและ หรือรถไฟ
ความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล วงจรไฟตอน เครื่องนับเพลา 
ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ ระบบการควบคุมรถไฟ ปจจัย
ที่เกี ่ยวของกับมนุษย ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอก
รถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบรถไฟ การวางแผน
การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณท่ี
เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟแบบตาง ๆ 

ENG29 3231 
เซนเซอรและ
ทรานสดวิเซอร 
(Sensors and 
Transducers) 

พื ้นฐานการวัดและอุปกรณควบคุม ทรานสด ิวเซอร แบบ
แอนะลอกและแบบดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องสง
ความดันผลตาง การวัดการไหลของของไหลที่ใชมาตรวัดปฐม
ภูมิ มาตรวัดทุติยภูมิและวิธีการเฉพาะ การวัดอุณหภูมิที่ใช
วิธ ีการทางไฟฟา วิธีการอื่นที่ไมใชไฟฟา และวิธีการแผรังสี 
แบบชนิดของการวัดระดับของของเหลวที่แบงออกเปนการวัด
ระดับของของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของของเหลว
ทางออมที่ใชวิธีความดันชลสถิต วิธีการทางไฟฟา และวิธีการ
เฉพาะ ตัวควบคุมแบบสัญนิยม 
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ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3232
อิเล็กทรอนิกสยานยนต  
(Automotive 
Electronics) 

ทบทวนกฎของโอหม เครื่องมือวัดทางไฟฟา อุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสยานยนต วงจรไฟฟาตัวถังภายในยานยนต 
(EWD) ระบบสตารท ระบบประจุไฟฟา ระบบจุดระเบิด ระบบ
ควบคุมเครื ่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส วงจรควบคุมหัวฉีด
เ ช ื ้ อ เพล ิ งแบบต  า ง  ๆ  ว งจร ก ั นข โมย  ว งจรควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศ วงจรไฟแสงสวาง ระบบอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยในรถยนต 

ENG29 3233 
ยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicles) 

ทบทวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต  การขับเคลื่อนดวย
ไฟฟาและเทคนิคการควบคุมมอเตอร แบตเตอรรี่สำหรับยาน
ยนตไฟฟา พลวัตของยานยนตและการคำนวณสมรรถนะ ชุด
ควบคุมอิเล็กทรอนิกสยานยนต การควบคุมยานยนตไฟฟา การ
ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ยานยนตไฟฟาเชิง
พาณิชย 

ENG29 3251 
วัสดุวิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering 
Materials) 

โครงสรางของวัสดุ ค ุณสมบัต ิทางไฟฟาตาง ๆ ของวัสดุ 
คุณสมบัติแมเหล็กของวัสดุ ตัวนำทางไฟฟาอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนำเบื้องตน ตัวนำยิ่งยวด ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง กาซ 
และของเหลว และการประยุกตใชงานตาง ๆ ในงานไฟฟากำลัง 

ENG29 3252 
ความรูดานหุนยนต
เบื้องตน  
(Introduction to 
Robotics) 

ประวัติความเปนมาของหุนยนต การประยุกตใชงานตาง ๆ 
องค ประกอบทั ่วไปของห ุ นยนต   การกำหนดตำแหนง
สวนประกอบของหุนยนต และการแปลงตำแหนงในระบบพิกัด 
3 มิติ จลนศาสตรไปหนาและผกผัน การวางแผนภาระและแนว
วิถีของหุ นยนต การเขียนโปรแกรมจำลองสถานการณ การ
ประยุกตใชงานของหุนยนต ในหัวขอที่สนใจเปนสวนหนึ่งของ
โครงงานประจำวิชา 

ENG29 3261 
มาตรวิทยา 
(Metrology) 

พื้นฐานวิชาการวัด คำนิยามที่ใชในการวัด ระบบหนวยระหวาง
ประเทศ มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได ทบทวนการวัด
และอุปกรณว ัดกระบวนการ การปร ับเทียบอุปกรณวัด
กระบวนการที่ใชในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตรา
การไหล การปรับเทียบตัวควบคุมและสวนที่ใชควบคุมสุดทาย 
การคำนวณความไมแนนอน รายงานการเทียบมาตรฐาน  

ENG29 3262 
การออกแบบระบบการ
วัดคุม 
(Instrumentation 
System Design) 

พื้นฐานระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณ
การวัดคุมและการแสดงเอกลักษณภาพเขียนแบบกระบวนการ 
แผนภาพการเดินสายและวงรอบ แผนเอกสารแสดงขอกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การติดตั้งและ
การทดสอบการใชงานอุปกรณวัดคุม รายละเอียดการติดตั้ง
และแผนภาพระบุตำแหนง อุปกรณที่ใชควบคุมสุดทาย การ
ปองกันเครื่องมือวัด 
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ENG29 3263 
ความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม 
(Industrial Safety) 

ล ักษณะและอ ุปกรณ ป องก ันส ิ ่ งแวดล อมอ ันตรายใน
อุตสาหกรรม วิธ ีดำเน ินการแกไขสาเหตุของการเกิดภัย 
หลักการควบคุมสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม กฎหมายความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยในพื้นที่อันตราย (มาตรฐานระหวาง
ประเทศ) หลักการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เบื้องตนวิธีการปฐมพยาบาล 

ENG29 3311 
เสถียรภาพของระบบ
ไฟฟากำลังและการ
ควบคุม 
(Power System 
Stability and 
Control) 

ทบทวนการวิเคราะหความผิดพรองในระบบฟากำลัง หลักการ
ดานเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังในภาวะชั่วครูและสถานะ
อยูตัว แบบจำลองของระบบไฟฟา การตรวจสอบเสถียรภาพ
ของระบบ ผลจากการควบคุมกอเวอรเนอรและเอ็กไซเตอร 
การควบคุมระบบไฟฟากำลัง เสถียรภาพแรงดันของระบบ
ไฟฟากำลัง 

ENG29 3312 
การหาคาเหมาะทีสุ่ด
ของระบบไฟฟากำลัง
เบื้องตน  
(Introduction to 
Power System 
Optimization) 

ทบทวนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟา พีชคณิตเชิงเสน
และระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขกำหนดการเชิงเสน การ
แกปญหาคาตาสุดของฟงกชันตัวแปรเดี่ยว ปญหาคาเหมาะ
ที่สุดแบบไมมีเงื ่อนไขบังคับ ปญหาคาตาสุดแบบมีเงื ่อนไข
บังคับ ปญหาการจายโหลดอยางประหยัด ปญหาการไหลของ
กำล ังไฟฟาเหมาะท ี ่ส ุด อ ิมพีแดนซ ของสายส ง ป ญหา
ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับแรงดันไฟฟา ปญหา
แรงดันตกในระบบไฟฟากำลัง ปญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟา
กำลัง 

ENG29 3313 
การจำลองระบบไฟฟา
กำลัง 
(Power System 
Simulation) 

เทคนิคการจำลองผลระบบไฟฟากำลังและวิเคราะหการไหล
ของกำลังไฟฟาดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร การใชซอฟแวร
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหระบบไฟฟากำลังในสภาวะคงตัว 
สภาวะผิดปกติ และสภาวะชั่วครู 

ENG29 3314 
โครงขายอัจฉรยิะ 
(Smart Grid)  

โครงสรางของระบบไฟฟากำลังสมัยใหม นิยาม คำจำกัดและ
มาตรฐานของโครงขายอัจฉริยะ การสื่อสารและควบคุมสำหรับ
โครงขายอัจฉริยะ ไมโครกริด การควบคุมทางดานโหลด ระบบ
กักเก็บพลังงาน การทำงานของระบบไฟฟาภายใตโครงขาย
อัจฉริยะ 

ENG29 3321 
ไฟฟาอุตสาหกรรม 
(Industrial 
Electricity) 

พื้นฐานการควบคุมอุตสาหกรรม เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
รีเลยและตัวสัมผัสแมเหล็ก การควบคุมแอนาลอก การควบคุม
ดิจิทัล การควบคุมมอเตอรในงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุม
อัตโนมัติ การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง การอนุรักษและการ
จัดการพลังงาน การตรวจวัดฮารมอนิกสและการกำจัด การ
ควบคุมกระบวนการและอุปกรณ  
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3322 
ตัวควบคุมตรรกะท่ี
โปรแกรมได 
(Programmable 
Logic Controllers) 

ตัวเครื่องและสถาปตยกรรมภายใน อุปกรณอินพุต-เอาตพุต 
การประมวลผลอินพุต-เอาตพุต การทำโปรแกรมบันไดและการ
ทำโปรแกรมบล็อกเชิงฟงกชัน รีเลยภายใน การกระโดดและ
การเรียก ตัวจับเวลา ตัวนับ ตัวลำดับ รีจิสเตอรเลื่อนขอมูล 
การประมวลผลขอมูล การควบคุมแบบวงปด การคนหา
ความผิดพรอง ระบบความปลอดภัย ตัวอยางการประยุกตใช
งานพีแอลซ ี

ENG29 3331 
วิศวกรรมแสงสวาง 
(Illumination 
Engineering) 

การแผรังสีทางแมเหล็กไฟฟา การมองเห็นแสงและสี การวัด
แสงสวาง การแผรังสีจากวัตถุรอนจากการถายประจุไฟฟาใน
แกสและจากฟอสเฟอร หลอดไฟฟาและดวงโคมไฟฟา สมบัติ
ทางแสงของวัสดุกอสราง การคำนวณแสงสวางภายในและ
ภายนอกอาคาร การใชซอฟตแวรชวยออกแบบระบบสองสวาง 

ENG29 3332 
การออกแบบระบบ
ไฟฟาขั้นสูง 
(Advanced Electrical 
System Design) 

ทบทวนระบบไฟฟากำลังและการออกแบบระบบไฟฟา แบบ
ทางไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา การประสาน
สัมพันธฉนวน การออกแบบระบบสงจายกำลังไฟฟาและสถานี
ไฟฟาแรงสงู การตอลงดินและการเช่ือมประสาน การออกแบบ
ระบบปองกันฟาผา การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
ระบบสื ่อสารและคอมพิวเตอร การออกแบบระบบอาคาร
อัตโนมัติและ SCADA 

ENG29 3341 
การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล 
(Digital Signal 
Processing) 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสัญญาณ สหสัมพันธอัตโนมัติ 
การแปลงโคไซนแบบไมตอเนื ่อง การแปลงฟูริเยร แบบไม
ตอเนื่อง การกรองและคอนโวลูชัน อนุพันธและปริพันธ ระบบ
เชิงเสนที่ไมแปรเปลี่ยนตามเวลา การกล้ำสัญญาณและการสุม
ตัวอยาง การประยุกตใชงานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลใน
ปจจุบัน  

ENG29 3342 
ระบบควบคมุปรภิมูิ
สถานะเชิงเสน 
(Linear State-Space 
Control Systems) 

สมการสถานะและคำตอบ การทำใหเปนเชิงเสน การสราง
ปริภูมิสถานะ การแปลงพิกัด สภาพควบคุมได สภาพสังเกตได 
ทวิภาวะ ร ูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต 
เสถียรภาพไบโบเสถียรภาพเลียปูโนฟ การควบคุมปอนกลับ
สถานะ สูตรของอัคเคอรมันน การออกแบบระบบกลไกเซอรโว 
ตัวสังเกตสถานะแบบอันดับเต็ม สภาพตรวจวัดได ตัวสังเกต
สถานะแบบลดอันดับ คุณสมบัติการแยกและการออกแบบ
ระบบควบคุมที ่ม ีต ัวชดเชยและตัวส ังเกตสถานะ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบตัวสังเกตสถานะและระบบ
ควบคุมวงปด 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG29 3343 
การจำลองสถานการณ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
(Electrical 
Engineering 
Simulation by 
Computer 
Programming) 

การใช งานโปรแกรมแม ็ตแล ็บ (MATLAB) พ ื ้นฐาน การ
โปรแกรมแกสมการเชิงอนุพันธ (ODE) และสมการสถานะ 
(state equation) เพื ่อหาผลเฉลย การโปรแกรมดำเนินงาน
ทางระบบควบค ุมและการจำลองสถานการณ  เพ ื ่อหา
ผลตอบสนองดวยโปรแกรมแม็ตแล็บ พื ้นฐานการใชงาน
โปรแกรมซิมูลิงค (Simulink) การสรางโมเดลและการจำลอง
สถานการณระบบควบคุมดวยโปรแกรมซมิูลงิค การสรางโมเดล
และการจำลองสถานการณวงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟา
กระแสสลับ วงจรไฟฟาสามเฟส วงจรเครื ่องจักรกลไฟฟา
กระแสตรง และวงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังพ้ืนฐานดวยโปรแกรม
ซิมูลิงค 

ENG29 3344 
การจำลองสถานการณ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรข้ันสูง 
(Advanced Electrical 
Engineering 
Simulation by 
Computer 
Programming) 

การใชโปรแกรมซิมูลิงค (Simulink) เพื่อสรางโมเดลและการ
จำลองสถานการณวงจรประยุกตอิเล็กทรอนิกสกำลังที่มีการ
ควบคุม การจำลองสถานการณวงจรขับเคลื่อนจักรกลไฟฟา
กระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส การจำลองสถานการณระบบ
สงจายกำลังไฟฟาสามเฟสและระบบสงจายกำลงัไฟฟาในระบบ
ราง การการจำลองสถานการณระบบชดเชยแรงดันไฟฟาและ
กำลังรีแอกทีฟ การจำลองสถานการณระบบกำจัดฮารมอนิกใน
ระบบไฟฟ ากำล ั ง และ เทคน ิคการสร  า งระบบจำลอง
สถานการณแบบฮารดแวรในลูป (Hardware in the Loop 
Simulation) รวมกับบอรดประมวลผลทางดิจิตอล  

ENG29 3351 
สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนำ  
(Semiconductor 
Devices) 

การศึกษาหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนำสมัยใหม
ซึ่งสัมพันธกับการเชื่อมโยงคุณสมบัติตาง ๆ ไปยังโครงสราง
ภายในของสิ่งประดิษฐนั้น และทำความเขาใจถึงคุณสมบัตินั้น
วาเปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการทำงานอยางไร สิ่งประดิษฐตาง 
ๆ ที ่นำมาศึกษาประกอบไปดวย ไดโอดชนิดรอยตอพี-เอ็น 
เซลลแสงอาทิตย ทรานซิสเตอรแบบรอยตอชนิดไบโพลาร 
ทรานซิสเตอรประเภทผลของสนามไฟฟา ไดโอดเปลงแสง
เลเซอรชนิดสารกึ่งตัวนำ และรวมถึงพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ
สารก่ึงตัวนำสำหรับงานสวิตชิง เชน ทรานซิสเตอรรอยตอเดียว 
และสิ่งประดิษฐตระกูลไทริสเตอร 
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ENG29 3352 
วงจรอิเล็กทรอนิกส
ประยุกต  
(Applied Electronics 
Circuit) 

สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป การชดเชย ขอมูล
จำเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการ
ปอนกลับ วงจรเปรียบเทียบ การควบคุมเชิงตัวเลขของฟงกชัน
เชิงอุปมานและการแปลงขอมูล วงจรตั้งเวลา มาตรฐานอางอิง
ของแรงดันและวงจรคุมคา วงจรขยายแหลงจายเดี่ยว วงจร
แกวงและเครื่องกาเนิดสัญญาณ วงจรผสมสัญญาณและวงจรล็
อกลูปเฟส วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ วงจรแปลง
แรงดันเปนกระแสและแปลงผันกลับ วงจรแปลงความถี ่เปน
แรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดคายอด วงจรไมเปนเชิง
เสนและโอทีเอ และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 

ENG29 3361 
การลากจูงดวยไฟฟา
และเทคโนโลยีขบวน
รถไฟ  
(Electric Traction 
and Rolling Stock 
Technology) 

การใชพลังงานของรถไฟ การขนสงผู โดยสารและการขนสง
สินคาทางราง มอเตอรลากจูงและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัว
รถจักรเครื่องยนตดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟา หัวรถจักรไฟฟา 
รถไฟดีเซลราง (DMU) รถจักรไฟฟา (EMU) หัวรถจักรไฮบริด 
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รถไฟแมเหล็ก 

ENG29 3362 
การปฏิบัติงานและการ
ควบคุมรถไฟ 
(Railway Operation 
and Control) 

หลักการพื ้นฐานของการปฏิบัติงานและควบคุมรถไฟ การ
อาณัติสัญญาณเบ้ืองตน พลวัตการเคลื่อนที่ของรถไฟ ระยะหาง
ระหวางขบวนรถไฟ หลักการบังคับสัมพันธ การจัดตารางเวลา
เดินรถไฟ การควบคุมการเดินรถไฟ 

ENG29 3371 
การผลิตแบบกระจาย 
(Distributed 
Generation) 

แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด แหลงพลังงาน
แบบกระจาย  เทคโนโลย ี กา รผล ิ ตแบบกระจายและ
องคประกอบไมโครกริด ผลกระทบของการผลิตแบบกระจาย
และไมโครกริด การจัดเก็บพลังงาน อินเตอรเฟสอิเล็กทรอนิกส
กาล ัง ผลกระทบของการผล ิตแบบกระจายต อค ุณภาพ
กำลังไฟฟา เสถียรภาพ และความเชื่อถือได การทำงานและ
การควบคุม การผลิตแบบกระจาย ระบบการจัดการไมโครกริด
และโครงขายจำหนายแบบแอกทีฟ เศรษฐศาสตรไมโครกริด 
การเชื่อมโยงไมโครกริด สมารตกริด การมีสวนรวมในตลาด
ของไมโครกริด 

ENG29 3372 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
ประยุกต 
(Applied High 
Voltage Engineering) 

ความคงทนทางไฟฟา ว ัสด ุฉนวนไฟฟ าใช งานในระบบ
ไฟฟาแรงสูง การสูญเสียไดอิเล็กทริกและดีสชารจบางสวน 
โครงสรางและสมรรถนะของบริภัณฑไฟฟาแรงสูง เทคนิคการ
ทดสอบแบบไมทำลายของฉนวนและบริภัณฑไฟฟาแรงสูง การ
ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูง 
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ENG29 3381 
ระบบฝงตัว 
(Embedded 
systems) 

สร า งความเข า ใจระบบฝ งต ั ว ; สถาป  ตยกรรมไมโคร 
คอนโทรลเลอร เชน 8051, AVR, PIC, ARM หรืออื่น ๆ; การ
ออกแบบแผนวงจรพิมพ; การโปรแกรมระบบฝงต ัว; การ
เช่ือมตออุปกรณภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร 

ENG29 3391 
แบบจำลองวงจรแปลง
ผันอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronic 
Converter Model) 

หลักการวิเคราะหวงจรแปลงผันในสถานะอยูตัว สมดุลฟลักซ
เชื่อมโยงในตัวเหนี ่ยวนำ สมดุลประจุในตัวเก็บประจุ การ
ประมาณการกระเพื่อมขนาดเล็ก แบบจำลองวงจรสมมูลใน
สถานะอยูตัว การสูญเสีย และประสิทธิภาพ แบบจำลองสวิตช 
แบบจำลองเฉลี่ย แบบจำลองคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป การ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบจำลอง 

ENG29 3392 
ฮารมอนิกสและตัวกรอง
กำลัง 
(Harmonics and 
Power Filters) 

ทบทวนอนุกรมฟูเรียร คำจำกัดความของกระแสและแรงดัน
ฮารมอนิกส คุณลักษณะของฮารมอนิกสในระบบไฟฟากำลัง 
ตัวประกอบความเพี้ยน กำลังความเพี้ยน ตัวประกอบกำลัง 
กระแสและแรงดันอารเอ็มเอส แหลงกาเนิดฮารมอนิกส 
ผลกระทบของฮารมอนิกสในระบบไฟฟากำลัง เรโซแนนซแบบ
อนุกรมและขนาน มาตรฐานฮารมอนิกส และการลดปริมาณ
ฮารมอนิกสดวยตัวกรองกำลังพาสชฟี 

ENG29 4901 
สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative 
Education I) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4902 
สหกิจศึกษา 2  
(Cooperative 
Education II) 
 
 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
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ENG29 4903 
สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative 
Education III) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4911 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering I) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 

ENG29 4912 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering II) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 

ENG29 4913 
สัมมนา 
(Seminar) 

การนำเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจตาง ๆ ในขณะน้ัน 
การจัดแสดงหัวขอทางวิชาการ ทางวิชาชีพ หรือทางเทคนิค
ตาง ๆ การฝกพูดตอหนาสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 4914 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Career 
Project)  

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาที่ผูสอนมอบหมาย ดวยความเห็นชอบ
ของหัวหนาสาขาว ิชาฯ สำหรับนักศึกษาผู สม ัครใจไมไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนใหนำหัวเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทำ
เปนโครงงาน อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที ่รวม
การศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน 
โครงงานจะตองสำเร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยตองสง
เอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมิน
เปน S/U  
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ENG29 4921 
โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Project)
  

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจในการบูรณาการองคความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผู สอน ดวยความ
เห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา โครงงานจะตองสำเร็จภายใน
สองภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการ
สอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน  S/U 

ENG29 4922 
การออกแบบนวัตกรรม
ทางวิศวกรรมไฟฟา 
(Innovation Design 
in Electrical 
Engineering) 

ศ ึกษาปญหาที ่นาสนใจในการบูรณาการองค ความรู ทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอนเพ่ือนำไปสูการ
สรางสิ ่งประดิษฐในเชิงพาณิชย จะตองสรางสิ ่งประดิษฐให
สำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงาน
และจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 2931 
การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 1 
(Competency 
Strengthening for 
Electrical Engineers 
I) 

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรู ทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 1 ประกอบดวย 
วงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สนามแมเหล็กไฟฟา และดิจิทัล
ลอจิก  
2. ทักษะการประดิษฐวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรือดิจิทัลข้ัน
พื้นฐาน และ  
3. เจตคติในการทำงานวิชาชีพชางไฟฟา  
ใหผลประเมินเปน S/U  

ENG29 3932 
การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 2 
(Competency 
Strengthening for 
Electrical Engineers 
II) 

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรูทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 2 ประกอบดวย การ
วัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส
กำลัง เครื่องจักรกลไฟฟา และไมโครคอนโทรลเลอร  
2. ทักษะการปฏิบัติงานวงจรเครื ่องจักรกลไฟฟา หรือการ
เดินสายวงจรไฟฟา และ  
3. เจตคติในการทำงานวิชาชีพวิศวกรไฟฟา  
ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 4933 
การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 3 
(Competency 
Strengthening for 
Electrical Engineers 
III) 

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรูทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 3 ประกอบดวย ระบบ
ไฟฟา การออกแบบระบบไฟฟา โรงไฟฟาและสถานีไฟฟา และ
การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  
2. ท ั กษะการ โปรแกรมอ ุปกรณ ควบค ุมข ั ้ นส ู ง ใน งาน
อุตสาหกรรม เชน พีแอลซี เฮชเอ็มไอ ทัชสกรีน หรือ อีซียู เปน
ตนและ  
3. เจตคติในการเปนบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟา  
ใหผลประเมินเปน S/U 
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IST20 2504 
การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking)  

การคิดอยางสรางสรรค การตั้งโจทยและการแกไขปญหา การ
ระดมความคิดและการออกแบบ เพื่อตอบโจทยความตองการ
ของสังคม การสรางตนแบบ การปรับใชนวัตกรรมอยาง
เหมาะสม การถอดบทเรียน 

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบคนเพ่ือหา
คำตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซอน โดยใชความรูจากงานวิจยัและ
วิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห และการแปล
ความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมลูเพื่อใหไดผลสรปุที่ 
เช่ือถือได 

ENG29 3241  
พลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy) 

แนะนำระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ 
ศักยภาพแหลงพลังงานหมุนเว ียนความแตกตางระหวาง
เทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนตาง ๆ อยาง เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม 
ชีวมวล ความรอนใตพิภพ แกสชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน 
พลังงานคลื่น เซลลเชื้อเพลิง การเก็บสะสมพลังงาน กฎหมาย 
ขอกำหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน ความคาดหวัง
ทางเศรษฐศาสตร 

ENG29 3242 
การอนุรักษและจัด
การพลังงาน 
(Energy 
Conservation and 
Management) 

พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใชพลังงาน หลักการของการใช
พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ดานการจัดการพลังงาน 
การจ ั ดการพล ังงานและการว ิ เคราะห  ในอาคารและ
อุตสาหกรรม เทคนิคที่จะใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ระบบแสงสวาง ระบบทำความรอนและระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ (HVAC) มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิต
ไฟฟ าร วม การอน ุร ักษ พล ังงานและการว ิ เคราะห ทาง
เศรษฐศาสตร 

ENG29 3243  
เทคโนโลยีเซลล
แสงอาทิตยและการ
ประยุกต  
(Photovoltaics 
Technology and 
Applications) 

เรียนรู ถึงลักษณะของแสงอาทิตย และการแผรังสี ศึกษา
พื้นฐานคุณลักษณะของสารกึ่งตัวนำและรอยตอ p-n สำหรับ
เซลล แสงอาทิตย เพื ่อเน นถ ึงการนำไปใชประโยชนเปน
แหลงจายกำลังไฟฟาที่ไดจากการแปลงพลังงานโดยตรงจาก
แสงแดด และมุงหมายไปสูการประยุกตใชงานตาง ๆ ที่รวมถึง 
ระบบการออกแบบและโครงสราง ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการ
ออกแบบเซลล แสงอาท ิตย ของห องว ิจ ัย และโรงงาน
อุตสาหกรรม การเชื่อมตอเซลลตาง ๆ และการประกอบแผง
เซลลแสงอาทิตย การศึกษาใชงานในระบบแบบอิสระ และ
แบบตอกับระบบจำหนาย ศึกษาอุปกรณประกอบตาง ๆ ของ
ระบบซึ่งมีจุดมุงหมายใหเกิดการทางานอยางมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพที่ดีตามตองการ 
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SCI05 1001 
ฟสิกส 1 
(Physics I)  

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเชิงเสนและแบบ
หมุน โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงานกล ทฤษฏีบท 
งานพลังงาน ความยืดหยุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก 
การแกวงกวัดแบบหนวงและเรโซแนนซ การแผของคลื่น คลื่น
เสียง การไหลของของไหล ความรอน และอุณหพลศาสตร 
ทฤษฎีจลนของแกส  

SCI05 1002  
ฟสิกส 2 
(Physics II) 

สนามไฟฟาและศ ักย ไฟฟ า กระแสและความต านทาน 
สนามแมเหล็กและการเหนี ่ยวนำ  วงจรไฟฟา กฏของเคอร
ชอฟฟ คลื่นแสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

ENG29 3132  
ระบบควบคมุ  
(Control Systems) 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน การ
ตอบสนองของระบบระบบอันดับหนึ่งและสอง การควบคุมวง
ปดกับคุณลักษณะที่สำคัญ เสถียรภาพ เกณฑของเราและไนค
วิสต วิธีโลกัสราก วิธีโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุม 

ENG29 3144 
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา  
(Electrical Machines 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณทางกลไฟฟา เครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสตรงและเครื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ และ
เครื่องจักรกลเพ่ือจุดประสงคพิเศษ เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี
ของหัวขอตาง ๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟา 

ENG29 3211 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
(High Voltage 
Engineering) 

การใชประโยชนแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากาลัง 
การสรางแรงดันสูงสำหรับใชในการทดสอบ เทคนิคการวัด
แรงดันสูง สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเสียสภาพ
ฉับพลันในแกสในไดอิเล็กทริกของเหลวและในไดอิเล็กทริก
ของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสูง การปองกัน
ฟาผาการประสานสัมพันธการฉนวน 

ENG29 3212 
การปองกันและรเีลย 
(Protection and 
Relay) 

สาเหตุและสถิติของความผิดพรอง พื้นฐานของระบบปองกัน 
หมอแปลงและอุปกรณตรวจจับเครื่องมือวัด อุปกรณปองกัน
และการปองกันระบบไฟฟากาลัง หนาที่ของรีเลยปองกัน มูล
ฐานดานการปองกันดวยรีเลย ความตองการรีเลยปองกัน 
โครงสรางและลักษณะเฉพาะของรีเลย การปองกันแรงดันเกิน 
การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกัน
แบบดิฟเฟอเรนเชียล การปองกันสายสงดวยการใชไพล็อตรี
เลยและรีเลยระยะทาง การปองกันหมอแปลง การปองกัน
เครื่องกาเนิดไฟฟา การปองกันบัสบารหรือกลุมสายสง การ
ปองกันมอเตอรไฟฟา การปองกันดวยอุปกรณปองกันดิจิทัล 
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ENG29 3213 
ความปลอดภัยทาง
ไฟฟา 
(Electrical Safety) 

อันตรายทางไฟฟาและมาตรการความปลอดภัย ตนเหตุของ
อุบัติเหตุทางไฟฟาและการบาดเจ็บ ช็อคทางไฟฟา ศักยชวง
กาวและศักยสัมผัส ไฟฟาสถิต อารกวาบทางไฟฟาและการ
ปองกัน การแยกโดดทางไฟฟาการตอลงดินในทางปฏิบัติ การ
เชื่อมตอและการกำบัง การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา 
วงจรอุปกรณปองกัน คำแนะนำความปลอดภัยทางไฟฟาใน
ระบบแรงดันต่ำและระบบแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา
ในสถานที่ทำงาน  

ENG29 3221 
ระบบจายไฟฟาสำหรับ
รถไฟ 
(Railway 
Electrification) 

ประวัติการพัฒนารถไฟ การขับเคลื่อนระบบลากจูงและขบวน
รถไฟ การจายไฟฟากระแสตรงสำหรับรถไฟ การจายไฟฟา
กระแสสลับสำหรับรถไฟ ระบบสายจายแคทีนารีแบบพาด
อากาศและระบบรางตัวนำ การตอลงดินและการเช่ือมตอกันใน
ระบบรถไฟฟา คุณภาพกำลังและฮารมอนิกสในระบบรถไฟฟา 
การเฝาตรวจสภาวะการทำงานของระบบรถไฟ 

ENG29 3251 
วัสดุวิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering 
Materials) 

โครงสรางของวัสดุ ค ุณสมบัต ิทางไฟฟาตาง ๆ ของวัสดุ 
คุณสมบัติแมเหล็กของวัสดุ ตัวนำทางไฟฟาอุปกรณสารกึ่ง
ตัวนำเบ้ืองตน ตัวนำยิ่งยวด ไดอิเล็กทริกแบบของแข็ง กาซ 
และของเหลว และการประยุกตใชงานตาง ๆ ในงานไฟฟากำลัง 

ENG29 3252 
ความรูดานหุนยนต
เบื้องตน  
(Introduction to 
Robotics) 

ประวัติความเปนมาของหุนยนต การประยุกตใชงานตาง ๆ 
องค ประกอบทั ่วไปของห ุ นยนต   การกำหนดตำแหนง
สวนประกอบของหุนยนต และการแปลงตำแหนงในระบบพิกัด 
3 มิติ จลนศาสตรไปหนาและผกผัน การวางแผนภาระและแนว
วิถีของหุนยนต การเขียนโปรแกรมจำลองสถานการณ การ
ประยุกตใชงานของหุนยนต ในหัวขอที่สนใจเปนสวนหนึ่งของ
โครงงานประจำวิชา 

ENG29 3261 
มาตรวิทยา 
(Metrology) 

พื้นฐานวิชาการวัด คำนิยามที่ใชในการวัด ระบบหนวยระหวาง
ประเทศ มาตรฐานการวัดและสภาพตามรอยได ทบทวนการวัด
และอุปกรณว ัดกระบวนการ การปร ับเทียบอุปกรณวัด
กระบวนการที่ใชในการวัดอุณหภูมิ ความดัน ระดับ และอัตรา
การไหล การปรับเทียบตัวควบคุมและสวนที่ใชควบคุมสุดทาย 
การคำนวณความไมแนนอน รายงานการเทียบมาตรฐาน 
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ENG29 3262 
การออกแบบระบบการ
วัดคุม 
(Instrumentation 
System Design) 

พื้นฐานระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม สัญลักษณ
การวัดคุมและการแสดงเอกลักษณภาพเขียนแบบกระบวนการ 
แผนภาพการเดินสายและวงรอบ แผนเอกสารแสดงขอกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การติดตั้งและ
การทดสอบการใชงานอุปกรณวัดคุม รายละเอียดการติดตั้ง
และแผนภาพระบุตำแหนง อุปกรณที่ใชควบคุมสุดทาย การ
ปองกันเครื่องมือวัด 

ENG29 3263 
ความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม 
(Industrial Safety) 

ล ักษณะและอ ุปกรณ ป องก ันส ิ ่ งแวดล อมอ ันตรายใน
อุตสาหกรรม วิธ ีดำเน ินการแกไขสาเหตุของการเกิดภัย 
หลักการควบคุมสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม กฎหมายความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยในพื้นที่อันตราย (มาตรฐานระหวาง
ประเทศ) หลักการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เบื้องตนวิธีการปฐมพยาบาล 

ENG29 3311 
เสถียรภาพของระบบ
ไฟฟากำลังและการ
ควบคุม 
(Power System 
Stability and 
Control) 

ทบทวนการวิเคราะหความผิดพรองในระบบฟากำลัง หลักการ
ดานเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังในภาวะชั่วครูและสถานะ
อยูตัว แบบจำลองของระบบไฟฟา การตรวจสอบเสถียรภาพ
ของระบบ ผลจากการควบคุมกอเวอรเนอรและเอ็กไซเตอร 
การควบคุมระบบไฟฟากำลัง เสถียรภาพแรงดันของระบบ
ไฟฟากำลัง 

ENG29 3312 
การหาคาเหมาะทีสุ่ด
ของระบบไฟฟากำลัง
เบื้องตน  
(Introduction to 
Power System 
Optimization) 

ทบทวนการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟา พีชคณิตเชิงเสน
และระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขกำหนดการเชิงเสน การ
แกปญหาคาตาสุดของฟงกชันตัวแปรเดี่ยว ปญหาคาเหมาะ
ที่สุดแบบไมมีเงื ่อนไขบังคับ ปญหาคาตาสุดแบบมีเงื ่อนไข
บังคับ ปญหาการจายโหลดอยางประหยัด ปญหาการไหลของ
กำล ังไฟฟาเหมาะท ี ่ส ุด อ ิมพีแดนซ ของสายส ง ป ญหา
ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟากับแรงดันไฟฟา ปญหา
แรงดันตกในระบบไฟฟากำลัง ปญหาเสถียรภาพในระบบไฟฟา
กำลัง  

ENG29 3313 
การจำลองระบบไฟฟา
กำลัง 
(Power System 
Simulation)  

เทคนิคการจำลองผลระบบไฟฟากำลังและวิเคราะหการไหล
ของกำลังไฟฟาดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร การใชซอฟแวร
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหระบบไฟฟากำลังในสภาวะคงตัว 
สภาวะผิดปกติ และสภาวะชั่วครู 
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ENG29 3314 
โครงขายอัจฉรยิะ 
(Smart Grid)  

โครงสรางของระบบไฟฟากำลังสมัยใหม นิยาม คำจำกัดและ
มาตรฐานของโครงขายอัจฉริยะ การสื่อสารและควบคุมสำหรับ
โครงขายอัจฉริยะ ไมโครกริด การควบคุมทางดานโหลด ระบบ
กักเก็บพลังงาน การทำงานของระบบไฟฟาภายใตโครงขาย
อัจฉริยะ 

ENG29 3321 
ไฟฟาอุตสาหกรรม 
(Industrial 
Electricity) 

พื้นฐานการควบคุมอุตสาหกรรม เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
รีเลยและตัวสัมผัสแมเหล็ก การควบคุมแอนาลอก การควบคุม
ดิจิทัล การควบคุมมอเตอรในงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุม
อัตโนมัติ การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง การอนุรักษและการ
จัดการพลังงาน การตรวจวัดฮารมอนิกสและการกำจัด การ
ควบคุมกระบวนการและอุปกรณ 

ENG29 3322 
ตัวควบคุมตรรกะท่ี
โปรแกรมได 
(Programmable 
Logic Controllers) 

ตัวเครื่องและสถาปตยกรรมภายใน อุปกรณอินพุต-เอาตพุต 
การประมวลผลอินพุต-เอาตพุต การทำโปรแกรมบันไดและการ
ทำโปรแกรมบล็อกเชิงฟงกชัน รีเลยภายใน การกระโดดและ
การเรียก ตัวจับเวลา ตัวนับ ตัวลำดับ รีจิสเตอรเลื่อนขอมูล 
การประมวลผลขอมูล การควบคุมแบบวงปด การคนหา
ความผิดพรอง ระบบความปลอดภัย ตัวอยางการประยุกตใช
งานพีแอลซ ี

ENG29 3331 
วิศวกรรมแสงสวาง 
(Illumination 
Engineering) 

การแผรังสีทางแมเหล็กไฟฟา การมองเห็นแสงและสี การวัด
แสงสวาง การแผรังสีจากวัตถุรอนจากการถายประจุไฟฟาใน
แกสและจากฟอสเฟอร หลอดไฟฟาและดวงโคมไฟฟา สมบัติ
ทางแสงของวัสดุกอสราง การคำนวณแสงสวางภายในและ
ภายนอกอาคาร การใชซอฟตแวรชวยออกแบบระบบสองสวาง 

ENG29 3332 
การออกแบบระบบ
ไฟฟาขั้นสูง 
(Advanced Electrical 
System Design) 

ทบทวนระบบไฟฟากำลังและการออกแบบระบบไฟฟา แบบ
ทางไฟฟาและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา การประสาน
สัมพันธฉนวน การออกแบบระบบสงจายกำลังไฟฟาและสถานี
ไฟฟาแรงสงู การตอลงดินและการเช่ือมประสาน การออกแบบ
ระบบปองกันฟาผา การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
ระบบสื ่อสารและคอมพิวเตอร การออกแบบระบบอาคาร
อัตโนมัติและ SCADA 

ENG29 3341 
การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล 
(Digital Signal 
Processing) 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับสัญญาณ สหสัมพันธอัตโนมัติ 
การแปลงโคไซนแบบไมตอเนื ่อง การแปลงฟูริเยร แบบไม
ตอเนื่อง การกรองและคอนโวลูชัน อนุพันธและปริพันธ ระบบ
เชิงเสนที่ไมแปรเปลี่ยนตามเวลา การกล้ำสัญญาณและการสุม
ตัวอยาง การประยุกตใชงานการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลใน
ปจจุบัน  
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ENG29 3342 
ระบบควบคมุปรภิมูิ
สถานะเชิงเสน 
(Linear State-Space 
Control Systems) 

สมการสถานะและคำตอบ การทำใหเปนเชิงเสน การสราง
ปริภูมิสถานะ การแปลงพิกัด สภาพควบคุมได สภาพสังเกตได 
ทวิภาวะ ร ูปแบบแบบบัญญัติของตัวควบคุมและตัวสังเกต 
เสถียรภาพไบโบเสถียรภาพเลียปูโนฟ การควบคุมปอนกลับ
สถานะ สูตรของอัคเคอรมันน การออกแบบระบบกลไกเซอรโว 
ตัวสังเกตสถานะแบบอันดับเต็ม สภาพตรวจวัดได ตัวสังเกต
สถานะแบบลดอันดับ คุณสมบัติการแยกและการออกแบบ
ระบบควบคุมที ่ม ีต ัวชดเชยและตัวส ังเกตสถานะ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบตัวสังเกตสถานะและระบบ
ควบคุมวงปด 

ENG29 3343 
การจำลองสถานการณ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
(Electrical 
Engineering 
Simulation by 
Computer 
Programming) 

การใช งานโปรแกรมแม ็ตแล ็บ (MATLAB) พ ื ้นฐาน การ
โปรแกรมแกสมการเชิงอนุพันธ (ODE) และสมการสถานะ 
(state equation) เพื ่อหาผลเฉลย การโปรแกรมดำเนินงาน
ทางระบบควบค ุมและการจำลองสถานการณ  เพ ื ่อหา
ผลตอบสนองดวยโปรแกรมแม็ตแล็บ พื ้นฐานการใชงาน
โปรแกรมซิมูลิงค (Simulink) การสรางโมเดลและการจำลอง
สถานการณระบบควบคุมดวยโปรแกรมซมิูลงิค การสรางโมเดล
และการจำลองสถานการณวงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟา
กระแสสลับ วงจรไฟฟาสามเฟส วงจรเครื ่องจักรกลไฟฟา
กระแสตรง และวงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังพ้ืนฐานดวยโปรแกรม
ซิมูลิงค 

ENG29 3344 
การจำลองสถานการณ
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรข้ันสูง 
(Advanced Electrical 
Engineering 
Simulation by 
Computer 
Programming) 

การใชโปรแกรมซิมูลิงค (Simulink) เพื่อสรางโมเดลและการ
จำลองสถานการณวงจรประยุกตอิเล็กทรอนิกสกำลังที่มีการ
ควบคุม การจำลองสถานการณวงจรขับเคลื่อนจักรกลไฟฟา
กระแสสลับหนึ่งเฟสและสามเฟส การจำลองสถานการณระบบ
สงจายกำลังไฟฟาสามเฟสและระบบสงจายกำลงัไฟฟาในระบบ
ราง การการจำลองสถานการณระบบชดเชยแรงดันไฟฟาและ
กำลังรีแอกทีฟ การจำลองสถานการณระบบกำจัดฮารมอนิกใน
ระบบไฟฟ ากำล ั ง และ เทคน ิคการสร  า งระบบจำลอง
สถานการณแบบฮารดแวรในลูป (Hardware in the Loop 
Simulation) รวมกับบอรดประมวลผลทางดิจิตอล  
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ENG29 3351 
สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนำ  
(Semiconductor 
Devices) 

การศึกษาหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนำสมัยใหม
ซึ่งสัมพันธกับการเชื่อมโยงคุณสมบัติตาง ๆ ไปยังโครงสราง
ภายในของสิ่งประดิษฐนั้น และทำความเขาใจถึงคุณสมบัตินั้น
วาเปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขการทำงานอยางไร สิ่งประดิษฐตาง 
ๆ ที ่นำมาศึกษาประกอบไปดวย ไดโอดชนิดรอยตอพี-เอ็น 
เซลลแสงอาทิตย ทรานซิสเตอรแบบรอยตอชนิดไบโพลาร 
ทรานซิสเตอรประเภทผลของสนามไฟฟา ไดโอดเปลงแสง
เลเซอรชนิดสารกึ่งตัวนำ และรวมถึงพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ
สารก่ึงตัวนำสำหรับงานสวิตชิง เชน ทรานซิสเตอรรอยตอเดียว 
และสิ่งประดิษฐตระกูลไทริสเตอร 

ENG29 3352 
วงจรอิเล็กทรอนิกส
ประยุกต  
(Applied Electronics 
Circuit) 

สมรรถนะทางสถิตและพลวัตของออปแอมป การชดเชย ขอมูล
จำเพาะของตัวถังวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรขยายและการ
ปอนกลับ วงจรเปรียบเทียบ การควบคุมเชิงตัวเลขของฟงกชัน
เชิงอุปมานและการแปลงขอมูล วงจรตั้งเวลา มาตรฐานอางอิง
ของแรงดันและวงจรคุมคา วงจรขยายแหลงจายเดี่ยว วงจร
แกวงและเครื่องกาเนิดสัญญาณ วงจรผสมสัญญาณและวงจรล็
อกลูปเฟส วงจรกรองแอกทีฟและเสถียรภาพ วงจรแปลง
แรงดันเปนกระแสและแปลงผันกลับ วงจรแปลงความถี ่เปน
แรงดันและแปลงผันกลับ วงจรตรวจวัดคายอด วงจรไมเปนเชิง
เสนและโอทีเอ และตัวควบคุมพีไอดีเชิงอุปมาน 

ENG29 3361 
การลากจูงดวยไฟฟา
และเทคโนโลยีขบวน
รถไฟ  
(Electric Traction 
and Rolling Stock 
Technology) 

การใชพลังงานของรถไฟ การขนสงผู โดยสารและการขนสง
สินคาทางราง มอเตอรลากจูงและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัว
รถจักรเครื่องยนตดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟา หัวรถจักรไฟฟา 
รถไฟดีเซลราง (DMU) รถจักรไฟฟา (EMU) หัวรถจักรไฮบริด 
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รถไฟแมเหล็ก 

ENG29 3362 
การปฏิบัติงานและการ
ควบคุมรถไฟ 
(Railway Operation 
and Control) 

หลักการพื ้นฐานของการปฏิบัติงานและควบคุมรถไฟ การ
อาณัติสัญญาณเบ้ืองตน พลวัตการเคลื่อนที่ของรถไฟ ระยะหาง
ระหวางขบวนรถไฟ หลักการบังคับสัมพันธ การจัดตารางเวลา
เดินรถไฟ การควบคุมการเดินรถไฟ  
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ENG29 3371 
การผลิตแบบกระจาย 
(Distributed 
Generation) 

แนวคิดการผลิตแบบกระจายและไมโครกริด แหลงพลังงาน
แบบกระจาย  เทคโนโลย ี กา รผล ิ ตแบบกระจายและ
องคประกอบไมโครกริด ผลกระทบของการผลิตแบบกระจาย
และไมโครกริด การจัดเก็บพลังงาน อินเตอรเฟสอิเล็กทรอนิกส
กาล ัง ผลกระทบของการผล ิตแบบกระจายต อค ุณภาพ
กำลังไฟฟา เสถียรภาพ และความเชื่อถือได การทำงานและ
การควบคุม การผลิตแบบกระจาย ระบบการจัดการไมโครกริด
และโครงขายจำหนายแบบแอกทีฟ เศรษฐศาสตรไมโครกริด 
การเชื่อมโยงไมโครกริด สมารตกริด การมีสวนรวมในตลาด
ของไมโครกริด 

ENG29 3372 
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
ประยุกต 
(Applied High 
Voltage Engineering) 

ความคงทนทางไฟฟา ว ัสด ุฉนวนไฟฟ าใช งานในระบบ
ไฟฟาแรงสูง การสูญเสียไดอิเล็กทริกและดีสชารจบางสวน 
โครงสรางและสมรรถนะของบริภัณฑไฟฟาแรงสูง เทคนิคการ
ทดสอบแบบไมทำลายของฉนวนและบริภัณฑไฟฟาแรงสูง การ
ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูง 

ENG29 3381 
ระบบฝงตัว 
(Embedded 
systems) 

สร า งความเข า ใจระบบฝ งต ั ว ; สถาป  ตยกรรมไมโคร 
คอนโทรลเลอร เชน 8051, AVR, PIC, ARM หรืออื่น ๆ; การ
ออกแบบแผนวงจรพิมพ; การโปรแกรมระบบฝงต ัว; การ
เช่ือมตออุปกรณภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร 

ENG29 3391 
แบบจำลองวงจรแปลง
ผันอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronic 
Converter Model) 

หลักการวิเคราะหวงจรแปลงผันในสถานะอยูตัว สมดุลฟลักซ
เชื่อมโยงในตัวเหนี ่ยวนำ สมดุลประจุในตัวเก็บประจุ การ
ประมาณการกระเพื่อมขนาดเล็ก แบบจำลองวงจรสมมูลใน
สถานะอยูตัว การสูญเสีย และประสิทธิภาพ แบบจำลองสวิตช 
แบบจำลองเฉลี่ย แบบจำลองคาเฉลี่ยปริภูมิสถานะทั่วไป การ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบจำลอง 

ENG29 3392 
ฮารมอนิกสและตัวกรอง
กำลัง 
(Harmonics and 
Power Filters) 

ทบทวนอนุกรมฟูเรียร คำจำกัดความของกระแสและแรงดัน
ฮารมอนิกส คุณลักษณะของฮารมอนิกสในระบบไฟฟากำลัง 
ตัวประกอบความเพี้ยน กำลังความเพี้ยน ตัวประกอบกำลัง 
กระแสและแรงดันอารเอ็มเอส แหลงกาเนิดฮารมอนิกส 
ผลกระทบของฮารมอนิกสในระบบไฟฟากำลัง เรโซแนนซแบบ
อนุกรมและขนาน มาตรฐานฮารมอนิกส และการลดปริมาณ
ฮารมอนิกสดวยตัวกรองกำลังพาสชฟี 

ENG29 4911 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering I) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 
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ENG29 4912 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering II) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย (Modern 
Tool Usage) 
- สามารถสราง เลอืกใช เทคนิควิธี 
ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
รวมถึงการพยากรณ การทำแบบจำลอง
ของงานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ เขาใจ
ถึงขอจำกัดของเครื่องมือตางๆ 

ENG29 3223 
วิศวกรรมการอาณติั
สัญญาณรถไฟ 
(Railway Signaling 
Engineering) 

ความรูเบื้องตนของระบบการขนสง ภาพรวมของระบบอาณัติ
สัญญาณและการควบคุมสำหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดิน
รถไฟ มาตรฐานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและ
การควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเม
โทร รถไฟในเมือง รถไฟทางไกล รถสินคาและ หรือรถไฟ
ความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล วงจรไฟตอน เครื่องนับเพลา 
ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ ระบบการควบคุมรถไฟ ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับมนุษย ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอก
รถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบรถไฟ การวางแผน
การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณท่ี
เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟแบบตาง ๆ 

ENG29 3231 
เซนเซอรและ
ทรานสดวิเซอร 
(Sensors and 
Transducers) 

พื ้นฐานการวัดและอุปกรณควบคุม ทรานสด ิวเซอร แบบ
แอนะลอกและแบบดิจิตอล เทคนิคการวัดความดัน เครื่องสง
ความดันผลตาง การวัดการไหลของของไหลที่ใชมาตรวัดปฐม
ภูมิ มาตรวัดทุติยภูมิและวิธีการเฉพาะ การวัดอุณหภูมิที่ใช
วิธ ีการทางไฟฟา วิธีการอื่นที่ไมใชไฟฟา และวิธีการแผรังสี 
แบบชนิดของการวัดระดับของของเหลวที่แบงออกเปนการวัด
ระดับของของเหลวโดยตรง และการวัดระดับของของเหลว
ทางออมที่ใชวิธีความดันชลสถิต วิธีการทางไฟฟา และวิธีการ
เฉพาะ ตัวควบคุมแบบสัญนิยม 

ENG29 3232
อิเล็กทรอนิกสยานยนต  
(Automotive 
Electronics) 

ทบทวนกฎของโอหม เครื่องมือวัดทางไฟฟา อุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสยานยนต วงจรไฟฟาตัวถังภายในยานยนต 
(EWD) ระบบสตารท ระบบประจุไฟฟา ระบบจุดระเบิด ระบบ
ควบคุมเครื ่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส วงจรควบคุมหัวฉีด
เ ช ื ้ อ เพล ิ งแบบต  า ง  ๆ  ว งจร ก ั นข โมย  ว งจรควบคุ ม
เครื่องปรับอากาศ วงจรไฟแสงสวาง ระบบอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยในรถยนต 

ENG29 3233 
ยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicles) 

ทบทวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต  การขับเคลื่อนดวย
ไฟฟาและเทคนิคการควบคุมมอเตอร แบตเตอรรี่สำหรับยาน
ยนตไฟฟา พลวัตของยานยนตและการคำนวณสมรรถนะ ชุด
ควบคุมอิเล็กทรอนิกสยานยนต การควบคุมยานยนตไฟฟา การ
ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ยานยนตไฟฟาเชิง
พาณิชย 
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ENG29 3241  
พลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy) 

แนะนำระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ 
ศักยภาพแหลงพลังงานหมุนเว ียนความแตกตางระหวาง
เทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนตาง ๆ อยาง เชน พลังงานแสงอาทิตย ลม 
ชีวมวล ความรอนใตพิภพ แกสชีวภาพ ขยะแข็งจากชุมชน 
พลังงานคลื่น เซลลเชื้อเพลิง การเก็บสะสมพลังงาน กฎหมาย 
ขอกำหนด และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน ความคาดหวัง
ทางเศรษฐศาสตร 

ENG29 3242 
การอนุรักษและจัด
การพลังงาน 
(Energy 
Conservation and 
Management) 

พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใชพลังงาน หลักการของการใช
พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ดานการจัดการพลังงาน 
การจ ั ดการพล ังงานและการว ิ เคราะห  ในอาคารและ
อุตสาหกรรม เทคนิคที่จะใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ระบบแสงสวาง ระบบทำความรอนและระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ (HVAC) มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิต
ไฟฟ าร วม การอน ุร ักษ พล ังงานและการว ิ เคราะห ทาง
เศรษฐศาสตร 

ENG29 3243  
เทคโนโลยีเซลล
แสงอาทิตยและการ
ประยุกต  
(Photovoltaics 
Technology and 
Applications) 

เรียนรู ถึงลักษณะของแสงอาทิตย และการแผรังสี ศึกษา
พื้นฐานคุณลักษณะของสารกึ่งตัวนำและรอยตอ p-n สำหรับ
เซลล แสงอาทิตย เพื ่อเน นถ ึงการนำไปใชประโยชนเปน
แหลงจายกำลังไฟฟาที่ไดจากการแปลงพลังงานโดยตรงจาก
แสงแดด และมุงหมายไปสูการประยุกตใชงานตาง ๆ ที่รวมถึง 
ระบบการออกแบบและโครงสราง ศึกษาเทคนิคพื้นฐานการ
ออกแบบเซลล แสงอาท ิตย ของห องว ิจ ัย และโรงงาน
อุตสาหกรรม การเชื่อมตอเซลลตาง ๆ และการประกอบแผง
เซลลแสงอาทิตย การศึกษาใชงานในระบบแบบอิสระ และ
แบบตอกับระบบจำหนาย ศึกษาอุปกรณประกอบตาง ๆ ของ
ระบบซึ่งมีจุดมุงหมายใหเกิดการทางานอยางมีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพที่ดีตามตองการ 

ENG29 3155
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟากำลัง  
(Electrical Power 
Engineering 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟากำลัง รีเลยและการ
ปองกัน วิศวกรรมแสงสวางและไฟฟาแรงสูงเพื่อเสริมความรู
ทางทฤษฎีของหัวขอตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
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ENG29 4133 
ปฏิบัติการระบบควบคุม
และการวัดทางไฟฟา  
(Control Systems 
and Electrical 
Measurement 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุม การวัดทางไฟฟา การ
ใชงานเซนเซอรในขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีของ
หัวขอตาง ๆ ในวิชาระบบควบคุมและการวัดทางไฟฟา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 
and Society) 
- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการ
และความรูที่ ไดรับ มาประเมินประเด็น
และผลกระทบตาง ๆ ทางสังคม ชวีอนา
มัย ความปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ENG20 1010 
แนะนำวิชาชีพวิศวกร 
(Introduction to 
Engineering 
Profession) 

ประวัติความเปนมาและวิว ัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร 
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณวิศวกรความปลอดภัย
ในงานว ิศวกรรม แนะนำวิชาชีพทางดานวิศวกรรมจาก
หลักสูตรตาง ๆ โดยนักศึกษาตองเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ของหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดสอนในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรให
ไดอยางนอย 8 ครั้ง  

ENG29 4900 
เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre-cooperative 
Education) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ข้ันตอนของสหกิจศกึษา ระเบียบขอบังคบัที่เก่ียวของกับสหกิจ
ศึกษา ความรูพื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน 
การเลือสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ทักษะในการสื ่อสาร และการสัมภาษณงานอาชีพ ความรู
พื้นฐานที่จำเปนสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
การสรางความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเปน
ผู ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการวัฒนธรรมองคกร ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เชน 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคน ิคการเข ียนรายงานและการนำเสนอ การพ ัฒนา
บุคลิกภาพ  

ENG29 4901 
สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative 
Education I) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ  

ENG29 4902 
สหกิจศึกษา 2  
(Cooperative 
Education II) 
 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
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 เพ ื ่อทำการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4903 
สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative 
Education III) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4914 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Career 
Project)  

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาที่ผูสอนมอบหมาย ดวยความเห็นชอบ
ของหัวหนาสาขาว ิชาฯ สำหรับนักศึกษาผู สม ัครใจไมไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนใหนำหัวเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทำ
เปนโครงงาน อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที ่รวม
การศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน 
โครงงานจะตองสำเร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยตองสง
เอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมิน
เปน S/U 

ENG29 4921 
โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Project) 

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจในการบูรณาการองคความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผู สอน ดวยความ
เห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา โครงงานจะตองสำเร็จภายใน
สองภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการ
สอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน  S/U 

ENG29 4922 
การออกแบบนวัตกรรม
ทางวิศวกรรมไฟฟา 
(Innovation Design 
in Electrical 
Engineering) 

ศ ึกษาปญหาที ่นาสนใจในการบูรณาการองค ความรู ทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอนเพ่ือนำไปสูการ
สรางสิ ่งประดิษฐในเชิงพาณิชย จะตองสรางสิ ่งประดิษฐให
สำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงาน
และจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน S/U 

IST20 1004 
ความเปนพลเมืองและ
พลเมืองโลก 
(Citizenship and 
Global Citizens)  

คุณลักษณะสำคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก แนวคิดสำคัญของความสัมพันธระหวางประเทศ 
องค การระหวางประเทศ ผลกระทบขามพรมแดน การ
วิเคราะหและถอดบทเรียนของเหตุการณระหวางประเทศ 
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IST20 1502 
ศิลปวิจักษ 
(Art Appreciation) 

ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจสำหรับการสรางสรรคของ
ศิลปนในหลากหลายมิติ คุณคาและสุนทรียะทางจิตใจ บริบท
ของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสูการตีความหมายของศิลปะ 
บทบาทและผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลก
ผานมุมมองที่หลากหลาย การสรางสรรคงานศิลปะที่มีคุณคา
ตอตนเองและผู อื ่น ศิลปะและพิพิธภัณฑ ศิลปะสาธารณะ 
ดนตรีและศิลปะบำบัด ศิลปะเพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง 

IST20 1503 
สุขภาพองครวม 
(Holistic Health) 

แนวคิดเกี ่ยวกับสุขภาพองครวมและดุลยภาพสุขภาพ การ
ควบคุมน้ำหนัก การนอนหลับและการพักผอน สมาธิกับ
สุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสรางความ
แข็งแรงของรางกาย สุขภาพทางเลือก 

IST20 1504 
กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 
(Law in Daily Life) 

หล ักการของกฎหมาย ลำด ับชั ้นของกฎหมาย กฎหมาย
เก ี ่ยวก ับทะเบ ียนราษฎร   กฎหมายที ่ เป นประโยชน ใน
ชีวิตประจำวัน กฎหมายเก่ียวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมและ
สัญญา สัญญากู ยืม สัญญาจางแรงงาน สัญญาจางทำของ 
สัญญาซื ้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื ้อ สัญญาค้ำ
ประกัน สัญญาจำนอง กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกับครอบครัวและ
มรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค และกฎหมาย
พื้นฐานเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

IST20 2502 
ไทยศกึษาเชิงพหุ
วัฒนธรรม 
(Pluri-Cultural Thai 
Studies) 

ความเขาใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสำคัญของ
พหุปญญาชาวบาน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 

IST20 2503 
อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

ความเปนมาและเปาหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบน
พื้นฐานของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การ
เคารพสิทธิ หนาที ่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ภายใตการปกครองที่แตกตางกันในแตละประเทศสมาชิก การ
อยูรวมกันอยางมีความสุขและสันติภาพกับเพื ่อนในอาเซียน 
คุณภาพชีวิตในระบบการศึกษาและการทำงาน 

IST20 2505 
ฮักเจาของ 
(Love Yourself) 

การเรียนรูปจจัยภายในของตนเอง การเขาใจตนเองและผูอ่ืน 
การจัดการตนเองในเรื่องความคิดและพฤติกรรมในการรับมือ
กับปญหา การกำหนดทิศทางชีวิตของตนเองโดยคำนึงถึงความ
ยุติธรรมตอผูอื่น และการทำงานเปนทมี 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยนื 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคำตอบ
ของปญหางานทางวิศวกรรมในบรบิท

ENG20 1010 
แนะนำวิชาชีพวิศวกร 
(Introduction to 
Engineering 
Profession) 

ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร 
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณวิศวกรความปลอดภัย
ในงานว ิศวกรรม แนะนำวิชาชีพทางดานวิศวกรรมจาก
หลักสูตรตาง ๆ โดยนักศึกษาตองเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ของสังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถ
แสดงความรูและความจำเปนของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ของหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดสอนในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรให
ไดอยางนอย 8 ครั้ง 

ENG29 4900 
เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre-cooperative 
Education) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ข้ันตอนของสหกิจศกึษา ระเบียบขอบังคบัที่เก่ียวของกับสหกิจ
ศึกษา ความรูพื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน 
การเลือสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ทักษะในการสื ่อสาร และการสัมภาษณงานอาชีพ ความรู
พื้นฐานที่จำเปนสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
การสรางความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเปน
ผู ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการวัฒนธรรมองคกร ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เชน 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคน ิคการเข ียนรายงานและการนำเสนอ การพ ัฒนา
บุคลิกภาพ 

ENG29 4901 
สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative 
Education I) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา  

เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4902 
สหกิจศึกษา 2  
(Cooperative 
Education II) 
 
 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4903 
สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative 
Education III) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
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เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4914 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Career 
Project)  

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาที่ผูสอนมอบหมาย ดวยความเห็นชอบ
ของหัวหนาสาขาว ิชาฯ สำหรับนักศึกษาผู สม ัครใจไมไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนใหนำหัวเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทำ
เปนโครงงาน อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที ่รวม
การศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน 
โครงงานจะตองสำเร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยตองสง
เอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมิน
เปน S/U 

ENG29 4921 
โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Project) 

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจในการบูรณาการองคความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผู สอน ดวยความ
เห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา โครงงานจะตองสำเร็จภายใน
สองภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการ
สอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน  S/U 

ENG29 4922 
การออกแบบนวัตกรรม
ทางวิศวกรรมไฟฟา 
(Innovation Design 
in Electrical 
Engineering) 

ศ ึกษาปญหาที ่นาสนใจในการบูรณาการองค ความรู ทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอนเพ่ือนำไปสูการ
สรางสิ ่งประดิษฐในเชิงพาณิชย จะตองสรางสิ ่งประดิษฐให
สำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงาน
และจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน S/U 

IST20 2001 
มนุษยกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม 
(Man, Society and 
Environment)   

ลักษณะพื้นฐานของความเปนมนุษย ความหลากหลายทาง
ว ัฒนธรรม  ก ารจ ั ดระ เบ ี ยบทางส ั งคม  ระบบน ิ เ วศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การนำทรพัยากรธรรมชาติ
มาใชประโยชน การพัฒนาอยางย่ังยืน 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณ
และมสีำนึก รับผิดชอบตอมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

ENG20 1010 
แนะนำวิชาชีพวิศวกร 
(Introduction to 
Engineering 
Profession) 

ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร 
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณวิศวกรความปลอดภัย
ในงานว ิศวกรรม แนะนำวิชาชีพทางดานวิศวกรรมจาก
หลักสูตรตาง ๆ โดยนักศึกษาตองเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ของหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดสอนในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรให
ไดอยางนอย 8 ครั้ง 
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ENG29 3213 
ความปลอดภัยทาง
ไฟฟา 
(Electrical Safety)
  

อันตรายทางไฟฟาและมาตรการความปลอดภัย ตนเหตุของ
อุบัติเหตุทางไฟฟาและการบาดเจ็บ ช็อคทางไฟฟา ศักยชวง
กาวและศักยสัมผัส ไฟฟาสถิต อารกวาบทางไฟฟาและการ
ปองกัน การแยกโดดทางไฟฟาการตอลงดินในทางปฏิบัติ การ
เชื่อมตอและการกำบัง การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา 
วงจรอุปกรณปองกัน คำแนะนำความปลอดภัยทางไฟฟาใน
ระบบแรงดันต่ำและระบบแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา
ในสถานที่ทำงาน 

ENG29 3263 
ความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม 
(Industrial Safety)
  

ล ักษณะและอ ุปกรณ ป องก ันส ิ ่ งแวดล อมอ ันตรายใน
อุตสาหกรรม วิธ ีดำเน ินการแกไขสาเหตุของการเกิดภัย 
หลักการควบคุมสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม กฎหมายความ
ปลอดภัย ความปลอดภัยในพื้นที่อันตราย (มาตรฐานระหวาง
ประเทศ) หลักการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เบื้องตนวิธีการปฐมพยาบาล 

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเปนทีม 
(Individual and Team work) 
- ทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งใน
ดานการ ทำงานเดีย่ว และการทำงาน
ในฐานะผูรวมทมีหรือ ผูนำทีมที่มคีวาม
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

ENG29 4914 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Career 
Project)  

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาที่ผูสอนมอบหมาย ดวยความเห็นชอบ
ของหัวหนาสาขาว ิชาฯ สำหรับนักศึกษาผู สม ัครใจไมไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนใหนำหัวเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทำ
เปนโครงงาน อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที ่รวม
การศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน 
โครงงานจะตองสำเร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยตองสง
เอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมิน
เปน S/U 

ENG29 4921 
โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Project)
  

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจในการบูรณาการองคความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผู สอน ดวยความ
เห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา โครงงานจะตองสำเร็จภายใน
สองภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการ
สอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน  S/U 

IST20 2501 
พันธกิจสัมพันธชุมชน
กับกลุมอาชีพ 
(Professional and 
Community 
Engagement) 

การทำโครงงานและกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณของ
ผูเรียนผานการทำงานรวมกับชุมชนหรือกลุมวิชาชีพอันเปนการ
เสร ิมสร างท ักษะชีว ิตและตอบสนองต อว ิส ัยทัศนและ
วัตถุประสงคของชุมชนหรือกลุมวิชาชีพ 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่
ซับซอนกับกลุมผู ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดอยาง มี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถอานและ
เขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียม
เอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมได
อยางมีประสิทธิผล สามารถนำเสนอ 
สามารถใหและรับคำแนะนำงานได
อยางชัดเจน 

ENG29 2112  
ปฏิบัติการวงจรและ
อุปกรณ 
(Circuits & Devices 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัต ิการเกี ่ยวก ับวงจรไฟฟาและอุปกรณอ ิเล็ก  
ทรอนิกสพื้นฐาน เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี ของหัวขอตาง ๆ 
ในวิชาวงจรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสมูลฐาน และสราง
ทักษะในการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาพื้นฐาน 

ENG29 2114  
ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม        
(Engineering 
Electronics 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเสริมความรูทาง
ทฤษฎีของหัวขอตาง ๆ ในวิชาอิเล็ก-ทรอนิกสวิศวกรรม 

ENG29 3144 
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา  
(Electrical Machines 
Laboratory) 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณทางกลไฟฟา เครื่องจักรกล
ไฟฟากระแสตรงและเครื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ และ
เครื่องจักรกลเพ่ือจุดประสงคพิเศษ เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี
ของหัวขอตาง ๆ ในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟา 

ENG29 3146
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
ดวยอิเลก็ทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronic 
Drives Laboratory) 

การทดลองและจำลองเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง เอซี-
ดีซี คอนเวอรทเตอร ดีซี-ดีซี คอนเวอรเตอร เอซี-เอซี คอน
เวอรทเตอร และ ดีซี-เอซี คอนเวอรทเตอร การขับเคลื ่อน
มอเตอรแบบดีซีและเอซี เพื่อเสรมิความรูในเรื่องอิเล็กทรอนิกส
กำลัง 

ENG29 4913 
สัมมนา 
(Seminar) 

การนำเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจตาง ๆ ในขณะน้ัน 
การจัดแสดงหัวขอทางวิชาการ ทางวิชาชีพ หรือทางเทคนิค
ตาง ๆ การฝกพูดตอหนาสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 4921 
โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Project) 

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจในการบูรณาการองคความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผู สอน ดวยความ
เห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา โครงงานจะตองสำเร็จภายใน
สองภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการ
สอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน  S/U 

ENG29 2931 
การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 1 
(Competency 
Strengthening for 

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรู ทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 1 ประกอบดวย 
วงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สนามแมเหล็กไฟฟา และดิจิทัล
ลอจิก  
2. ทักษะการประดิษฐวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรือดิจิทัลข้ัน
พื้นฐาน และ  
3. เจตคติในการทำงานวิชาชีพชางไฟฟา  
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

Electrical Engineers 
I) 

ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 3932 

การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 2 

(Competency 
Strengthening for 
Electrical Engineers 
II)  

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรูทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 2 ประกอบดวย การ
วัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส
กำลัง เครื่องจักรกลไฟฟาและไมโครคอนโทรลเลอร  
2. ทักษะการปฏิบัติงานวงจรเครื ่องจักรกลไฟฟา หรือการ
เดินสายวงจรไฟฟา และ  
3. เจตคติในการทำงานวิชาชีพวิศวกรไฟฟา  
ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 4933 
การเสริมสราง
ความสามารถสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 3 
(Competency 
Strengthening for 
Electrical Engineers 
III) 

การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามารถและเขารับการทดสอบ  
1. องคความรูทางวิศวกรรมไฟฟาระดับ 3 ประกอบดวย ระบบ
ไฟฟา การออกแบบระบบไฟฟา โรงไฟฟาและสถานีไฟฟา และ
การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  
2. ทักษะการโปรแกรมอุปกรณควบคุมขั้นสูงในงานอุตสาห- 
กรรม เชน พีแอลซ ีเฮชเอ็มไอ ทัชสกรีน หรือ อีซียู เปนตนและ  
3. เจตคติในการเปนบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟา  
ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 4900 
เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre-cooperative 
Education) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ข้ันตอนของสหกิจศกึษา ระเบียบขอบังคบัที่เก่ียวของกับสหกิจ
ศึกษา ความรูพื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน 
การเลือสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ทักษะในการสื ่อสาร และการสัมภาษณงานอาชีพ ความรู
พื้นฐานที่จำเปนสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
การสรางความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเปน
ผู ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการวัฒนธรรมองคกร ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เชน 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคน ิคการเข ียนรายงานและการนำเสนอ การพ ัฒนา
บุคลิกภาพ 
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ENG29 4901 
สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative 
Education I) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4902 
สหกิจศึกษา 2  
(Cooperative 
Education II) 
 
 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ  

ENG29 4903 
สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative 
Education III) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4914 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Career 
Project)  

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาที่ผูสอนมอบหมาย ดวยความเห็นชอบ
ของหัวหนาสาขาว ิชาฯ สำหรับนักศึกษาผู สม ัครใจไมไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนใหนำหัวเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทำ
เปนโครงงาน อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที ่รวม
การศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน 
โครงงานจะตองสำเร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยตองสง
เอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมิน
เปน S/U 
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IST30 1101 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 
(English for 
Communication I) 

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษโดยใหความสำคัญกับทักษะการฟงและการพูด 
พัฒนากลยุทธการสื่อสารและกลยุทธการเรียนภาษา สงเสริม
การเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชแหลงทรัพยากรที่
หลากหลาย 

IST30 1102 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 
(English for 
Communication II) 

พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื ่อการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณทางสังคมและ
วิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการฟงและ
การพูดเพื่อจุดประสงคเชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธการสื่อสาร
และกลยุทธการเรียนภาษา สรางเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยใชเนื้อหากึ่งวิชาการจากแหลงทรัพยากรที่หลากหลาย 

IST30 1103 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคทาง
วิชาการ 
(English for 
Academic Purposes) 

เนื้อหารายวิชาเก่ียวของกับภาษาอังกฤษสำหรับจุดประสงคเชิง
วิชาการ เพื ่อการสื ่อสารเชิงว ิชาการอยางมีประสิทธ ิภาพ 
กิจกรรมการเรียนการสอนเนนเนื ้อหาที ่เปนการบูรณาการ
ทักษะทั้งสี่ดาน โดยใหความสำคัญกับทกัษะการอาน ใชเนื้อหา
ที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่อโสตทัศน รวมทั้งแหลงทรัพยากรออนไลน  

IST30 1104 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ 
(English for Specific 
Purposes) 

พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดประสบการณตรงในการ
เรียนภาษาที่ใชจริงในวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก
สื่อสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศน รวมทั้งแหลงทรัพยากรออนไลน 
เนนชิ ้นงานที ่ผ ู เรียนตองบูรณาการทักษะทั ้งสี่ด าน โดยให
ความสำคัญกับทักษะการอานและการเขียน 

IST30 1105 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทำงาน 
(English for Careers) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเปนในการเตรียมตัวเพื่อสมัคร
งาน ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ  เชนการหางาน การเขียนประวัติ
สวนตัวโดยยอ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ
งาน ฝกทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน 
พัฒนาทักษะที ่จำเปนในการเตรียมตัวสำหรับการสอบโทอิค 
(Test of English for International Communication) 

IST20 1501 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
(Thai for 
Communication) 

หลักภาษาไทย ทักษะการใชภาษาไทยทั้งในดานการพูด การฟง 
การอาน และการเขียน การเรียบเรียงภาษาไทยเพื ่อการ
ติดตอสื่อสารและนำเสนองาน 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความ
เขาใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถประยุกตใช
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะ
ผูรวมทีมและผูนำทีมเพ่ือบริหารจัดการ 
โครงการวิศวกรรมที่มสีภาพแวดลอม
การทำงาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

ENG29 3242 
การอนุรักษและจัด
การพลังงาน 
(Energy 
Conservation and 
Management)  

พื้นฐานของประสิทธิภาพในการใชพลังงาน หลักการของการใช
พลังงานประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม การจัดการ
โหลด กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ดานการจัดการพลังงาน 
การจ ั ดการพล ังงานและการว ิ เคราะห  ในอาคารและ
อุตสาหกรรม เทคนิคที่จะใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใน
ระบบแสงสวาง ระบบทำความรอนและระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ (HVAC) มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิต
ไฟฟ าร วม การอน ุร ักษ พล ังงานและการว ิ เคราะห ทาง
เศรษฐศาสตร 

ENG29 4921 
โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Project) 

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจในการบูรณาการองคความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผู สอน ดวยความ
เห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา โครงงานจะตองสำเร็จภายใน
สองภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการ
สอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน  S/U 

ENG29 4923 
พื้นฐานการเปน
ผูประกอบการสำหรับ
วิศวกรไฟฟา 
(Entrepreneurship 
Fundamentals for 
Electrical Engineers) 

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ การออมและการลงทุน การ
เปนผู ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ 
หลักเบ้ืองตนใน 
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตใน ใหผลประเมินเปน 
S/U 

IST50 2401 
ความเปนผูประกอบการ
กับการสรางธุรกิจใหม 
(Entrepreneurship 
and New Venture 
Creation) 

แนวคิดความเปนผู ประกอบการ แนวคิดและกระบวนการ
วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การคิดเชิงออกแบบในการพัฒนา
แนวคิดธุรกิจนวัตกรรม  การกำหนดกลุมลูกคาเปาหมาย การ
วิเคราะหปญหาและความตองการลูกคา การพัฒนาคุณคาที่
เปนเอกลักษณของสินคาและบริการ แบบจำลองธุรกิจและแนว
ทางการหารายได ของธ ุรกิ จ ประเด ็นกฎหมายสำหรับ
ผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การนำเสนอแนวคิดธุรกิจ 

IST50 2402 
กลยุทธการเขาสูตลาด
สำหรับผลิตภัณฑและ
บริการนวัตกรรม 
(Go-to-Market 
Strategies for 
Innovative Product 
and Service) 

การตลาดสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรม การ
วิเคราะหโอกาสทางการตลาดและการประเมินมูลคาตลาด การ
วิเคราะหคุณคาเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑและบริการ กล
ยุทธการเขาส ู ตลาดของธ ุรกิจผลิตภัณฑและบริการใหม 
การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจใหม แนวทางการสรางแบรนด 
การประเมินผลทางการตลาด 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

IST50 2403 
แผนธุรกิจและการ
จัดหาเงินทุน 
(Business Plan and 
Financing) 

แผนธุรกิจและหลักทางการเงินสำหรับผูประกอบการ การเขียน
แผนธุรกิจ รูปแบบการหารายได รูปแบบการดำเนินธุรกิจและ
โครงสรางตนทุน การประเมินความคุมคาของการดำเนินธุรกิจ 
โครงสรางเงินทุนและความตองการทางการเงิน การจัดหา
เงินทุนตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ 

IST50 2404 
นวัตกรรมแบบจำลอง
ธุรกิจ 
(Business Model 
Innovation) 

แนวคิดแบบจำลองธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
ธุรก ิจ วงจรชีว ิตของธุรก ิจและผลิตภัณฑ การวิเคราะห
แบบจำลองธ ุรก ิจในป จจ ุบ ัน การออกแบบและพ ัฒนา
แบบจำลองธุรกิจ กลยุทธทรัพยสินทางปญญาในแบบจำลอง
ธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบแบบจำลองทางธุรกิจ 

IST50 2405 
การออกแบบผลติภัณฑ
และบริการ 
(Product and 
Service Design) 

แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม การ
สรางแนวความคิดผลิตภัณฑและบริการใหมโดยใชหลักการการ
ค ิด เช ิ งออกแบบ การกล ั ่ นกรองและการประเม ิ นผล
แนวความคิด การออกแบบประสบการณในการใชผลิตภัณฑ
และบริการ หลักการอารยสถาปตยหรือการออกแบบเพ่ือคนทัง้
มวลในการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑและบริการ การทดสอบ
แนวคิดผลิตภัณฑและบริการ 

IST50 2406 
ประเด็นกฎหมาย
สำหรับผูประกอบการ
นวัตกรรม 
(Legal Aspects for 
Innovative 
Entrepreneurs) 

กฎหมายเบี้ยงตนเกี่ยวกับนิติบุคคลและทรัพยสิน รูปแบบของ
นิติบุคคล การจดทะเบียนธุรกิจ โครงสรางหุนและการแบง
สัดสวนของหุ นตามระยะเวลา บริคณหสนธิ สนธิการใหหุน
สำหรับพนักงาน กฎหมายภาษีและกฎหมายแรงงานเบื้องตน 

IST50 2407 
กลยุทธทรพัยสินทาง
ปญญาสำหรับธุรกิจ
นวัตกรรม  
(Intellectual 
Property Strategies 
for Innovative 
Business) 

แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยสินทางปญญา ชนิดของ
ทรัพยสินทางปญญา การวิเคราะหสินทรัพยและทรัพยสินทาง
ปญญา กฎหมายและกระบวนการปองสิทธิในทรัพยสินปญญา 
การสืบคนสิทธิบัตรและเครื ่องหมายการคา แนวทางการใช
ประโยชนและสรางผลตอบแทนทางธุรกิจจากทรัพยสินทาง
ปญญา 

IST50 2408 
การพัฒนานวัตกรรม
ทางสังคม 
(Social Innovation 
Development) 

แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
ป ญหาและความท  าทายของส ั งคมและส ิ ่ งแวดล  อ ม 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื ่อแกปญหาทางสังคม การ
ประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศ ึกษาของการพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคมในศาสตรสาขาตาง ๆ 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

IST50 2409 
ความเปนผูประกอบการ
ทางสังคม 
(Social 
Entrepreneurship) 

แนวคิดความเปนผูประกอบการทางสังคม กิจการเพื่อสังคม
และการประกอบการธุรกิจที่สรางผลกระทบทางสังคม การ
ออกแบบแบบจำลองธุรกิจกิจการเพื่อสังคม กลยุทธการตลาด
สำหรับกิจการเพื่อสังคม ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการเพื่อสังคม แหลงเงินทุนสำหรับ
กิจการเพ่ือสังคม 

IST50 2410 
ความเปนผูประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี 
(Technopreneurship) 

แนวคิดความเปนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี คุณลักษณะ
และแรงจูงใจสำหรับผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ความเปน
บุคลากรประกอบการภายในองคกร วิธีคิดและกระบวนการ
แบบผูประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยี 
การออกแบบจำลองธุรกิจเทคโนโลยี แหลงเงนิทุนสำหรับธุรกิจ
เทคโนโลยี 

IST50 2411 
โลจสิติกส
ผูประกอบการ 
(Entrepreneurial 
Logistics) 

แนวคิดการสมานโซอุปทาน ความสามารถในการแขงขันของโซ
คุณคา การตอบสนองอยางรวดเร็ว การประสานงานระหวาง
ผู ผลิตและผูจัดจำหนาย การจัดการโซอุปทาน บทบาทของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสมานโซอุปทาน การจัดซื้อโลจิสติกส 
โลจิสติกสยอนกลับ การปรับปรุงโซอุปทานใหดีที่ส ุด การ
เช่ือมโยงกลยุทธโซอุปทานใหเขากับกลยุทธรวมของธุรกิจ  

IST50 3412 
เตรียมสหกิจศึกษา
ประกอบการหรือ
เตรียมการบมเพาะ
ประกอบการ 
(Pre-Enterprise 
Cooperative 
Education or Pre-
Enterprise 
Incubation) 

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบม
เพาะประกอบการ การทำโครงรางแผนธุรกิจที่นักศึกษาสนใจ
โดยสังเขป และพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาประกอบการหรือการบมเพาะประกอบการ 

IST50 4413 
สหกิจศึกษา
ประกอบการ 
(Enterprise 
Cooperative 
Education) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานดานการประกอบการตามประเภท
ธุรกิจที่สนใจภายใตการดูแลของพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
และอาจารยผ ู ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการเปน
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามแผนการเรียนของวิชาโท
ความเป นผ ู  ประกอบการ  โดยก อนออกสหก ิจศ ึ กษา
ประกอบการ นักศึกษาตองทำโครงรางแผนธุรกิจเสนอตอพี่
เลี้ยงและอาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ และ
เมื่อเสร็จสิ ้นการปฏิบัติงานดานการเปนผูประกอบการแลว 
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นักศึกษาตองสงแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ หรือแบบจำลองธุรกิจ
ใหม หร ือตนแบบ และนำเสนอตอพี ่เล ี ้ยงและอาจารยผู
ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ โดยวัดผลจากผลการ
ประเมินของพี่เลี ้ยงและอาจารยผู ประสานงานสหกิจศึกษา
ประกอบการ การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานด านการ
ประกอบการใหผาน หรือไมผาน 

IST50 4414 
การบมเพาะ
ประกอบการ 
(Enterprise 
Incubation) 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานดานการประกอบการตามประเภท
ธุรกิจที่สนใจ ณ หนวยงานที่รับผิดชอบ ในการบมเพาะความ
เปนผู ประกอบการในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ 
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบมเพาะความเปนผูประกอบการ
ในมหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบางเวลา 
ภายใตการดูแลของพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย
ผูประสานงานประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา                 
ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเปนผูประกอบการ โดยกอน
ออกปฏิบัติการบมเพาะประกอบการ นักศึกษาตองทำโครงราง
แผนธ ุรก ิจเสนอต อพี ่ เล ี ้ ยงและอาจารย ผ ู ประสานงาน
ประกอบการและผานการประเมินจากทั้ง 2 ฝาย และเมื่อเสร็จ
สิ้นการบมเพาะประกอบการแลว นักศึกษาตองสงแผนธุรกิจ
ฉบับสมบูรณ หรือแบบจำลองธุรกิจใหม หรือตนแบบ และ
นำเสนอตอพี่เลี้ยงและอาจารยผูประสานงานประกอบการ โดย
วัดผลจากผลการประเมินของพ่ีเลี้ยงและอาจารยผูประสานงาน
ประกอบการ การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานด านการ
ประกอบการใหผานหรือไมผาน 

ทั้งนี้ นักศึกษาที ่จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการบมเพาะประกอบการ ตอง
ผานรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตรวิชาโทความเปน
ผูประกอบการ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และใหถือวาการเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการบมเพาะ
ประกอบการ แทนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

IST20 2002 
มนุษยกับเศรษฐกิจและ
การพัฒนา 
(Man, Economy and 
Development) 

เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การพัฒนาแบบกีดกัน การพัฒนาแบบมีสวนรวม การ
พัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสรางสรรค พันธกิจสัมพันธ
กับชุมชน ผูประกอบการเพื่อสังคม  
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12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเปนในการ
เตรียมตัว เพื่อใหสามารถการปฏิบติังาน
ไดโดยลำพังและ สามารถการเรยีนรู
ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ENG29 4900 
เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre-cooperative 
Education) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ข้ันตอนของสหกิจศกึษา ระเบียบขอบังคบัที่เก่ียวของกับสหกิจ
ศึกษา ความรูพื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน 
การเลือสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน 
ทักษะในการสื ่อสาร และการสัมภาษณงานอาชีพ ความรู
พื้นฐานที่จำเปนสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
การสรางความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการเปน
ผู ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการวัฒนธรรมองคกร ระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ เชน 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 
เทคน ิคการเข ียนรายงานและการนำเสนอ การพ ัฒนา
บุคลิกภาพ 

ENG29 4901 
สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative 
Education I) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4902 
สหกิจศึกษา 2  
(Cooperative 
Education II) 
 

 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 
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ENG29 4903 
สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative 
Education III) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงาน
และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา 
เพื ่อทำการประเมินผลใหผ านหรือไมผาน โดยวัดจากผล
ประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานและรายงานการปฏิบ ัต ิงานโดย
คณาจารยนิเทศ และพนักงานที ่ปรึกษา และผลการเขารวม
กิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจาก
สถานประกอบการ 

ENG29 4911 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering I) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 

ENG29 4912 
ปญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2 
(Special Problem in 
Electrical 
Engineering II) 

การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตอง
สำเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพ่ือ
เก็บรักษาไวที ่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา ใหผล
ประเมินเปน S/U 

ENG29 4913 
สัมมนา 
(Seminar)  

การนำเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจตาง ๆ ในขณะน้ัน 
การจัดแสดงหัวขอทางวิชาการ ทางวิชาชีพ หรือทางเทคนิค
ตาง ๆ การฝกพูดตอหนาสาธารณชนและการเขียนรายงาน 
ใหผลประเมินเปน S/U 

ENG29 4914 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Career 
Project) 

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาที่ผูสอนมอบหมาย ดวยความเห็นชอบ
ของหัวหนาสาขาว ิชาฯ สำหรับนักศึกษาผู สม ัครใจไมไป
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนใหนำหัวเรื่องที่จะ
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทำ
เปนโครงงาน อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที ่รวม
การศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน 
โครงงานจะตองสำเร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยตองสง
เอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา ใหผลประเมิน
เปน S/U  
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ENG29 4921 
โครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering Project) 

โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจในการบูรณาการองคความรูทาง
วิศวกรรมไฟฟาตามที่ไดรับมอบหมายจากผู สอน ดวยความ
เห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา โครงงานจะตองสำเร็จภายใน
สองภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการ
สอบปากเปลา ใหผลประเมินเปน  S/U 

IST50 3412 
เตรียมสหกิจศึกษา
ประกอบการหรือ
เตรียมการบมเพาะ
ประกอบการ 
(Pre-Enterprise 
Cooperative 
Education or Pre-
Enterprise 
Incubation) 

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบม
เพาะประกอบการ การทำโครงรางแผนธุรกิจที่นักศึกษาสนใจ
โดยสังเขป และพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาประกอบการหรือการบมเพาะประกอบการ 

IST50 4413 
สหกิจศึกษา
ประกอบการ 
(Enterprise 
Cooperative 
Education) 

นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานดานการประกอบการตามประเภท
ธุรกิจที่สนใจภายใตการดูแลของพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
และอาจารยผ ู ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการเปน
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามแผนการเรียนของวิชาโท
ความเป นผ ู  ประกอบการ  โดยก อนออกสหก ิจศ ึ กษา
ประกอบการ นักศึกษาตองทำโครงรางแผนธุรกิจเสนอตอพี่
เลี้ยงและอาจารยผูประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ และ
เมื่อเสร็จสิ ้นการปฏิบัติงานดานการเปนผูประกอบการแลว 
นักศึกษาตองสงแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ หรือแบบจำลองธุรกิจ
ใหม หร ือตนแบบ และนำเสนอตอพี ่เล ี ้ยงและอาจารยผู
ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ โดยวัดผลจากผลการ
ประเมินของพี่เลี ้ยงและอาจารยผู ประสานงานสหกิจศึกษา
ประกอบการ การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานด านการ
ประกอบการใหผาน หรือไมผาน 

IST50 4414 
การบมเพาะ
ประกอบการ 
(Enterprise 
Incubation) 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานดานการประกอบการตามประเภท
ธุรกิจที่สนใจ ณ หนวยงานที่รับผิดชอบ ในการบมเพาะความ
เปนผู ประกอบการในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ 
หนวยงานที่รับผิดชอบในการบมเพาะความเปนผูประกอบการ
ในมหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบางเวลา 
ภายใตการดูแลของพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย
ผูประสานงานประกอบการเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา                 
ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเปนผูประกอบการ โดยกอน
ออกปฏิบัติการบมเพาะประกอบการ นักศึกษาตองทำโครงราง
แผนธ ุรก ิจเสนอต อพี ่ เล ี ้ ยงและอาจารย ผ ู ประสานงาน
ประกอบการและผานการประเมินจากทั้ง 2 ฝาย และเมื่อเสร็จ
สิ้นการบมเพาะประกอบการแลว นักศึกษาตองสงแผนธุรกิจ
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 
รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ฉบับสมบูรณ หรือแบบจำลองธุรกิจใหม หรือตนแบบ และ
นำเสนอตอพี่เลี้ยงและอาจารยผูประสานงานประกอบการ โดย
วัดผลจากผลการประเมินของพ่ีเลี้ยงและอาจารยผูประสานงาน
ประกอบการ การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานด านการ
ประกอบการใหผานหรือไมผาน 

ทั้งนี้ นักศึกษาที ่จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการบมเพาะประกอบการ ตอง
ผานรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตรวิชาโทความเปน
ผูประกอบการ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และใหถือวาการเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการบมเพาะ
ประกอบการ แทนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 

IST20 1001 
การรูดจิิทัล 
(Digital Literacy) 

การเลือกแหลงสารสนเทศเพื่อการคนควา การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการคนควาสารสนเทศการรวบรวมและการประเมิน
คุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 
การเขียนรายงานและการอางอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ 
จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที ่เกี ่ยวกับการใชสื ่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  

IST20 1002  
การใชโปรแกรม
ประยุกตเพ่ือการเรียนรู 
(Use of Application 
Programs for 
Learning) 

ความรู พ ื ้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  การใช
โปรแกรมประยุกตเพื ่อจ ัดการงานเอกสาร การนำเสนอ
สารสนเทศ การจัดการขอมูลเพื่อการคำนวณ และการจัดการ
ฐานขอมูลอยางสรางสรรคการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
สำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน 

IST20 1003 
ทักษะชีวิต 
(Life Skills) 

การรูจักและเขาใจตนเองและผูอื่น การคิดและวิเคราะหอยางมี
เหตุผล การคิดอยางเปนระบบและการคิดแบบองครวม การ
ตัดสินใจและแกไขปญหาอยางสรางสรรค การเร ียนรู ดวย
ตนเองในบริบทของการเรียนรูตลอดชีวิต ความสมดุลระหวาง
ชีวิตและการทำงาน ความพอเพียงในการดำรงชีวิต การดูแล
สุขภาพของตนเอง การจัดการอารมณ และความเครียดการ
แกไขปญหาชีวิต 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากที่สุด โดยนำรายวิชาใน
หลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

หมวดศึกษาทั่วไป 
PLO1 สามารถอธิบายความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเพื่อการประยุกตในงาน

วิศวกรรมไฟฟา 
PLO2 สามารถแสดงวิธีการการวิเคราะหปญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมพื้นฐานและทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
PLO3 สามารถแสดงวิธีการออกแบบและพัฒนาเพ่ือหาคำตอบของปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา 
PLO4 สามารถแสดงการพิจารณาตรวจสอบปญหาและประเมินผลทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
PLO5 สามารถอธิบายและแสดงทักษะการใชอุปกรณเครื่องมือทันสมัยในงานวิศวกรรมไฟฟา 
PLO6 สามารถทำงานรวมกันเปนทมี 
PLO7 สามารถติดตอสื่อสารและนำเสนองานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
PLO8 แสดงถึงความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมสังคม สิ่งแวดลอม การพัฒนาท่ียั่งยืน 

และวิชาชีพวิศวกรรม 
PLO9 แสดงถึงความเขาใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 
PLO10 สามารถอธิบายและแสดงทักษะในดานการบริหารงานวิศวกรรม 
PLO11 แสดงถึงความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูตลอดชีพ 
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สวนที่ 3 คณาจารย 

1.  ประธานหลักสูตร 
ตารางแสดงรายช่ือประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
สอน (ป) 

ดร.อนันต อุนศิวิไลย รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนอื  
Ph.D. (Electrical & Computer 
Engineering), Dalhousie University, 
Canada  

2529 
 

2535 
 
 

2543 

28 ป 

2.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางแสดงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ 

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ

สอน (ป) 
1 ดร.อนันท อุนศิวิไลย รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ  
Ph.D. (Electrical & 
Computer Engineering), 
Dalhousie University, 
Canada  

2529 
 

2535 
 
 

2543 

28 ป 

2 ดร.กองพล  อารีรักษ รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2543 
 

2546 
 
 

2550 

15 ป 

3 ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.บ. (ระบบไฟฟากำลัง), 
สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชียว
ศ.ด. (ระบบไฟฟากำลัง), 
สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

2538 
 
 

2543 
 

2547 

25 ป 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
สอน (ป) 

4 ดร.อุเทน ลีตน ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2550 
 

2557 

7 ป 

5 ดร.สดุารัตน ขวัญออน ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Ph.D. (Electrical and 
Electronic Engineering) 
The University of 
Nottingham, UK 

2545 
 

2548 
 

2554 

17 ป 

3.  อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารประจำสาขาวิชา 
ตารางแสดงรายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 
ลำดับ 

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ

สอน (ป) 
1 ดร.อนันท อุนศิวิไลย รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 

มหาวิทยาลยัขอนแกน  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ  
Ph.D. (Electrical & 
Computer Engineering), 
Dalhousie University, 
Canada  

2529 
 

2535 
 
 

2543 

28 ป 

2 ดร.กองพล  อารีรักษ รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2543 
 

2546 
 

2550 

15 ป 

3 ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.บ. (ระบบไฟฟากำลัง), 
สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชียว
ศ.ด. (ระบบไฟฟากำลัง), 
สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

2538 
 
 

2543 
 

2547 

25 ป 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
สอน (ป) 

4 ดร.อุเทน ลีตน ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2550 
 

2557 

7 ป 

5 ดร.สดุารัตน ขวัญออน ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Electrical and 
Electronic Engineering) 
The University of 
Nottingham, UK 

2545 
 

2548 
 

2554 

17 ป 

6 ดร.กองพัน อารีรักษ รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Ph.D. (Electrical and 
Electronics Engineering), 
The University of 
Nottingham, UK. 

2543 
 

2544 
 

2552 

20 ป 

7 ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส) เกียรตินิยม
อันดับ 2, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
M.S. (Electrical 
Engineering), Vanderbilt 
University, U.S.A. 
Ph.D. (Electrical 
Engineering), Vanderbilt 
University, U.S.A. 

2537 
 
 
 
 

2539 
 
 

2542 

23 ป 

8 ดร.ธนัดชัย กุลวรวานชิ
พงษ 

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) เกียรติ
นิยมอันดับ 1,    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electronic and 
Electrical Engineering), The 

2540 
 
 

2543 
 

2546 
 

22 ป 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
สอน (ป) 

University of Birmingham, 
U.K. 

9 ดร.อาทิตย ศรีแกว รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส) เกียรตินิยม
อันดับ 2, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
M.S. (Electrical 
Engineering), Vanderbilt 
University, U.S.A. 
Ph.D. (Electrical 
Engineering), Vanderbilt 
University, U.S.A. 

2537 
 
 
 
 

2540 
 
 

2543 

22 ป 

10 ดร.ทิพยวรรณ ฟง
สุวรรณรักษ 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส) เกียรตินิยม
อันดับ 2, มหาวิทยาลัยวงษ
ชวลิตกุล 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Photovoltaic 
Engineering), The 
University of New South 
Wales, Australia 

2536 
 
 
 

2540 
 

2551 

25 ป 

11 ดร.บุญเรือง มะรังศรี ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electrical 
Engineering), Chubu 
University, Japan 

2538 
 

2541 
 

2549 

22 ป 

12 ดร.ทศพร ณรงคฤทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2551 
 

2553 
 

2558 

6 ป 

13 ดร.ทศพล รัตนนิยมชัย ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  

2547 
 

2549 

14 ป 
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ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
สอน (ป) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Ph.D. (Electronic and 
Electrical Engineering), 
University of Birmingham, 
U.K. 

 
2559 

14 ดร.วิโรจน แสงธงทอง อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมระบบ
ควบคมุ), สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 
สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2539 
 
 
 

2542 
 
 
 

2550 

22 ป 

4.  ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ ตำแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นางสาวธัญลักษณ อันด ี ผูชวยสอนและวิจัย 
ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2549 

2 นางสุวิมล รตันจันทร  ผูชวยสอนและวิจัย 
ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2559 
วศ.ม.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี,พ.ศ. 2562 

3 นายกสณิพจน ทองประวัติสริ ิ ผูชวยสอนและวิจัย 
ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

4 นายอาทิตย พรมผา วิศวกร 
ศูนยเครื่องมอืวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2551 

5 นายประพันธ คัทวี วิศวกร 
ศูนยเครื่องมอืวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2540 
วศ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2549 

6 นายสมิง เตมิพรมราช วิศวกร 
ศูนยเครื่องมอืวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2540 
วศ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2549 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตำแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

7 นายณรงค พิมพปร ุ นายชางไฟฟา 
ศูนยเครื่องมอืวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วท.บ. (อิเล็คทรอนิกส),  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา,  
พ.ศ. 2547 
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, พ.ศ. 2549 

8 นายยศพงษ ไชยฤกษ นายชางอิเล็กทรอนิกส 
ศูนยเครื่องมอืวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส), 
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร, พ.ศ. 2542 

9 นายณัฐวุฒิ สมพงษ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2550 
วศ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2560 

10 นานสถิต ฉิมพล ี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

11 นายอนุศิษฏ ปนศริิชัยกุล นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

12 นางสาวชลิตา จบสูงเนิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

13 นายอาติยะ โสภารักษ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

14 นายนิธิวัฒน เศรษฐวงค นกัศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

15 นายวัชเรศ คงวราคม นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

16 นางสาวณัฐธยาน ยาแกว นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2560 

17 นายจักรพันธ วงคหล่ำ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

18 นายนนทปวิธ เดชบุญ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

19 นางสาวปรารถนา โพธ์ิธิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2557 

20 นายภัทร สรุะชน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

21 นายนิทิวัฒน อินทรสมใจ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2561 

22 นายกรวิชญ ไกยะวงษ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

23 นางสาวดวงกมล ประเสริฐด ี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตำแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

24 นายธนาธิป บุญทวี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

25 นายวีรภัทร คำพันธ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

26 นายชาคริต ปลองกระโทก นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

27 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

28 นายเอกสิทธ์ิ ก่ิงมณรีตัน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

29 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

30 นายสุเมธ อยูยง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

31 นางสาวอลิสา ถนอมเมอืง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

32 นางสาวปณดิา หาญรบ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

33 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

34 นางสาวสุทธิณี วาวสูงเนิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

35 นายธวิน อุดมกิจปญญา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 

36 นางสาวประกายเพชร มวงเขียว นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี,พ.ศ. 2562 
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5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 
    ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2564 
    ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเทา 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศกึษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปท่ี 3 - - 90 90 90 

ชั้นปท่ี 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

รวมนักศึกษา (ชั้นปที่ 2-4) 270 

   
    ตารางที่ 2 อัตรสวนอาจารยประจำตอนกัศึกษา 

จำนวนอาจารย รวมจำนวนนักศกึษา (ชั้นปที่ 2-4) 
14 270 

อัตราสวน 270/14 = 1 : 19.28 

 
 
 

ปการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รวมชั้นนักศกึษา 
ชั้นปที่ 2-4 

จำนวนอาจารย
ประจำ 

อัตราสวน
อาจารยประจำ
ตอนักศกึษา 

ชั้นปที ่
1 2 3 4 

2564 * - - - - - - 
2565 - 90** - - 90 14 6:24 
2566 - 90** 90** - 180 14 12:85 
2567 - 90** 90** 90** 270 14 19:28 
2568 - 90** 90** 90** 270 14 19:28 

หมายเหตุ  * ชั้นปที่ 1 ยังไมมีนักศึกษาเลือกเขาสาขาวิชาฯ จำนวนนักศึกษารับตรงเขาสาขาตั้งแตรวมจำนวน
นักศึกษาที่จะเลือกสาขาเมื่อขึ้นช้ันปที่ 2   
** แผนการรับจำนวนนักศึกษาจึงยังไมเลือกสาขาวิชา 
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6.  แผนพฒันาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 
6.1 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรมีแผนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของสังคมรวมทั้งนโยบาย
ของรัฐบาลเพ่ือใหเกิดการผลิตวิศวกรไฟฟาท่ีสอดคลองกับความตองการทรัพยากรบุคคลในภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงเนนใหไดบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาในงานดาน
ไฟฟากำลังที่มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพตามการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี มีความรูและทักษะที่จำเปน
สำหรับวิศวกรไฟฟาที่สอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชา
พื ้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพภายใตกรอบของจริยธรรมในวิชาชีพ โดยมีดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อาทิเชน 
การเทียบเคียงมาตรฐานหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ การจัดทำการศึกษาสอดคลองกับความ
ตองการการใชบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนการสอน และมี
รายวิชาเพ่ือประเมินและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนประจำชั้นปเพื่อสงเสรมิทักษะการแกปญหาที่ซับซอน  

 
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
ปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟาใหมีมาตรฐานไม
ต่ำกวาที่ สกอ. กำหนด 
 
 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) ที่ทันสมัย 

- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การยื่นขอรับรอง TABEE  

- ติดตามประเมนิหลักสูตรอยาง
สม่ำเสมอ 

- เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ตองการของผูประกอบการดาน
วิศวกรรมไฟฟา 

 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะความรู ความสามารถ
ในการทำงานโดยเฉลี่ยในระดบัดี 

พัฒนาบุคลากรดานการเรยีน
การสอนและบริการวิชาการ ให
มีประสบการณจากการนำ
ความรูทางวิศวกรรมไฟฟาไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทำงานบริการวิชาการ
แกองคกรภายนอก 

- อาจารยสายปฏิบติัการตองมี
ใบรับรองวิชาชีพในสาขาวชิาที่สอน
ปฏิบัติการ  

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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6.2 แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะบุคลากร 
6.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

  ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนมา สถานพัฒนาคณาจารยไดดำเนินการอบรมอาจารยใหม
โดยเฉพาะอาจารยที่ไมมีประสบการณสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการสอนและความเปนครู โดยหลักสูตรที่
ใชอบรมนั้นจะเปนไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพดานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ของสหราช
อาณาจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหนวยงานที่ชื่อวา The Higher Education 
Academy (HEA) 

6.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณ

สนับสนุนให 
 

6.3  แผนพฒันาดานการจัดหาบุคลากรใหม 
ในกระบวนการรับคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีขั้นตอนการรับสมัคร สอบ

สัมภาษณ และเมื่อไดเปนอาจารยแลวจะไดตำแหนงเปนพนักงานชั่วคราว ในระหวางนี้ตองทำการสอบการ
สอนและประเมินผลการสอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พรอมทั้งมีสถานบันพัฒนาคณาจารยเปนหนวย
คอยใหคำปรึกษาและชวยเหลือแกคณาจารยใหม อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบมิตราจารย คอื
ใหอาจารยผูใหญที่มีประสบการณคอยเปนพ่ีเลี้ยงและใหคำปรึกษาแกคณาจารยใหมทางดานการสอนและการ
ทำวิจัย   

 

แผนการจัดหาบุคลากรใหม 
ระดับการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ปริญญาเอก-วิศวกรรมไฟฟา     1  
 

6.4 แผนพัฒนาดานการเพิ่มคุณวุฒกิารศึกษา 
ระดับการศกึษา 2564 2565 2566 2567 2568 

ปริญญาเอก       
 

6.5 แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 
ระดับตำแหนง 2564 2565 2566 2567 2568 

ศาสตราจารย   1   

รองศาสตราจารย  1 1   

ผูชวยศาสตราจารย  1    
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สวนที่ 4 รายละเอยีดและสาระของวิชาตามองคความรู 
 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา-งานไฟฟากำลัง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  
ภาระ 

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

1 องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกสบนพื้นฐาน
ของแคลคูลสั 

กฏการเคล ื ่อนท ี ่ของน ิวต ัน การ
เคลื ่อนที ่แบบเชิงเสนและแบบหมุน  
โมเมนตัมเช ิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม 
พลังงานกล ทฤษฏีบท งานพลังงาน 
ความยืดหยุ น การเคลื่อนที ่แบบซิม
เปลฮารมอนิก การแกวงกว ัดแบบ
หนวงและเรโซแนนซ การแผของคลื่น 
คล ื ่น เส ี ย ง การไหลของของไหล  
ความร อน และ อ ุณหพลศาสตร  
ทฤษฎีจลนของแกส 
 

SCI05 1001 
ฟสิกส 1 
(Physics I) 
 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

สนามไฟฟาและศกัยไฟฟา กระแสและ
ความตานทาน สนามแมเหล็กและ 
การเหนี ่ยวนำ วงจรไฟฟา กฎของ 
เคอรชอฟฟ คลื่นแสง ฟสิกสยุคใหม
เบื้องตน  
 

SCI05 1002 
ฟสิกส 2 
(Physics II) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 
 

การทดลองตาง ๆ ทางฟส ิกสที ่จะ
สนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกส 1 และ
เพื ่อประสบการณด านการทดลอง 
จะตองทำการทดลองทางดานกลศาสตร 
คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 
 

SCI05 1191  
ปฏิบัติการฟสิกส 1  
(Physics Laboratory 
I)      

1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง 
 

เชนเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟสิกส 1 
แตทดลองในเรื่อง ไฟฟาสถิต วงจร-
ไฟฟา แสงเชิงกายภาพ และ ปรากฏ- 
การณโฟโตอิเล็กตริก 
 

SCI05 1192  
ปฏิบัติการฟสิกส 2  
(Physics Laboratory 
II) 

1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

1 องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

เคมี  ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็ก-
ตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ 
แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี 
สมบัต ิทั ่วไปของกรดและเบส และ
จลนพลศาสตรเคมี 
 

SCI02 1111  
เคมีพ้ืนฐาน 1 
(Fundamental 
Chemistry I) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 
 

การทดลองในห องปฏ ิบ ัต ิการที ่มี
การศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทำ
ปฏิบัติการเคมี และการทำปฏิบัติการ
ในหัวขอตาง ๆ ไดแก สมบัติของแกส 
สมบัติของของเหลว แบบจำลองโลหะ 
สมด ุลเคมี  การไทเทรตกรด–เบส 
จลนศาสตรเคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบ
ตาง ๆ 
 

SCI02 1112  
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
1 
(Fundamental 
Chemistry 
Laboratory I) 

1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 0 ชั่วโมง 

คณิตศาสตรเชิง
วิศวกรรม 

ล ิม ิต ความตอเน ื ่อง อน ุพ ันธ  การ
ประยุกตของอนุพันธ ฟงกชันผกผัน 
อินทิกรัลจำกัดเขต และทฤษฎีบทมูล
ฐานของแคลคูลัส  
 

SCI03 1001  
แคลคูลัส 1 
(Calculus I) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 

เทคนิคการหาปริพันธ (ฟงกชันตัวแปร
เดียว) ปริพันธไม ตรงแบบ การหา
ปริพันธเชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม 
พหุนามเทยเลอรและอนุกรมเทยเลอร 
เวกเตอรและเรขาคณิต ฟงกชันคา
เ วก เตอร   ฟ  งก  ช ั นหลายต ั วแปร 
อนุพันธยอย และการประยุกต 
 

SCI03 1002 
แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 

การหาปริพันธหลายชั ้น ปริพันธใน
พิก ัดเช ิ งข ั ้ว  ปร ิพ ันธ ในพ ิก ัดทรง 
กระบอก และปริพันธในพิกัดทรงกลม 
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง 
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสอง 
ปญหาคาตั้งตน วิธีการอนุกรมกำลัง 
การประยุกตสมการเชิงอนุพันธ 
 

SCI03 1005 
แคลคูลัส 3 
(Calculus III) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

1 องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรเชิง
วิศวกรรม 

ทบทวนการแปลงลาปลาซและการ
แปลงย อนกล ับ  อน ุกรมฟ ู เ ร ี ยร  
อินทิกรัลฟูเรียร การแปลงฟูเรยีร และ
การแปลงยอนกลับ พื ้นฐานทางพีช 
คณิตเชิงเสน ปริภูมิเวกเตอร ระบบ
ไอเกน ฟงกชันของเมตริกซจัตุรัส การ
วิเคราะหตัวแปร เชิงซ อน ฟงกชัน 
แอนาลิติก ทฤษฎีของคาเรซดิวิ 
 

ENG29 2001  
คณิตศาสตร 
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical 
Engineering 
Mathematics) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 

ความนาจะเปนแบบไมตอเนื ่อง ตัว
แปรสุม ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข 
เหตุการณที่เปนอิสระตอกัน การแจก
แจงแบบไบโนเมียล และมัลติโนเมียล 
การแจกแจงแบบพัวซอง ทฤษฎีของ
เบย คาคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ความ
แปรปรวน ความน าจะ เป นแบบ 
ตอเนื ่อง ฟงกชันความหนาแนนและ
การกระจาย การแจกแจงแบบเอกซ
โพเนลเชียลและแบบปกติ คาเฉลี่ย
ทางสถิต ิ ความแปรปรวนรวม การ
ทดสอบสมมติฐาน การประมาณคาเชงิ
เสน การวิเคราะหความแปรปรวน 
การประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 
 

ENG29 2002  
ความนาจะเปนและ
สถิต ิสำหร ับว ิศวกร
ไฟฟา 
(Probability and 
Statistics for 
Electrical 
Engineers) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การ
หารากของสมการเชิงเสนและไมเชิง
เสน การแกระบบสมการเชิงเสนดวย
การคานวณเชิงตัวเลข การประมาณ
คาในชวงและนอกชวง อนุพันธและ
ปริพันธเชิงตัวเลข การแกระบบสมการ
เชิงอนุพันธดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
การหาคาไอเกนและเวกเตอรไอเกน 
การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ
ยอย การประยุกตใชโปรแกรม เชน 
MATLAB, Scilab, C, Java ห รื อ 
Python 
 

ENG29 2003   
การคำนวณเชิงตัวเลข
สำหรับวิศวกรไฟฟา 
(Numerical 
Computation for 
Electrical 
Engineers) 

2 หนวยกิต 
บรรยาย 12 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 60 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

2 องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

 ความเขาใจและ
ความสามารถใน
การถอด
ความหมายจาก
แบบทางวิศวกรรม  

การเขียนตวัอักษร เรขาคณิตพรรณนา 
การอานและเขียนภาพฉายตั้งฉายและ
ภาพฉายสามม ิต ิ  มาตรฐาน การ
กำหนดมิติและความเผื่อในงานเขียน
แบบทางวิศวกรรมเบื ้องตน ภาพตัด 
ภาพชวย การเขียนภาพรางดวยมือ
เปล า  แบบรายละเอ ียดและแบบ
ภาพประกอบ 
 

ENG25 1010  
การเขียนแบบ
วิศวกรรม 1 
(Engineering 
Graphics I) 
 

2 หนวยกิต 
บรรยาย 24 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 60 ชั่วโมง 

รหัสและมาตรฐานอุปกรณไฟฟา ระบบ
ไฟฟา แบบแผนการจัดระบบจำหนาย
กำลังไฟฟา แบบทางไฟฟา แบบระบบ
ทางเดินไฟฟา อุปกรณและเครื่องมือ
ไฟฟา แบบวงจรควบคุมไฟฟา แบบ
ระบบลอฟา แบบวงจรควบคุมมอเตอร 
แบบระบบสายสง แบบระบบไฟฟา
ฉุกเฉิน แบบระบบตอลงดิน 
 

ENG29 2151 
การอานแบบสำหรับ
งานไฟฟา 
(Electrical 
Schematic Print 
Reading) 

2 หนวยกิต 
บรรยาย 24 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 60 ชั่วโมง 

พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟา รหัส
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น อ ุ ป ก ร ณ  ไ ฟ ฟ า 
หลักเกณฑและมาตรฐานการติดตั้ง
ระบบไฟฟา แบบแผนการจัดระบบ
จำหนายกำลังไฟฟา แบบทางไฟฟา 
การออกแบบสายไฟฟาและสายเคเบิล 
ระบบทางเดินไฟฟา อุปกรณและ
เครื่องมือไฟฟา การคำนวณโหลด การ
ปร ับปรุงตัวประกอบกำลังและการ
ออกแบบวงจรความจ ุไฟฟ า  การ
ออกแบบสายลอฟา การออกแบบ
วงจรควบคุมมอเตอร รายละเอียดของ
โหลด สายสง การจัดความสัมพันธของ
อ ุปกรณป องกัน ระบบไฟฟากำลัง
ฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร 
การติดต ั ้ งระบบตอลงด ินในระบบ
ไฟฟา 
 

ENG29 3153  
การออกแบบระบบ
ไฟฟา 
(Electrical System 
Design) 

1 หนวยกิต 
บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 24 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

2 องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

วัสดุวิศวกรรม ประเภทของวัสด ุว ิศวกรรม ความ 
ส ัมพันธระหว างโครงสร าง สมบัติ 
กระบวนการผลิตและการใชงานของ
วัสดุว ิศวกรรม เชน โลหะ เซรามิก  
พอลิเมอร และคอมโพสิท โครงสราง
ผ ล ึ ก ข อ ง โ ล หะ  ก า ร ต ร วจ ส อ บ
โครงสรางมหภาคและจุลภาค สมบัติ
ทางกลและว ิธ ีการทดสอบทางกล 
แผนภ ูม ิ สมด ุ ล เฟสและการแปล
ความหมาย กระบวนการผลิตและขึ้น
ร ูปโลหะ การอบช ุบโลหะ การกัด
กร  อน ใ น โ ล หะ แล ะกา รป  อ ง กัน 
โครงสรางและสมบัติของวัสดุเซรามิก 
เซรามิกดั ้งเด ิมและเซรามิกขั ้นสูง 
กระบวนการผลิต สมบัติทางวิศวกรรม
ของ เซราม ิก  ว ั สด ุพอล ิ เมอร  ใน
ชีวิตประจำวัน พอลิเมอรผสม พอลิ
เมอรคอมโพสิทสมบัติทางกายภาพ
ของพอลิเมอร กระบวนการขึ ้นรูป
ผลิตภัณฑพอลิเมอร กระบวนการการ
สังเคราะหและสมบัติพื้นฐานของพอลิ
เมอร  การย อยสลายของพลาสติก  
การประยุกตใชวัสด ุในงานพื ้นฐาน 
ดานวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 
 

ENG31 1001  
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering 
Materials) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 

พื้นฐานกลศาสตร ระบบแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ 
สมดุล การวิเคราะหโครงสราง แรง
ภายใน ความเสียดทาน จุดศูนยกลาง
น ้ ำหน ักและจ ุดศ ูนย กลางพ ื ้ นที่  
หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ 
 

ENG30 2001  
สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
(Engineering Statics) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

2
  

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

พื้นฐานกลศาสตร นิยามความรอนและของไหล ความจุ
ความรอน หนวยว ัด แหลงกำเนิด
ความร อน การเผาไหม  (ของแข็ง 
ของเหลว และกาซ) สมบัติของไอน้ำ
และแกส กฎขอที่หนึ่งและกฎขอที่สอง
ของเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรไอน้ำ 
ว ัฏจ ักรแกส การถายเทความรอน 
(การนำ การพา การแผรังสี) การไหล
ของของไหล และการขับเคลื่อนของ
ไหล การระบายความรอนในอุปกรณ 
ไฮดรอลิกสและนิวเมติกสเบื้องตน 
 

ENG29 2004  
ความรอนและกำลัง
ของไหล 
(Heat and Fluid 
Power) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา องคประกอบของวงจร การวิเคราะห
แบบโนดและเมช วงจรสมมูลเทเวนิน
และนอรตัน ความเหนี่ยวนำไฟฟาและ
ความจุไฟฟา การตอบสนองชั่วครูดีซี 
กา รตอบสนองสถานะอย ู  ต ั วต อ
สัญญาณรูปคลื ่นซายน วงจรกระแส 
สลับ การว ิเคราะหด วยเฟสเซอร  
กำล ังไฟฟ าและตัวประกอบกำลัง  
วงจรไฟฟาสามเฟส 
 

ENG29 2111   
วงจรไฟฟา  
(Electric Circuits) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 

การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื ้นฐาน 
เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี ของหัวขอ
ตาง ๆ ในวิชาวงจรไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสมูลฐาน และสรางทักษะ
ในการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาพื้นฐาน 
  

ENG29 2112  
ปฏิบัติการวงจรและ
อุปกรณ            
(Circuits & Devices 
Laboratory)                 
 

1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 36 ชั่วโมง 

สัญญาณและระบบ การประยุกตการแปลงลาปลาซและ
เทคนิคของฟูเร ียร ในการวิเคราะห
วงจร การเหนี่ยวนำรวมและวงจรขาย
สองทางเขาออก การตอบสนองโดเมน
ความถี่ เรโซแนนซในวงจร วงจรขาย
แอกทีฟ ฟลเตอรชนิดต่ำผาน สูงผาน 
แถบผานและตัดแถบ   
 

ENG29 2115  
การวิเคราะหวงจร
และตัวกรอง 
(Circuit Analysis 
and Filters) 
 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

2
  

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

สนามแมเหลก็
ไฟฟา 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กท
ริก ความจุไฟฟา กระแสการพาและ
กระแสการนำ ความตานทานไฟฟา 
สนามแมเหล็กสถิต วัสดุไฟฟา ความ
เ ห น ี ่ ย ว น ำ ท า ง แ ม  เ ห ล ็ ก ไ ฟฟ า 
สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนตามเวลา 
สมการของแมกซเวลล 
 

ENG29 2141  
สนามแมเหล็กไฟฟา 
(Electromagnetic 
Fields) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 

อุปกรณและวงจร
อิเล็กทรอนิกสแบบ 
แอนะล็อกและ
ดิจิทัล 

อะตอมและอิเล็กตรอน แถบพลังงาน
และพาหะประจุในสารกึ่งตัวนำ พาหะ
สวนเกินในสารกึ่งตัวนำ  รอยตอสาร
ก ึ ่ ง ต ั วน ำ  ไ ด โ อด รอยต  อ พ ี เ อ็ น 
ทรานซิสเตอรไบโพลาร ทรานซิสเตอร
สนามไฟฟ  า  ล ักษณะสมบ ัต ิทาง
ก ร ะ แ ส - แ ร ง ด ั น ข อ ง อ ุ ป ก ร ณ
อ ิเล ็กทรอนิกสต าง ๆ การไบแอส
ทรานซิสเตอร  ล ักษณะสมบัต ิทาง
กระแส-แรงดันของอุปกรณอิเล็กทรอ-
นิกสและวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กที ่ ใช
ทรานซ ิส เตอร   วงจรขยายกำลั ง 
แหลงจายกำลัง   
     

ENG29 2113   
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 
(Engineering 
Electronics) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 
 

การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอ-
นิกส เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีของ
หัวขอตาง ๆ ในวิชาอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 
 

ENG29 2114  
ปฏิบัติการ 
อิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรม 
(Engineering 
Electronics 
Laboratory) 

1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 36 ชั่วโมง 

ระบบเลขฐาน รหัสตาง ๆ พีชคณิตบูลีน 
การออกแบบวงจรผสม เทคนิคการลด
ฟงกชัน ไอซีตระกูลทีทีแอล อินพุต
ดวยสวิตช การแสดงผลดวยแอลอีดี 
การออกแบบวงจรตรรกชนิดซิงโครนัส 
ซีเควนเชียล แผนภาพ สถานะของ
วงจร การออกแบบวงจรตรรกชนิดอะ
ซิงโครนัสซีเควนเชียล 
 

ENG29 2122  
วงจรดิจ ิทัลและการ
ออกแบบทางตรรกะ 
(Digital Circuit and 
Logic Design) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 24 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 84 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

2
  

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

การแปลงรูป
พลังงานไฟฟา
เชิงกล 

วงจรแม  เหล ็ก หล ักการแปลงผัน
พล ั ง งานกลไฟฟ  า  พล ั ง งานและ
พลังงานรวม หมอแปลงเฟสเดียวและ
สามเฟส หลักการเครื่องจักรกลหมุน 
เคร ื ่ อ งจ ั กรกลไฟฟ  ากระแสตรง 
โค ร งสร  า ง เ คร ื ่ อ ง จ ั ก รกล ไฟฟ า
กระแสสลับ เครื ่องจักรกลซิงโครนัส 
เครื่องจักรกลแบบเหนี่ยวนำสามเฟส
และเฟสเดียว การปองกันเครื่องจักร 
กลไฟฟา 
 

ENG29 2143  
เครื่องจักรกลไฟฟา 
(Electrical 
Machines) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 

 การวัดและ
เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟา 

หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา 
คุณลักษณะและการแยกประเภทของ
เครื ่องม ือวัด การวิเคราะหการวัด 
อุปกรณวัดแอนะลอกและดิจิตอลที่ใช
ในการว ัดแรงด ันด ีซ ี  แรงด ันเอซี  
กระแสไฟฟาดีซี และกระแสไฟฟาเอซี 
การวัดกาลัง ตัวประกอบกาลัง และ
พลังงาน การวัดความตานทาน ความ
เหนี่ยวนำและความจุไฟฟา การวัด
ความถี่ คาบ และชวงเวลา สัญญาณ
รบกวน ทรานสดิวเซอร การสอบเทียบ
เครื่องมือวัด 
 

ENG29 3131  
การวัดและเครื ่องมือ
วัดทางไฟฟา 
(Electrical 
Measurements and 
Instrumentation) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 

ระบบควบคุม  แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ 
ฟงกชันถายโอน การตอบสนองของ
ระบบระบบอันดับหนึ ่งและสอง การ
ควบคุมวงปดกับคุณลักษณะที่สำคัญ 
เสถียรภาพ เกณฑของเราและไนควสิต 
วิธ ีโลกัสราก วิธ ีโดเมนความถี ่ การ
ออกแบบระบบควบคุม 
 

ENG29 3132   
ระบบควบคุม 
(Control Systems) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 

 

  



101 

 

ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

2
  

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

การโปรแกรม
คอมพิวเตอร  

หลักการของระบบและสวนประกอบ
ของคอมพิวเตอร การทำงานรวมกัน
ระหว างฮาร ดแวร และซอฟตแวร  
หล ั กการประมวลผลข อม ูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีพัฒนาและ
ออ กแ บบ โ ปร แ ก รม  ก า ร เ ข ี ย น
โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรที่
ทันสมัย การกำหนดตัวแปร นิพจน 
ประโยคควบคุม การฝกปฏิบัติการ
โปรแกรม 
 

ENG23 1001  
การเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร 1 
(Computer 
Programming I) 

2 หนวยกิต 
บรรยาย 12 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 60 ชั่วโมง 

การใชงานพื ้นฐานของโปรแกรมแม็
ตแล็บและซิมูลิงก (SIMULINK) การ
ปอนขอมูล การเก็บขอมูล การสราง
กราฟ การคานวณเกี ่ยวกับเวกเตอร 
เมทร ิกซ และโพลิโนเม ียล การหา
คำตอบของระบบสมการ เชิงเสนและ
สมการเชิงอนุพันธ การเขียนฟงกชัน
และการเขียนแฟมเอ็ม การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การเชื่อมโยงกับผูใช
ทางกราฟฟ ก  กรณ ีศ ึกษาป ญหา
ทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
 

ENG29 2121  
การโปรแกรมแม็ตแล็บ
สำหรับวิศวกรไฟฟา 
(MATLAB 
Programming for 
Electrical 
Engineers) 

2 หนวยกิต 
บรรยาย 24 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 48 ชั่วโมง 

เทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

ประวัติการพัฒนาระบบสื่อสาร การ
วิเคราะหและประมวลผลสัญญาณ 
การมอดูเลตเชิงอุปมาน และการมอดู
เลตเชิงเลข ระบบสื ่อสารและการสง
ขาวสารที ่ใชงาน เชน ระบบสื ่อสาร
ข อม ูล  ระบบโทรศ ัพท   ระบบสื่อ
สัญญาณ ระบบโทรมาตรและระบบ
ควบคุมระยะไกล 
 

ENG29 4134  
หลักการของระบบ 
สื่อสาร 
(Principles of 
Communication 
Systems) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

3 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

การผลิต สงจาย 
จำหนายและการใช
งานของกำลังไฟฟา 

โครงสรางของระบบไฟฟากำลัง การ
ผลิต ส งจ าย และหล ักการก ักเก็บ
พล ั งงานไฟฟ  า  วงจร ไฟฟ  ากำลัง
ก ร ะ แ ส ส ล ั บ  ร ะ บ บ ต  อ ห น  ว ย 
แบบจำลองและลักษณะสมบัติของ
เครื ่องกำเนิดไฟฟา แบบจำลองและ
ลักษณะสมบัติของหมอแปลงกำลัง 
แบบจำลองและพารามิเตอรของสาย
สง แบบจำลองและลักษณะสมบัติของ
สายเคเบิล การวิเคราะหตอเฟส การ
วิเคราะหตอหนวย เมตริกซโครงขาย
ระบบไฟฟากำลัง การคำนวณการไหล
ของกำลังไฟฟา การวิเคราะหความผิด
พรองข้ันพ้ืนฐาน 
 

ENG29 3154  
ระบบไฟฟากำลัง 
(Electrical Power 
System) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 

การแปลงรูป
กำลังไฟฟา 

ลักษณะเฉพาะของอุปกรณทางดาน
อิเล็กทรอนิกสกำลัง วงจรแปลงผันเอซี
เปนดีซ ีวงจรแปลงผันดีซีเปนดีซี วงจร
แปลงผันเอซีเปนเอซี วงจรแปลงผันดี
ซีเปนเอซ ี
 

ENG29 2142  
อิเล็กทรอนิกสกำลัง 
(Power Electronics) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 

เสนโคงโหลด เสนโคงชวงเวลาโหลด

และตัวประกอบโหลด แหลงพลังงาน

และพลังงานทดแทน เครื ่องกำเนิด

ไฟฟาซิงโครนัสและการควบคุม โรง

จักรไฟฟาพลังน้ำ โรงจักรไฟฟาพลังไอ

น้ำ โรงจักรไฟฟาพลังงานความรอน

รวม โรงจักรไฟฟากังหันแกส โรงจักร

ไฟฟาเครื่องยนตดีเซล การควบคุมการ

ผลิตไฟฟา การควบคุมโหลด-ความถ่ี 

โรงจักรไฟฟาพลังนิวเคลียร การกัก

เก็บพล ังงาน การปฏิบัต ิงานอยาง

ประหยัดในระบบไฟฟากำลัง สถานี

ไฟฟา รูปแบบของสถานีไฟฟา อุปกรณ

ในสถานีไฟฟา แผนภาพสถานีไฟฟา 

การปองกันฟาผาและระบบตอลงดนิ 

ENG29 3152  
โรงจักรไฟฟาและ
สถานีไฟฟา 
(Power Plant and 
Substation) 

2 หนวยกิต 
บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 48 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

3 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

การแปลงรูป
กำลังไฟฟา 

สวนประกอบของระบบขับเคลื่อนทาง
ไฟฟา ลักษณะเฉพาะของโหลด ยาน
การทำงานของการขับเคลื่อน การสง
กำล ั งและขนาด  ล ักษณะเฉพาะ
แรงบิด-ความเร็วของมอเตอรไฟฟา 
การขับเคลื ่อนมอเตอรไฟฟากระแส 
ตรงและมอเตอรไฟฟากระแสสลับดวย
วงจรแปลงผันกำลัง การเริ่มเดินเครื่อง 
การเบรก การหมุนกลับทิศทาง การ
ทำงานแบบสี ่จต ุภาค การควบคุม
ความเร็วรอบ ระบบขับเคลื่อนเซอรโว 
การเลือกพิกัดของมอเตอรไฟฟา และ
การประย ุ กต  ก า รข ับ เ คล ื ่ อน ใน
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
 

ENG29 3145  
การข ับเคล ื ่อนด  วย
อุปกรณสารกึ ่งตัวนำ
กำลัง 
(Power 
Semiconductor 
Drives) 

4 หนวยกิต 
บรรยาย 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 96 ชั่วโมง 

การกักเก็บพลังงาน เสนโคงโหลด เสนโคงชวงเวลาโหลด
และตัวประกอบโหลด แหลงพลังงาน
และพลังงานทดแทน เครื ่องกำเนิด
ไฟฟ  าซ ิ งโครน ัสและการควบคุม  
โรงจักรไฟฟาพลังน้ำ โรงจักรไฟฟา
พลังไอน้ำ โรงจักรไฟฟาพลังงานความ
รอนรวม โรงจักรไฟฟากังหันแกส โรง
จักรไฟฟาเคร่ืองยนตดีเซล การควบคมุ
การผล ิตไฟฟา การควบคุมโหลด-
ความถี ่ โรงจักรไฟฟาพลังนิวเคลียร 
การกักเก็บพลังงาน การปฏิบัติงาน
อยางประหยัดในระบบไฟฟากำลัง 
สถานีไฟฟา รูปแบบของสถานีไฟฟา 
อุปกรณในสถานีไฟฟา แผนภาพสถานี
ไฟฟา การปองกันฟาผาและระบบตอ
ลงดิน 
 

ENG29 3152   
โรงจักรไฟฟาและ
สถานีไฟฟา 
(Power Plant and 
Substation) 

1 หนวยกิต 
บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 24 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

3 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

การกักเก็บพลังงาน โครงสรางของระบบไฟฟากำลัง การ
ผลิต ส งจ าย และหล ักการก ักเก็บ
พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟากำลังกระแส 
สลับ ระบบตอหนวย แบบจำลองและ
ลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟา 
แบบจำลองและลักษณะสมบัติของ
หม อแปลงกำล ัง แบบจำลองและ
พารามิเตอรของสายสง แบบจำลอง
และลักษณะสมบัติของสายเคเบิล การ
วิเคราะหต อเฟส การวิเคราะหตอ
หนวย เมตริกซโครงขายระบบไฟฟา
กำลัง การคำนวณการไหลของกำลัง 
ไฟฟา การวิเคราะหความผิดพรองขั้น
พื้นฐาน 
 

ENG29 3154  
ระบบไฟฟากำลัง 
(Electrical Power 
System) 

1 หนวยกิต 
บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 24 ชั่วโมง 

ขอพงึปฏิบัติ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยในการ
ออกแบบและติดตั้ง
ทางไฟฟา 

พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟา รหัส
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น อ ุ ป ก ร ณ  ไ ฟ ฟ า 
หลักเกณฑและมาตรฐานการติดตั้ง
ระบบไฟฟา แบบแผนการจัดระบบ
จำหนายกำลังไฟฟา แบบทางไฟฟา 
การออกแบบสายไฟฟาและสายเคเบิล 
ระบบทางเดินไฟฟา อุปกรณและ
เครื่องมือไฟฟา การคำนวณโหลด การ
ปร ับปรุงตัวประกอบกำลังและการ
ออกแบบวงจรความจ ุไฟฟ า  การ
ออกแบบสายลอฟา การออกแบบ
วงจรควบคุมมอเตอร รายละเอียดของ
โหลด สายสง การจัดความสัมพันธของ
อ ุปกรณป องกัน ระบบไฟฟากำลัง
ฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร 
การติดต ั ้ งระบบตอลงด ินในระบบ
ไฟฟา 
 

ENG29 3153  
การออกแบบระบบ
ไฟฟา 
(Electrical System 
Design) 

3 หนวยกิต 
บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 72 ชั่วโมง 
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ลำดับ 
ที ่

องคความรูที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู  ภาระ 
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 
ตอภาคการศึกษา 

3 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

ขอพงึปฏิบัติ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยในการ
ออกแบบและติดตั้ง
ทางไฟฟา 

ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการ

ของวิศวกรรมศาสตร องคกรวิชาชีพที่

เกี่ยวของ จรรยาบรรณวิศวกร ความ

ปลอดภัยในงานว ิศวกรรม แนะนำ

วิชาชีพทางดานวิศวกรรมจากหลักสูตร 

ตาง ๆ โดยนักศึกษาตองเขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการของหลักสูตรตาง ๆ ที่

เปดสอนในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร

ใหไดอยางนอย 8 ครั้ง 

ENG20 1010  

แนะนำวิชาชีพวิศวกร 

(Introduction to 

Engineering 

Profession) 
 

1 หนวยกิต 
บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาดวยตนเอง 36 ชั่วโมง 

 
สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564 – 2568 

 
หมายเหตุ รายวิชาที่ใชเทียบมากกวา 1 องคความรู ไดระบุภาระหนวยกิต  

โดยแบงสัดสวนตามรายวิชาที่นำมาขอเทียบ 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา-งานไฟฟากำลัง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

1 องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  

 ฟสิกสบนพื้นฐานของแคลคูลัส 
SCI05 1001 Physics I 4(4-0-8)    
 
 

 
 1. รศ. ดร.พวงรัตน  ไพเราะ 

วท.บ. (ฟสิกส), จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Physics), U. of Toronto, Canada 
Ph.D. (Physics), U. of Toronto, Canada 

 ประสบการณสอน  17  ป 
 2. ผศ.ดร.ขรรคชัย โกศลทองก่ี 

วท.บ. (ฟสิกส), มหาวทิยาลัยมหิดล 
วท.ด. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ประสบการณสอน  14  ป 
 3. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน 

วท.บ. (ฟสิกส), จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วท.ม. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วท.ด. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณสอน  9  ป 

 4. ผศ. ดร.วิทวัส แสนรังค 
วท.บ. (ฟสิกส), มหาวทิยาลัยขอนแกน 
Ph.D. (Physics), University of Wisconsin-
Madison, Madison, WI, USA 

 ประสบการณสอน  6  ป 
 5. ผศ. ดร.เพิ่มวัย ชัยนะกุล 

M.Sc. (Physics), University of Bristol, U.K. 
Ph.D (Physics), University of Bristol, U.K. 

 ประสบการณสอน  2  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

  6. อ. ดร.วรินทร ศริทะวงศ 
วท.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยมอันดบั 1), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
วท.ม. (ฟสิกส), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Applied Physics), Graduate  
University for Advanced Studies, Japan  

 ประสบการณสอน  6  ป 
7. อ. ดร.อิทธิพล ฟองแกว 

วท.บ. (ฟสิกส), มหาวทิยาลัยขอนแกน 
วท.ด. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณสอน  3  ป 

 8. อ. ดร.มนตชัย จิตรวิเศษ 
วท.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยมอันดบั 1),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วท.ม (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Ph.D. in Physics, University of Twente, The 
Netherlands 

 ประสบการณสอน  1  ป 
 SCI05 1002 Physics II     4(4-0-8) 

 
1. รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ 

วท.บ. (ฟสิกส) (เกียรตินิยมอันดบั 2),  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปร.ด. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 ประสบการณสอน  13  ป 
2. ผศ. ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล 

วท.บ. (ฟสิกส), จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Master in Astronomy & Astrophysics, 
Université Pierre et Marie Curie, Paris, 
France 
Doctorat in Astronomy & Astrophysics, 
Université Pierre et Marie Curie, Paris, 
France 

 ประสบการณสอน  2  ป 
3. อ. ดร.สรวิศ แสงวิสิน 

B.Sc. Engineering Physics (magna cum 
laude), Brown University, USA 
Ph.D. Physics, Princeton University, USA 

 ประสบการณสอน  1  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 SCI05 1191 Physics Laboratory I        1(0-3-0) 
 

1.  รศ. ดร.พวงรัตน  ไพเราะ 
วท.บ. (ฟสิกส), จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Physics), U. of Toronto, Canada 
Ph.D. (Physics), U. of Toronto, Canada 

 ประสบการณสอน  17  ป 
SCI05 1192 Physics Laboratory II      1(0-3-0) 
 

1. รศ. ดร.พวงรัตน  ไพเราะ 
วท.บ. (ฟสิกส), จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
M.Sc. (Physics), U. of Toronto, Canada 
Ph.D. (Physics), U. of Toronto, Canada 

 ประสบการณสอน  17  ป 
 เคม ี

SCI02 1111 Fundamental Chemistry I 4(4-0-8) 
 
 
 
 
 

 
1. ศ. ดร.กฤษณะ สาคริก 

วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (เคมีเชิงฟสิกส), มหาวิทยาลัยมหิดล 
Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
University of Innsbruck, Austria 
 ประสบการณสอน  28  ป 

2. รศ. ดร.ระพี อูทเคอ 
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  
วท.ด. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), วิทยาลัย
ปโตรเลียมและปโตรเคมี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ประสบการณสอน  11  ป 

3. ผศ. ดร.ธีรนันท ศิริตานนท 

วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
Ph.D. (Inorganic Chemistry), Oregon State 
U., USA. 

 ประสบการณสอน  9  ป 
4. ผศ. ดร.พัชรินทร ชัยสุวรรณ 

วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห), มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประสบการณสอน  7  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

  5. อ. ดร.ปยะนุช ปนอยู 
วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Dr.rer.nat. (Chemistry) Ruhr University 
Bochum, Germany 
ประสบการณสอน  3  ป 

SCI02 1112 Fundamental Chemistry  1(0-3-0) 
 Laboratory I 

1.  ผศ. ดร.ธีรนันท ศิริตานนท 
วท.บ. (เคมี), (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
Ph.D. (Inorganic Chemistry),  
Oregon State U., USA. 
ประสบการณสอน  9  ป 
 

2 คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 

 SCI03 1001 Calculus I                   4(4-0-8) 1.  ผศ. ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง 
วท.บ. (คณิตศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
ปร.ด. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ประสบการณสอน  6  ป 
2.  อ. ดร.ภาณุ สำอางค 

B.S. (Mathematics), Chiang Mai University  
M.S. (Mathematics), University of Michigan, 
USA 
M.S. (Applied Mathematics), University of 
Washington, USA 
Ph.D. (Applied Mathematics), State 
University of New York at Stony Brook, 
USA. 

 ประสบการณสอน  1  ป 
 

 SCI03 1002 Calculus II                   4(4-0-8) 
 

1.  ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะ 
B.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State U., 
USA. 
M.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State U., 
USA.  
Ph.D. (Mathematics), Pennsylvania State U., 
USA. 

 ประสบการณสอน  28  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 SCI03 1005 Calculus III                   4(4-0-8) 1.  อ. ดร.อมรรัตน สุรยิวิจิตรเศรณี 
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรโยธา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรโยธา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

 ประสบการณสอน  5  ป 

ENG29 2001 Electrical Engineering 4(4-0-8) 
 Mathematics 

1. ผศ. ดร.สุดารัตน ขวัญออน 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Electrical & Electronics Engineering), 
The University of Nottingham, U.K., 

ประสบการณสอน  17  ป 

ENG29 2002 Probability and 3(3-0-6) 

                  Statistics for Electrical  
 Engineers 

1. รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) (เกียรตนิิยมอันดับ 1),    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
The University of Birmingham, U.K.
ประสบการณสอน  22  ป 

ENG29 2003 Numerical Computation 2(1-3-5) 

                  for Electrical Engineers  

1. รศ. ดร.อาทิตย ศรีแกว 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2), สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,  
M.S. (Electrical Engineering),  
Vanderbilt University, U.S.A. 
Ph.D. (Electrical Engineering),  
Vanderbilt University, U.S.A. 
ประสบการณสอน  22  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 ความเขาใจและความสามารถในการถอด
ความหมายจากแบบทางวิศวกรรม  
ENG25 1010 Engineering Graphics I  2(1-3-5) 

 

 
 

1.  ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประสบการณสอน  15  ป 

 
ENG29 2151 Electrical Schematic  2(1-3-5) 
 Print Reading  
 

1. รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) (เกียรตนิิยมอันดับ 1),    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
The University of Birmingham, U.K. 
ประสบการณสอน  22  ป 

2. ผศ. ดร.อุเทน ลีตน 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประสบการณสอน  7  ป 

ENG29 3153 Electrical System Design 4(4-0-8) 
 
 

1. รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) (เกียรตนิิยมอันดับ 1),    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
The University of Birmingham, U.K. 
ประสบการณสอน  22  ป 

2. ผศ. ดร.อุเทน ลีตน 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

 ประสบการณสอน  7  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 วัสดุวิศวกรรม 
ENG31 1001 Engineering Materials 4(4-0-8) 
 

  
 1. รศ. ดร.ปราณี ชุมสำโรง 

วท.บ. (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
M.Sc. (Polymer Science and Technology), 
UMIST, UK. 
Ph.D. (Polymer Science and Technology), 
UMIST, UK. 

 ประสบการณสอน  21  ป 
 2. ผศ. ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล 

วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
Ph.D (Macromolecular Science),  
Case Western Reserve U., USA. 
ประสบการณสอน  21  ป 

 3. ผศ. ดร.อนุรัตน ภูวานคำ 
วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   
วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
D.Eng. (Materials Science & Engineering), 
Nagaoka U. of Technology, Japan
ประสบการณสอน  15  ป 

 4. อ.ฐติิกร ฉ่ำชวง 
วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (เทคโนโลยีการข้ึนรปูวัสดุและนวัตกรรมการ
ผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี
ประสบการณสอน  2  ป 

 พ้ืนฐานกลศาสตร 
ENG30 2001 Engineering Statics 4(4-0-8) 
 

 
 1. ศ. ดร.สุขสันต หอพิบูลสุข 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแกน 
M.Eng. (Soil Engineering), AIT.  
Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga U., 
Japan 
ประสบการณสอน  21  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 พ้ืนฐานกลศาสตร 
ENG30 2001 Engineering Statics 4(4-0-8) 
 

  
 2. รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแกน 
M.Eng. (Civil Engineering), U. of Texas,     
USA. 
Ph.D. (Civil Engineering), U. of Texas, USA. 
ประสบการณสอน  24  ป 

 3. ผศ. ดร.เชาวน หิรัญตียะกุล 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ำ), มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประสบการณสอน  21  ป 

 4. ผศ. ดร.ปรียาภร โกษา 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ประสบการณสอน  13  ป 

 5. อ. ดร.รตันาภรณ เกษมศรี 
M.Eng. (Environmental System Engineering), 
Nagaoka University of Technology, Japan 
D.Eng. (Energy and Environmental Science), 
Nagaoka University of Technology, Japan 
ประสบการณสอน  3  ป 

  ENG29 2004 Heat and Fluid Power 3(3-0-6) 
 
 

1. รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) (เกียรตนิิยมอันดับ 1),    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electronic and Electrical 
Engineering), The University of Birmingham, 
U.K. 
ประสบการณสอน  22  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 ทฤษฎีวงจรไฟฟา 
ENG29 2111 Electric Circuits                3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. รศ. ดร.อาทิตย ศรีแกว 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2), สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
M.S. (Electrical Engineering),  
Vanderbilt University, U.S.A. 
Ph.D. (Electrical Engineering),  
Vanderbilt University, U.S.A. 
ประสบการณสอน  22  ป 

2. รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2), สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,  
M.S. (Electrical Engineering),  
Vanderbilt University, U.S.A. 
Ph.D. (Electrical Engineering),  
Vanderbilt University, U.S.A. 
ประสบการณสอน  23  ป 

ENG29 2112 Circuits & Devices 1(0-3-3) 
 Laboratory 
 

1. ผศ. ดร.ทศพร ณรงคฤทธิ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร ี
ประสบการณสอน  6  ป 

 สัญญาณและระบบ 
ENG29 2115 Circuit Analysis and Filters  3(3-0-6) 
 

 
1. รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Electrical and Electronics 
Engineering), The University of Nottingham, 
UK. 
ประสบการณสอน  20  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 สนามแมเหล็กไฟฟา 
ENG29 2141 Electromagnetic Fields 3(3-0-6) 

 
 

 
1. ผศ. ดร.สุดารัตน ขวัญออน 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Electrical & Electronics Engineering), 
The University of Nottingham, U.K.  

ประสบการณสอน  17  ป2. รศ. ดร.เผด็จ เผาละออ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประสบการณสอน  16  ป 

 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ 
แอนะล็อกและดิจิทัล 
ENG29 2113  Engineering Electronics 3(3-0-6) 
 

 
 
1. ผศ. ดร.ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Photovoltaic Engineering),  
The University of New South Wales,  
Australia. 
ประสบการณสอน  25  ป 

 ENG29 2114 Engineering Electronics  1(0-3-3) 
 Laboratory  
 

1. ผศ. ดร.ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
Ph.D. (Photovoltaic Engineering),  
The University of New South Wales,  
Australia. 
ประสบการณสอน  25  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 ENG29 2122 Digital Circuit and  3(2-3-7) 
                  Logic Design  

 

1. ผศ. ดร.ทศพล รตันนิยมชัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
University of Birmingham, U.K. 
ประสบการณสอน  14  ป 

การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกล 
ENG29 2143 Electrical Machines  4(4-0-8) 
  

 
1. รศ. ดร.เผด็จ เผาละออ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประสบการณสอน  16  ป 

2. ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electrical Engineering),  
Chubu University, Japan. 
ประสบการณสอน  22  ป 

 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา 
ENG29 3131 Electrical Measurements 3(3-0-6) 
 and Instrumentation 
 

 
1. อ. ดร.วิโรจน แสงธงทอง 

วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม),  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประสบการณสอน  22  ป 

  



117 

 

ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 ระบบควบคมุ 
ENG29 3132 Control Systems 3(3-0-6) 

 

 
1. รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Electrical and Electronics 
Engineering), The University of Nottingham, 
UK. 

ประสบการณสอน  20  ป 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ENG23 1001 Computer Programming  2(1-3-5) 
 
 

 
1. ผศ. ดร.คะชา ชาญศลิป 

B.A. (Computer Science), Queens College, 
U.S.A. 
M.A. (Graphic Design), New York Institute of 
Technology, U.S.A. 
B.A. (Computer Science), Queens College, 
U.S.A. 
Ph.D. (Interactive Multimedia 
Technologies), Edith Cowan University, 
Australia 
ประสบการณสอน  10  ป   

 ENG29 2121 MATLAB Programming for 2(2-0-4) 
 Electrical Engineers 
 

1. ผศ. ดร.ทศพร ณรงคฤทธิ์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร ี
ประสบการณสอน  6  ป 

 เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ENG29 4134 Principles of 3(3-0-6) 
 Communication Systems 
 
 

 
1. รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล 

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
M.S. (Electrical Engineering),  
Vanderbilt University, U.S.A. 
Ph.D. (Electrical Engineering),  
Vanderbilt University, U.S.A. 
ประสบการณสอน  23  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

3 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

การผลิต สงจาย จำหนายและการใชงานของ
กำลังไฟฟา 
ENG29 3154 Electrical Power System 4(4-0-8) 

 
 
1. รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 
M.Eng. (Electric Power System 
Management), Asian Institute of 
Technology 
D.Eng. (Electric Power System 
Management), Asian Institute of 
Technology 
ประสบการณสอน  25  ป 

2. ผศ. ดร.ทศพล รัตนนิยมชัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
University of Birmingham, U.K. 
ประสบการณสอน  14  ป 

การแปลงรูปกำลังไฟฟา 
ENG29 2142 Power Electronics         3(3-0-6) 
 

 
1. รศ. ดร.กองพล อารีรักษ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
ประสบการณสอน  15  ป 

ENG29 3152 Power Plant  3(3-0-6) 
 and Substation 
 

1. รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) (เกียรตนิิยมอันดับ 1),    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
The University of Birmingham, U.K.  

ประสบการณสอน  22  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 ENG29 3145 Power Semiconductor  4(4-0-8) 
 Drives  
 

1. ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electrical Engineering),  
Chubu University, Japan. 
ประสบการณสอน  22  ป 

การกักเก็บพลังงาน 
ENG29 3152 Power Plant 3(3-0-6) 
 and Substation 
 

 
1. รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) (เกียรตนิิยมอันดับ 1),    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
The University of Birmingham, U.K.  
ประสบการณสอน  22  ป 

ENG29 3154 Electrical Power System 4(4-0-8) 1. รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 
M.Eng. (Electric Power System 
Management), Asian Institute of 
Technology 
D.Eng. (Electric Power System 
Management), Asian Institute of 
Technology 
ประสบการณสอน  25  ป 

2. ผศ. ดร.ทศพล รัตนนิยมชัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Electronic and Electrical 
Engineering), University of Birmingham, U.K. 
ประสบการณสอน  14  ป 
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ลำดับ 
ท่ี 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

 ขอพึงปฏิบัติมาตรฐานและความปลอด ภัยในการ
ออกแบบและติดต้ังทางไฟฟา 
ENG29 3153 Electrical System Design 4(4-0-8) 
 

 
 
1. รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) (เกียรตนิิยมอันดับ 1),    
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
The University of Birmingham, U.K. 
ประสบการณสอน  22  ป 

2. ผศ. ดร.อุเทน ลีตน 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณสอน  7  ป 

ENG20 1010 Introduction to 1(0-3-3) 
 Engineering Profession 

1. รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี และคณะ 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบงั 
M.Eng. (Electric Power System 
Management), Asian Institute of 
Technology 
D.Eng. (Electric Power System 
Management), Asian Institute of 
Technology 
ประสบการณสอน  25  ป 
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สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ 
    1.1 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
         1.1.1  หองปฏิบัตกิารเครื่องจักรกลไฟฟา 1 

ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
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รายวชิา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

32 คน / ชั้นเรียน  9 กลุม / ชั้นเรยีน 4 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ / เคร่ืองมือ 
จำนวนท่ี

ใช 
จำนวนที่

มีอยู 
1. การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสสลับดวย 
Magnetic Contactor  

1.ชุดทดลอง M-Control  
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 
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  1.1.2  หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 2 
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 3144 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 
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รายวิชา ENG29 3144 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 
30 คน / ชั้นเรียน  10 กลุม / ชั้นเรียน 3 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ช่ืออุปกรณ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช 
จำนวนท่ี

มีอยู 
1. เสนโคงคณุสมบัติแมเหล็กของเคร่ืองก า

เนิดไฟฟากระแสตรงในสภาวะไรโหลด 
2. มอเตอรไฟฟากระแสตรง 3. หมอแปลง

ไฟฟากำลัง 
3. เครื่องกำเนิดไฟฟาซงิโครนัส 
4. มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนำ 
5. การทดสอบคุณสมบัติแรงบิดและ

ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา
กระแสสลับ (Torque Speed 
Characteristic Curve of AC motor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 0.33-kW DC compound-wound 
generator 

2. Three-phase synchronous AC 
servo motor 300 W use with 
Control brake unit with auto 
mode 

3. DC Power Supply 
4. Field regulator (Bs5.400) and 

starter (SO3213-6B) 
5. multimeters for measure 

voltage 
6. digital multimeters for measure 

electricity 
8. Set of 18 light bulbs, 40-watt 

bulbs, 18 bulbs. 
9. Circuit Breaker 3 pole (ZENNA 

Z0107-003) 1 set for switching 
on / off load. 

10. Single phases transformers 
(ELWE) 30 00 110, 30 00 120. 

11. AC power supply single phases 
0 – 260 V/3A (ELWE 67 10 310). 

12. Digital multimeter (MeTrix 
PX120 Power Meter) 

13. 1.0 kVA, 230/400 V, 50 Hz, 
1500 rpm Synchronous 
Generator 

14. Field regulator Generator (Rh) 
(SO 3213-6H). 

15. Three-phase synchronous AC 
servo motor 1000 W Used with 
Control brake unit 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
  
 
  

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

  
4 เครื่อง 

 
6 เครื่อง 

  
1 เครื่อง 

  
1 เครื่อง 

  
  

6 ตัว 
  

1 เครื่อง 
  

2 เครื่อง 
  

1 เครื่อง 
  

1 ตัว 
  

1 เครื่อง 
 
 

2 เครื่อง 
  

1 เครื่อง 
  
 
  

7 เครื่อง 
3 เครื่อง 

  
8 เครื่อง 

 
8 เครื่อง 

  
2 เครื่อง 

  
2 เครื่อง 

  
  

10 เครื่อง 
  

7 เครื่อง 
  

6 เครื่อง 
  

2 เครื่อง 
  

1 ตัว 
  

2 เครื่อง 
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เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 
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  1.1.3  หองปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ 1 
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 2112 ปฏิบัติการวงจรและอปุกรณ 
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รายวชิา ENG29 2112 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ 
48 คน / ชั้นเรียน  24 กลุม / ชั้นเรียน 2 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ / เคร่ืองมือ 
จำนวนที่

ใช 
จำนวนที่

มีอยู 
1. ทำความคุนเคยกับเคร่ืองมือ อุปกรณและ

การวัดพ้ืนฐาน 
2. กฎของเคอรชอฟฟ 
3. วงจรแบงแรงดันไฟฟา และทฤษฎีการ

ซอนทับ 
4. การวัดกำลังไฟฟา และ การถายโอน

กำลังไฟฟาสูงสดุ 
5. คุณสมบัตขิองขดลวดเหนี่ยวนำ และตัว

เก็บประจ ุ
6. กำลังไฟฟาในวงจรกระแสสลบั 
7. วงจรไดโอด 
8. วงจรเรียงกระแส 
 

1. โตะปฏบิัติการพรอมแผงจายไฟและ 
   Protection System 
2. DC Power Supply แบบปรับคาได 
3. DC Power Supply แบบคงคา หลาย

คา 
4. AC Power Supply แบบคงคา หลาย

คา 
5. Function Generator 
6. Oscilloscope 
7. Digital Multi-meter 
8. Analog Multi-meter 
9. Accessories (Prototype Board, 

คีมสายไฟเชื่อมตอ) 
10. อุปกรณสำหรับทำการทดลอง R , L 

, C Diode, Transistor, Op-Amp 
และอ่ืนๆ 

24 โตะ 
  

24 เคร่ือง 
24 เคร่ือง 

 
24 เคร่ือง 

 
24 เคร่ือง 
24 เคร่ือง 
24 เคร่ือง 
24 ชุด 

หลายแบบ 
  

หลายคา 
 

30 โตะ 
  

30 เคร่ือง 
30 เคร่ือง 

 
30 เคร่ือง 

 
30 เคร่ือง 
30 เคร่ือง 
30 เคร่ือง 
30 ชุด 

หลายแบบ 
 

หลายคา 
 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 
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  1.1.4  หองปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ 2 
ใชสำหรับการเรียนการสอนรายวิชา ENG29 2114 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
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รายวชิา ENG29 2114 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 
48 คน / ชั้นเรียน  24 กลุม / ชั้นเรียน 2 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ / เคร่ืองมือ 
จำนวนที่

ใช 
จำนวนที่

มีอยู 
1. การไบอัสทรานซิสเตอร BIASING FOR 

TRANSISTOR 
2. การขยายสัญญาณของวงจรทรานซสิเตอร 

แบบเคสเคด และการตอบสนองตอ
ความถ่ี Cascaded Transistor and 
Frequency Response of Amplifier 

3. คุณลักษณะทรานซิสเตอรสนามไฟฟา 
4. วงจรขยายแบบ COMMON-SOURCE 

ดวย JFET 
5. วงจรออปแอมปแบบเชิงเสน Linear 

Operational Amplifier Circuit 
6. พื้นฐานวงจรออปแอมป และวงจรกรอง

สัญญาณชนิดแอกทีฟ Basic Op-Amp 
Circuit and Active Filter Circuit 

7. วงจรคงคาแรงดนัไฟฟาและไอซีแหลงจาย
กำลังไฟฟา Voltage Regulation and 
IC Regulators 

8. วงจรต้ังเวลาและกำเนิดสญัญาณ 

1. โตะปฏบิัติการพรอมแผงจายไฟและ 
   Protection System 
2. DC Power Supply แบบปรับคาได 
3. DC Power Supply แบบคงคา หลาย

คา 
4. AC Power Supply แบบคงคา หลาย

คา 
5. Function Generator 
6. Oscilloscope 
7. Digital Multi-meter 
8. Analog Multi-meter 
9. Accessories (Prototype Board , 

คีมสายไฟเชื่อมตอ) 
10. อุปกรณสำหรับทำการทดลอง R , L 

, C Diode, Transistor, Op-Amp 
และอ่ืนๆ 

 
 

24 โตะ 
  

24 เคร่ือง 
24 เคร่ือง 

 
24 เคร่ือง 
24 เคร่ือง 
24 เคร่ือง 
24 เคร่ือง 
24 ชุด 

หลายแบบ 
  
 

หลายคา 
 
 
 

 

30 โตะ 
  

30 เคร่ือง 
30 เคร่ือง 

 
30 เคร่ือง 
30 เคร่ือง 
30 เคร่ือง 
30 เคร่ือง 
30 ชุด 

หลายแบบ 
 
 

หลายคา 
 
 
 

 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 
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 1.1.5  หองปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ  
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวชิา ENG29 3146 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวย
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
 

 
 

 



131 

 

รายวชิา ENG29 3146 ปฏิบัติการการขับเคล่ือนดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง 
30 คน / ชั้นเรียน  10 กลุม / ชั้นเรียน 3 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ / เคร่ืองมือ 
จำนวนท่ี

ใช 
จำนวนที่

มีอยู 

1. การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ

ครึ่งคลื่นดวยไทริสเตอร 
2. การประยกุตใชงานอินเวอรเตอร

(Inverter Trainer WSM-2310) (XGT, 
XGI Series) 

 
 
 
 
 
 
 

1. แหลงจายกระแสสลับ 1 เฟส 50 Hz, 
(0 - 230 V) 

2. ดิจิตอลมัลติมิเตอร (DMM) 
3. ดิจิตอลออสซิโลสโคป 
4. Isolated Amplifier 
5. 0.37-kW, 220-V, 2360-rpm DC 

shunt-wound motor Ms1 (ELWE) 
6. Field rheostat (Rh) Bs 5.200 1 ตัว 

(0-820 Ω, 0.3 A) 
7. Starter (Rst) Bs 5.100 1 ตัว (0-32 

Ω, 3.5 A) 
8. ชุดทดลองอินเวอรเตอร 

2 เคร่ือง 
  

4 เคร่ือง 
4 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

1 ตัว 
  

1 ตัว 
  

1 ตัว 
  

1 ชุด 

2 เคร่ือง 
  

4 เคร่ือง 
4 เคร่ือง 
2 เคร่ือง 

1 ตัว 
  

1 ตัว 
  

1 ตัว 
  

1 ชุด 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 

 

     



132 

 

 1.1.6 หองปฏิบัติการระบบกำลัง 
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 3146 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวย 
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
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รายวิชา ENG29 3146 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนดวยอิเล็กทรอนกิสกําลัง 
30 คน / ชั้นเรียน  10 กลุม / ชั้นเรียน 3 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ช่ืออุปกรณ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช 
จำนวนท่ี

มีอยู 
1. การจําลองสถานการณของวงจรแปลงผนั

กําลังไฟฟากระแสตรงเปนกระแสตรง 
 (The simulation of DC-DC Converter 

Circuit) 
2. การจำลองสถานการณของวงจรแปลงผนั

กำลังไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลบั 
(The Simulation of DC-AC converter 
circuits) 

3. การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ
เต็มคลื่นดวยไทริสเตอร 

 
 
 

1.คอมพิวเตอร 
2. แหลงจายกระแสสลบั 1 เฟส 50 Hz, 

(0 - 230 V) 
3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร (DMM) 
4. ดิจิตอลออสซิโลสโคป 
5. Isolated Amplifier 
6. 0.37-kW, 220-V, 2360-rpm DC 

shunt-wound motor Ms1 (ELWE) 
7. Field rheostat (Rh) Bs 5.200 1 ตัว 

(0-820 Ω, 0.3 A) 
8. Starter (Rst) Bs 5.100 1 ตัว (0-32 

Ω, 3.5 A) 
9. ชุดทดลองวงจรไทริสเตอร 

4 เครื่อง 
2 เครื่อง 

  
4 เครื่อง 
4 เครื่อง 
2 เครื่อง 

1 ตัว 
  

1 ตัว 
  

1 ตัว 
  

1 ชุด 

4 เครื่อง 
2 เครื่อง 

  
4 เครื่อง 
4 เครื่อง 
2 เครื่อง 

1 ตัว 
  

1 ตัว 
  

1 ตัว 
  

1 ชุด 

 
เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 
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 1.1.7  หองปฏิบัติการระบบกำลงั 
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง   
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รายวิชา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง   
32 คน / ชั้นเรียน  9 กลุม / ชั้นเรียน 4 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ช่ืออุปกรณ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช 
จำนวนท่ี

มีอยู 
1. การทดสอบการแปลงผนัพลังงานไฮบริด

และ Automatic transfer switch  
 
 
 
 
 

1. อุปกรณทดสอบ Hybrid Power 
Conversion Experimental 
Equipment (KTE-HB520) 

2. อุปกรณทดสอบ New and 
Renewable Energy Real Wiring 
Training Kit 

3. หลอดไฟขนาด 8 Watt, 220V/60Hz 
จํานวน 3 ชุด ชุดละ 2 หลอด 

4. สายไฟเชื่อมตอ 

1 ชุด 
 
 

1 ชุด 
 
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 

1 ชุด 
 
 

1 ชุด 
 
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 

 
เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง 
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 1.1.8  หองปฏิบัติการระบบควบคุม 
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 4133 ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัด
ทางไฟฟา และรายวิชา 3155 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟากําลัง 
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รายวิชา ENG29 4133 ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัดทางไฟฟา 
32 คน / ชั้นเรียน  9 กลุม / ชั้นเรียน 4 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ช่ืออุปกรณ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช 
จำนวนท่ี

มีอยู 
1. พนืฐานการควบคมุระดบันําและอตัรา

การไหลของนํา 

2. การควบคมุระดับน้ำและอัตราการไหล
ของน้ำดวยตัวควบคุม P I D 

3. การตอบสนองของระบบอันดับหนึ่งและ
ระบบอันดบัสอง ทีไ่มมีตัวควบคุมและมีตัว
ควบคุม 

4. การตอบสนองของระบบตางๆ ที่มีตัว
ควบคุม PI 

5. Modular Servo System 
6. เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 
7. การควบคมุระดับ (Level Control) 
8. การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ

ระบบควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชุดโมดูล G30A 
2. ชุดแทงคน้ำโมดูล TY30A 
3. แหลงจายไฟกระแสตรง  12 V 
4. แหลงจายไฟกระแสตรง  12 V/1, 5 A 
5. แหลงจายไฟกระแสตรง  5 V 
6. ดิจิตอลมัลติมิเตอร 
7. Signal Generator 
8. ชุดทดลองระบบควบคุม 
9. เครื่องกำเนิดสัญญาณ 
10. ออสซิลโลสโคปชนิดบันทึกรูป

คลื่นสัญญาณได 
11. สายไฟเชื่อมตอ 
12. ดิจิตอลมัลติมิเตอร (DMM) 
13. Computer โดยการใชโปรแกรม 

MATLAB 
14. Modular Servo System ซึ่ง

ประกอบไปดวย 
   14.1. Tachogenerator 
   142. DC servo motor 
   14.3. Inertia load 
   14.4. Backlash 
   14.5. Encoder 
   14.6. Magnetic brake 
   14.7. Gearbox with the output 

disk 
15. บอรด RT-DAC/USB2 I/O 
16. Power Interface unit 
17.ชุดทดลองเซนเซอร 
18 ชุดทดลองการควบคุมระดบัน้ำ 
19 แหลงจายแรงดันดีซ ี

อุปกรณทุก
ชิ้นมีออยาง

ละ 1 
เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ
ทุกชิ้นมี

ออยางละ 
1 เครื่อง 
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เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 
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รายวชิา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
32 คน / ชั้นเรียน  9 กลุม / ชั้นเรยีน 4 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ / เคร่ืองมือ 
จำนวนท่ี

ใช 
จำนวนที่

มีอยู 
1. การจําลองผลระบบไฟฟาและรีเลย

ปองกันสําหรับระบบไฟฟากําลงั 
2. การตอวงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา 3 เฟส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Computer Notebook 
2. Power World Simulator version 

8.0 หรือสูงกวา 
3. MATLAB 2010b หรือสูงกวา 
4. อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส 
S1 Push button “STOP”            
F1 Main fuses 
S2 Push button “FORWARD”      
F2 Control fuse 
K1 Magnetic contactor For Forward 
F3 Overload Relay 
M1 3 phase motor                    
K2 Time Relay 
H1 Green Pilot Lamp                
H2 Red Pilot Lamp 

อุปกรณทุก
ชิ้นมีออยาง

ละ 1 
เคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อุปกรณ
ทกุชิ้นมี

ออยางละ 
1 เคร่ือง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 
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 1.1.9  หองปฏิบัติการคนควาและโครงงาน 
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
 

 
 

 
 

รายวชิา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
32 คน / ชั้นเรียน  9 กลุม / ชั้นเรยีน 4 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ / เคร่ืองมือ 
จำนวนท่ี

ใช 
จำนวนที่

มีอยู 
1. Programmable Logic Controller 

(PLC) 2. Inverter DC-to-AC 
 
 
 
 
 

1.ชุดทดลองPLC 
2. แผน PCB จํานวน 1 แผน 
3. ลายวงจรบนกระดาษอารตผวิมัน 
4. นํายาลอกลาย PCB 
5. สําลีแผน, กระดาษทิชช ู
6. แปรงสีฟนนุม, สบ ู
7. Ferric chloride acid 

อุปกรณทุก
ชิ้นมีออยาง

ละ 1 
เคร่ือง 

 
 
 
 

อุปกรณ
ทกุชิ้นมี

ออยางละ 
1 เคร่ือง 
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1.1.10 หองโถงปฏิบัติการไฟฟาในอาคาร  
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
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รายวิชา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

32 คน / ชั้นเรียน  9 กลุม / ชั้นเรียน 4 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ช่ืออุปกรณ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช 
จำนวนท่ี

มีอยู 
1. การตอระบบไฟฟาภายในอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o อุปกรณการทํางาน 
   1. ไมบรรทัดวัดระดับน้ำ 
   2. คีมรวม 
   3. คีมดัด 
   4. คีมตัดทอ 
   5. คีมปากแหลม 
   6. ไขขวงปากแบน 
   7. ไขขวงปากแฉก 
   8. ไขขวงวัดไฟ 
   9. คอน 
   10. ไมบรรทัดฉาก 
   11. ไมบรรทัดฟุตเหล็ก 
   12. ตลับเมตร 
   13. คัตเตอร 
o อุปกรณติดตั้ง 
   1. ทอ PVC 
   2. ขอตอ PVC 90องศา 
   3. แบบดัดทอ PVC 90องศา 
   4. สปริงดัดทอ 
   5. กามปู 
   6. สวิตซ 3 ทาง 
   7. กลองปลั๊กไฟ 
   8. กลองคอนซูเมอรยูนิต 
   9. เตารับแบบมีกราวด 
   10. แทงกราวด 
   11. หลอดไฟ 
   12. ข้ัวหลอด 
   13. ชุดหลอดไฟ 

1 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



143 

 

1.1.11 หองปฏิบัตกิาไมโครโปรเซสเซอร 
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 2122 วงจรดจิิทัลและการออกแบบทาง
ตรรกะ และรายวิชา ENG29 3123 ไมโครคอนโทรเลอร 
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รายวชิา ENG29 2122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบทางตรรกะ 

40 คน / ชั้นเรียน  20 กลุม / ชั้นเรียน 2 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ / เคร่ืองมือ 
จำนวนท่ี

ใช 
จำนวนที่

มีอยู 
1. Introduction to CPLD Board , 

Simple Switching Logic and Logic 
Work 5 Program 

2. Logic Gates, Logic Function and 
Their Truth Tables 

3. Logic Simplification 
4. Adder, Multiplexer and De-

Multiplexer 
5. VHDL for Combinational Logics 
6. Flip Flops 
7. Analysis of Sequential Logic Circuits 
8. Design of Sequential Logic Circuits 

and Counters 

1. โตะปฏบิัติการพรอมติดต้ัง
คอมพิวเตอร และโปรแกรม 
LogicWork5 

2. CPLD-1 Model AL-2200 V2.0 
3. IC 74LS00, 74LS02, 74LS04, 

74LS08, 74LS32, 74LS74, 74LS76 
 
 
 
 
 
 

20 โตะ 
  

20 ชุด 
20 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 โตะ 
  

25 ชุด 
100 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 
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รายวชิา ENG29 3123 ไมโครคอนโทรเลอร 

40 คน / ชั้นเรียน  20 กลุม / ชั้นเรียน 2 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ / เคร่ืองมือ 
จำนวนท่ี

ใช 
จำนวนที่

มีอยู 
1. Introduce about Arduino UNO R3 

board 
2. C language for Arduino 
3. Internal memory of Arduino UNO 

R3 
4. Port Control of Arduino UNO R3 
5. Use of Shift Register 
6. Arduino music creation 
7. Arduino motor drive 
8. Arduino light and temperature 

measurement 

1. โตะปฏบิัติการพรอมติดต้ัง
คอมพิวเตอร และโปรแกรม 
Aruduino 

2. ชุดบอรด Arduino UNO R3 พรอม
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรบัทดลอง 
1 ชุด 

 
 
 
 
 

20 โตะ 
  

20 ชุด 
 
 
 
 

 
 
 

60 โตะ 
  

25 ชุด 
 
 

 
 

 
 
 

 
เคร่ืองมือและอุปกรณการทดลอง 
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 1.1.12 หองปฏิบัติการกระจายแสง 
ใชสำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
 

 
                                                          
รายวิชา ENG29 3155 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

32 คน / ชั้นเรียน  9 กลุม / ชั้นเรียน 4 คน / กลุม 

หัวขอการทดลอง 
รายการอุปกรณ / เครื่องมือ 

ช่ืออุปกรณ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช 
จำนวนท่ี

มีอยู 
1. การกระจายแสงของดวงโคมไฟฟาและ

จําลองผลระบบแสงสวางดวยโปรแกรม 
DIALux 

 
 
 
 
 
 

1. แหลงจายไฟฟากระแสสลบั 3 เฟส 50 
Hz 220/380 V 

2. หลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 18 วัตต 
220 V พรอมชุดจุดหลอด (ballast + 
starter) 

3. หลอดแสงจันทร (Mercury lamp) 
ขนาด 250 วัตต 220 V 

4. หลอดไสขนาด 25 วัตต 220 V พรอม
ขั้วตอ 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
 
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
 
 

1 ชุด 
 

1 ชุด 
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1.2 โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
 

 
AutoCAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solidworka 



148 

 

 
Matlab 

 

 
DigSilent 

 

  

Powerworld 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
    2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.1 หองสมุด 
ศูนยบรรณสารและสื ่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ตำรา และ

วารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้ 

สาขาวิชา 
หนังสือ/ตำรา 

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ตางประเทศ  ไทย ตางประเทศ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        
คณิตศาสตร 3,108  798 3,906  54 0 24 24 
ฟสิกส 1,198 174 1,372 58 1 7 8 
ฟสิกส/เทคโนโลยีเลเซอรฯ 440 15 455 12 0 25 25 
เคม ี 2,499  725 3,224  131 - 39 39 

เคมี/ชีวเคมี  747  117  864  19 0 15 15 
ชีววิทยา 299 976 1,275 59 0 43 43 
ปรีคลินิก/จุลชีววิทยา 1,545 115 1,660 18 0 17 17 
           /ชีวเวชศาสตร 100 3 103 21 0 0 0 
วิทยาศาสตรการกีฬา 265 473 738 19 1 6 7 
เทคโนโลยีการจดัการ 1,647 1,438 3,085 129 19 80 99 
เทคโนโลยีการเกษตร        
เทคโนโลยีผลิตพืช 923 761 1,684 44 2 31 33 
เทคโนโลยีผลิตสัตว 995 891 1,886 19 8 40 48 
เทคโนโลยีอาหาร 801 638 1,439 114 3 22 25 

เทคโนโลยีชีวภาพ 880 196 1,076 24 0 14 14 

วิทยาศาสตรสุขภาพ        
พยาบาลศาสตร 1,235 1,265 2,500 29 5 47 52 
แพทยศาสตร 865 510 1,375 82 7 28 35 
ทันตแพทยศาสตร 139 34 173 103 5 19 24 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,099 876 1,975 17 2 8 10 
อนามัยสิ่งแวดลอม 792 554 1,346 6 2 14 16 
วิศวกรรมศาสตร        
วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมการผลิต,
การออกแบบผลติภัณฑ 

475 64 539 65 0 1 1 

วิศวกรรมเกษตร 892 403 1,295 19 1 7 8 
วิศวกรรมขนสง 375 722 1,097 47 1 7 8 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 3,972 1,597 5,569 148 0 7 7 
วิศวกรรมเคม ี 2,403 235 2,638 115 0 10 10 
วิศวกรรมเครื่องกล 3,273 251 3,524 214 3 10 13 
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
ยานยนต 

268 23 291 12 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
อากาศยาน 

208 15 223 34 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม - - - 1 0 0 0 
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สาขาวิชา 
หนังสือ/ตำรา 

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ตางประเทศ  ไทย ตางประเทศ 

การจัดการพลังงาน 
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส 

5 - 5 - 0 0 0 

วิศวกรรมเซรามิก 996 125 1,121 87 0 9 9 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 1,335 197 1,532 86 0 6 6 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 12 2 14 7 0 3 3 
วิศวกรรมพอลเิมอร 1,279 99 1,378 36 2 10 12 
วิศวกรรมไฟฟา 4,591 757 5,348 255 2 5 7 
วิศวกรรมโยธา 2,597 1,405 4,002 37 3 36 39 
วิศวกรรมโลหการ 967 168 1,135 144 2 11 13 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 983 884 1,867 125 11 10 21 
วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมอุตสาห
การ,วิศวกรรมเครื่องมือ 

1,271 336 1,607 78 0 9 9 

เทคโนโลยีธรณ ี 1,112 248 1,360 83 1 37 38 
เทคโนโลยีการออกแบบ 11 - 11 - 0 0 0 

 

ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถทราบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการได ดังนี้ 

- หนังสือ จากเว็บไซตศูนยบรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> เก่ียวกับ ศบส -> การประกัน

คุณภาพการศกึษา -> ทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร -> เลือกสำนักวิชา/สาขาวิชา 

- วารสาร จากเว็บไซตศูนยบรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> ฐานขอมูลออนไลน -> 

วารสารอิเล็กทรอนิกส -> วารสารวิชาการที่ศนูยบรรณสารฯ จัดใหบริการ -> เลือกสาขาวิชา 
นอกจากนี้ ศูนยบรรณสารและสื ่อการศึกษาไดรวบรวมขอมูลในภาพรวมเพิ ่มเติม เพื่อสาขาวิชา

สามารถนำไปใชประโยชนตอไปได ดังนี้ 
1. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม (ขอมูล ณ กันยายน 2563) 
1.1 หนังสือฉบับพิมพ (ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ)      130,441 เลม 
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส  ไดแก 27,092 ชื่อเรื่อง 
 1.  Cambridge Books Online 132 ชื่อ   
 2.  CRCnetBASE 51 ชื่อ   
 3.  EBSCO: Audiobook 8 ชื่อ   
 4.  EBSCO: eBook Collections 12,466 ชื่อ   
 5.  ProQuest Ebook Central  508 ชื่อ   
 6.  Gale Virtual Reference Library 15 ชื่อ   
 7.  Knovel 8,757 ชื่อ   
 8.  MyiLibrary 242 ชื่อ   
 9.  OVID: eBook 5 ชื่อ   
 10.  Science Direct: eBook 428  ชื่อ   
 11.  SpringerLink: eBook 3,149 ชื่อ   
 12.  Wiley Online Library 401 ชื่อ   
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 13.  Wood Head: eBook 49 ชื่อ   
 14.  World Scientific 42 ชื่อ   
 15.  สำนักพิมพอ่ืน ๆ อาทิ Bentham 839 ชื่อ   
1.3 วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส   
 1. ProQuest Dissertations & Theses Global 
 2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) 
1.4 วารสารฉบับพิมพที่บอกรับ 

(วารสารภาษาไทย 128 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาตางประเทศ 57 ชื่อเรื่อง) 
185 

 
ชื่อเรื่อง 
 

1.5 วารสารอิเล็กทรอนิกส  ไดแก 5,107 ชื่อเรื่อง 
1. ACS Online  53 ชื่อ   
2. AIP / APS Journal 24 ชื่อ   
3. ASCE Journal 37 ชื่อ   
4. CINAHL Complete 1,400 ชื่อ   
5. Emerald Management e-Journal 104 ชื่อ   
6. Informed Librarian Online 17 ชื่อ   
7. JSTOR : Mathematics and Statistics 107 ชื่อ   
8. Nature 1 ชื่อ   
9. Proquest Agricultural & Environmental 

Science Collection 
450 ชื่อ   

10. Science Direct 700 ชื่อ   
11. SpringerLink Journal 1,130 ชื่อ   
12. Taylor & Francis : Mathematical Association of 

AM Collection 
4 ชื่อ   

13. Wiley Online Library 1,078 ชื่อ   
14. วารสารเทคโนโลยีสุรนาร ี 2 ชื่อ   

1.6 ฐานขอมูลออนไลน   ไดแก 20 ฐาน 
 1. Academic Search Complete   
 2. Access Medicine   
 3. ACM Digital Library   
 4. ASTM Standards & Journals   
 5. Clinical Key-Flex   
 6. Clinical Skills-Nursing   
 7. Computers & Applied Sciences Complete 

8. Dentistry & Oral Science Source 
  

 9. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
10. JoVE: Environment Collection 
11. News Center4 

  

 12. NPC Safety and Environmental Service 
13. Ovid 
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 14. ProQuest Dissertations & Theses Global   
 15. SCOPUS   
 16. Siamsafety.com   
 17. TAIR (The Arabidopsis Information Resource)   
 18. Web of Science   
 19. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)   
 20. หองสมุดขาวมติชน (Matichon E-Library)   

1.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอมประกอบหนังสือ 11,505 รายการ 
2. บริการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการและ

สารสนเทศที่หองสมุดอ่ืน ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
3. บริการยืมระหวางหองสมดุ 

ในกรณีที ่ทรัพยากรสารสนเทศไมมีในศูนยบรรณสารและสื ่อการศึกษา ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษาไดจัดใหมีบริการยืม/ขอสำเนาเอกสารระหวางหองสมุดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน และหนวยงานท่ีใหความรูทางวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 

4. ขอบเขตเนื้อหาของฐานขอมูลที่จัดบริการ 
4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

1. Cambridge Books Online หน ั ง ส ื ออ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส  จากสำน ั กพ ิ มพ   Cambridge 
ประกอบดวยเนื ้อหาดาน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and 
Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations 

2. CRCnetBASE เปนสวนหนึ่งในสำนักพิมพของกลุม Taylor & Francis ซึ่งเปนสำนักพิมพฯ 
ชั้นนำแถวหนาของโลก CRCnetBASE ไดรับรางวัล Science, Technology, and Medicine eBook 
ยอดเย่ียม ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสทางสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการแพทย  

3. EBSCO: Audiobook หนังสืออิเล็กทรอนิกสเสียง ปจจุบันศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
บอกรับเพ่ือใหบริการ 8 ชื่อเรื่อง 

4. EBSCO: eBook Collections หนังส ืออิเล ็กทรอนิกสของ EBSCOhost ครอบคล ุมทุก
สาขาวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส 1 ชื่อ สามารถอานไดครั้งละ 1 คน โดยไดผสมผสานฟงกชันที่เปน
ประโยชนเพื่อการใชงานอยางงายและสะดวกสบาย เชน การเขาถึงเอกสารเต็ม, ขั้นตอนการดาวน
โหลดอยางงาย เขากันไดดีกับคอมพิวเตอรทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณพกพาทุกชนิด, การ Download 
Offline ที่ผูอานสามารถอาน eBooks ไดโดยไมตองอาศัยสัญญาณอินเทอรเน็ต, การจดบันทึก, การ
พิมพ, การอีเมล, การทำอางอิง และอ่ืนๆ  

5. ProQuest Ebook Central  หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากสำนักพิมพชั้นนำกวา 220 
สำนักพิมพครอบคลุมสาขาวิชาบริหารการบิน การทองเที่ยวและโรงแรม  ดิจิตอล  วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโยธาเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ   พลังงานและสิ่งแวดลอม  สถิติ วิทยาศาสตรอาหาร  อาชีวอ
นามัย  พยาบาล  การแพทย ทันตแพทย  ภาษาอังกฤษ 

6. Gale Virtual Reference Library ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่มีหนังสือหลากหลาย
สาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อ มีการใชงานในรูปแบบไมจำกัดจำนวนผูเขาใช ไมตองรอยืม-
คืน สามารถอานไดในรูปแบบ HTML และ PDF มาพรอมกับเครื ่องม ืออันทันสมัย เช น การ
ทำ Highlight,การสรางบันทึก, การใหบริการแบบไมจำกัดจำนวนครั้ง ไมวาจะเปนการจัดพิมพ, การ
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ดาวนโหลด, การสงเนื ้อหาไปยังอีเมล นอกจากนี ้ผู ใชย ังสามารถผูกบัญชีร วมกันกับ  Google 
Drive  หรือ  OneDrive   ไดอยางงายดาย,  สามารถแปลภาษาเนื้อหาขอมูล, สามารถอานออกเสียง
ใหฟง หรือจะดาวนโหลดเปนรูปแบบ MP3, การแชรเนื้อหาไปใหผูที ่อยูในโลกสื่อ Social ไดผาน
ทาง Facebook, Twitter และอื่นๆ มากมาย 

7. Knovel หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสำนักพิมพชั ้นนำ เชน ASME, AIChE, Chem Tech 
Publishing, Elsevier, Industrial Press, Institute of Physics, John Wiley & Sons, McGraw 
Hill, Royal Society of Chemistry, Springer – Verlag ดานวิศวกรรมศาสตร เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรการอาหาร เภสัชและเครื่องสำอาง ใหเอกสารฉบับเต็มเปน PDF โดย
ใชโปรแกรม Acrobat reader มี Interactive Table ช วยการคนหาขอมูลที ่ต องการใหสะดวก
รวดเรว็มากขึ้น หนังสือทุกเลมเขาใชไดพรอมกันไมจำกัดจำนวนผูใช 

8. MyiLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสำนักพิมพชั้นนำ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
9. OVID: e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกสดานแพทยศาสตร ปจจุบันศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาบอกรับเพื่อใหบริการ 5 ชื่อเรื่อง 
10. Science Direct: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสำนักพิมพ Science Direct ใหขอมูล

เอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล PDF แยกเปนบท (Chapter) ผูใชบริการสามารถสืบคน สั่งพิมพและ
บันทึกเพื่อจัดเก็บไดเชนเดียวกับการสืบคนวารสารจาก Science Direct  

11. SpringerLink: eBook  ขอมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ 
จำนวน 2,334 ชื่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไดแก ดานการเกษตร ดานชีววิทยา ดานธุรกิจ เศรษฐกิจ
และการบริหารจัดการ ดานฟสิกส เคมี ดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานวิศวกรรมศาสตร ดาน
คอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายและการสื่อสาร ดานคณิตศาสตร สถิติ ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดานกฎหมาย ดานการศกึษา ดานประวัติศาสตร  

12. Wiley Online Library หนังส ืออ ิ เล ็กทรอน ิกส ของสำน ักพิมพ  John Wiley & Sons 
ครอบคลุมสาขาวิชาดานคณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

13. Wood Head: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสำนักพิมพ Wood Head ครอบคลุม
ทางดานวิศวกรรมศาสตร ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล PDF แยกเปนบท (Chapter) 
ผูใชบริการสามารถสืบคน สั่งพิมพและบันทึกเพ่ือจัดเก็บได 

14. World Scientific หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสำนักพิมพ World Scientific ครอบคลุม
ทางดานวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตร การเงิน และการ
จัดการ 

 
4.2 หนังสืออางอิงอิเล็กทรอนิกส 

1. ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข อมูลที ่รวบรวมว ิทยานิพนธ ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย 
และแอฟริกา มากกวา 1000 แหง ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอกและ
ปริญญาโทตั้งแตป 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 1.1 ลานรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธไม
นอยกวา 2.4 ลานรายการ 

2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) ฐานขอมูล
บรรณานุกรม บทคัดยอ เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ 
รวบรวมโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ ในประเทศไทย 
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4.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส 

1. ACS Online ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ และเอกสารเต็มของบทความ งานวิจัยจาก
วารสารดานเคมแีละสาขาวิชาที่เก่ียวของท้ังหมด 36 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมตั้งแตป ค.ศ.1996-ปจจุบัน  

2. AIP / APS Journal วารสารอิเล็กทรอนิกสของสำนักพิมพ American Institute of Physics 
and American Physical Society รวม 23 ชื ่อเรื่อง (AIP 13 ชื่อเรื ่อง ใหขอมูลยอนหลัง 5 ป-
ปจจุบัน, APS 10 ชื่อเรื่อง ใหขอมูลยอนหลัง 3 ป-ปจจุบัน) ใหขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ และ
เอกสารเต็มของวารสารดานฟสิกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

3. ASCE Journal ฐานข อม ูลวารสารอ ิ เล ็กทรอน ิกส ของ American Society of Civil 
Engineering ใหขอมูลเอกสารเต็มของบทความวารสารทางดานการวิศวกรรมโยธา 37 ชื ่อเรื่อง 
ยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1995-ปจจุบัน 

4. CINAHL Complete ฐานขอมูลวารสารดานการพยาบาลและสหเวช มีวารสารฉบับเต็ม
มากกวา 1,400 ชื่อ ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร และการสาธารณสุขมาก
ที่สุด  โดยผูใชจะสามารถสืบคนขอมูลที่เปนวารสารฉบับเต็มได ทั้งนี้ขอมูลที่สืบคนจะสามารถสืบคน
ยอนหลังไดตั้งแตป ค.ศ. 1937 จนถึงปจจุบัน CINAHL Complete ถือเปนฐานขอมูลที่นาเชื่อถือมาก
ที่สุดและเหมาะอยางยิ่งท่ีจะใชตัวชวยทางดานงานวิจัย และ เพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษา
ทางดานการพยาบาล สหเวชศาสตร และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ 

5. Emerald Management e-Journal เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสโดยครอบคลุม
วารสารทางดานการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การเงนิและการบัญชี ระบบอัตโนมัติข้ัน
สูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตรการศกึษา การผลิตและ
การบรรจุภัณฑอิเล็กทรอนิกส บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการขอมูลขาวสารและความรู ธุรกิจระหวางประเทศ การ
เรียนรูและการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ วิทยาการการจัดการ การจัดการ
คุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตรและวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนสงสินคา การจัดการ
องคกร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยากวา 104 ชื่อเรื่อง ใหขอมูลเอกสารเต็มยอนหลังครอบคลุมตั้งแตป ค.ศ. 1994-ปจจุบัน 
และใหสาระสังเขปยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1989 

6. Informed Librarian Online ฐานขอม ูลวารสารออนไลน INFORMED LIBRARIAN 
ONLINE สามารถคนหาเนื ้อหาของวารสารออนไลนทั้งหมดผานลิงค, ปจจุบันมีเอกสารมากกวา 
330,000 ฉบับ, มีการบันทึกคุณลักษณะการคนหา สามารถเขาใชงานวารสารออนไลนไดทุก ISSUE 
ยอนหลังถึงป ค.ศ. 2003 

7. JSTOR ฐานขอมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขาคณิตศาสตรและสถิติ ยอนหลัง
ตั้งแตป 2006-ปจจุบัน พรอมท้ังมีสวนของ JSTOR archive collection 

8. Nature วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนานาชาติชั้นนำของ Nature รายสัปดาห เปน
วารสารที่มีการอางถึงหลากหลายสาขาวิชามากที่สุด  

9. ProQuest  Agricultural & Environmental Science Collection ฐานขอมูลบรรณานุกรม 
บทคัดยอและเอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC. รวมถึง AGRICOLA, TOXLINE, ESPM 
(วิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอมและการจัดการมลพิษ) ที ่มีช ื ่อเสียงและฐานขอมูลรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIS) ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร สัตวแพทยศาสตร พืชศาสตร ปาไม 
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การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกวา 450 ชื่อเรื่อง ยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 
1960-ปจจุบัน 

10. Science Direct ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส จากบริษัท Elsevier ในป 2019 วารสาร
ในฐานขอมูลตามการบอกรับแบบภาคีของสำนักงานการครอบคลุม 4 Subject collection ไดแก 

1. วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences  
2. วารสารสาขาวิชา Engineering  
3. วารสารสาขาวิชา Social Sciences  
4. วารสารสาขาวิชา Immunology and Microbiology  

11. SpringerLink Journal ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสเอกสารเต็ม ของ Springer. Part 
of Springer Science + Business Media ครอบคล ุมบทความวารสารทางดานว ิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ กวา 1,130 ชื่อเรื่อง ใหขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1997-
ปจจุบัน  

12. Taylor & Francis : Mathematical Association of AM Collection วารสารอิเล็กทรอนิกส 
Mathematical Association of AM Collection ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร สถิต ิและเศรษฐศาสตร 
สามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มยอนหลังไดถึงป ค.ศ. 1998 

13. Wiley Online Library ฐานขอม ูลบรรณาน ุกรม บทค ัดย อและเอกสารเต ็มวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการแพทย และมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดทำโดย John Wiley & Sons จำนวน 1,200 ชื่อเรื่อง ใหขอมูลยอนหลังตั้งแต ป ค.ศ. 
1997-ปจจุบัน 

14. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในชื่อ Suranaree Journal of Science and Technology และทางดานสังคมศาสตร 
ภาษาศาสตร การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในชื่อ  Suranaree Journal of Social Science 
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4.4 ฐานขอมูลออนไลน 
1. Academic Search Complete ฐานขอมูลสหสาขาวิชาที ่มีขนาดใหญและดีที ่ส ุด และ

ครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานขอมูลหนึ่ง ประกอบดวยจำนวนวารสารที่มีขอมูล
ฉบับเตม็มากกวา 8,500ชื่อเรื่อง ยอนหลังไปตั้งแตปค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ไดแก : 
มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมศาสตร, การศึกษาชาติพันธุ&
วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร, กฎหมาย, วัสดุศาสตร, คณิตศาสตร, ดนตรี, เภสัชศาสตร, ฟสิกส, จิตวิทยา, 
ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอ่ืน ๆ 

2. Access Medicine ฐานขอมูลหนังสือตำราทางการแพทยฉบับเต็มของสำนักพิมพ McGraw-
Hill ประกอบดวยตำราหลัก 2 กลุม คือ ปรีคลินิก และคลินิก รวมทั้งมีขอมูลยามากกวา 51,000 
รายการ ขอมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและขอมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ 
คูมือผูปวย ขอมูลปจจุบันและขาวในวงการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ตนเองจากหนังสือเลมตาง ๆ 

3. ACM Digital Library ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ article reviews และเอกสารเต็ม
ของบทความวารสาร นิตยสาร รายงานความกาวหนา เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพตอเนื ่อง 
และจดหมายขาวทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของกวา 400 ชื่อ
เรื่อง จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ใหขอมูลยอนหลังตั้งแต ค.ศ. 
1985-ปจจุบัน  

4. ASTM Standards & Journals ฐานขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของ
วารสารดานวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 ชื ่อเร ื ่อง ไดแก Geotechnical Testing Journal, The 
Journal of     International, Journal of Testing and Evaluation จากสำนักพิมพ American 
Society for Testing and Materials โดยใหข อมูลยอนหลังต ั ้งแตป ค.ศ. 1987-ปจจุบ ัน และ
มาตรฐานกวา 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องยาง ปโตรเคมี คอนกรีต หองปฏิบัติการทดสอบ 
เครื่องมือแพทย โดยสามารถสืบคนขอมูลไดพรอมกัน 35 ผูใช 

5. Clinical Key-Flex ฐานขอมูลทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพที่ใหญที่สุดในโลกชวย
ในการวิเคราะหวินิจฉัยโรค รวบรวมหนังสือทางการแพทยมากกวา 1,000 รายการ และวารสาร
ทางการแพทยมากกวา 500 รายการ หนังสือและวารสารดังกลาวสามารถเขาใชงานแบบ Full-Text 
ไดทั้งหมด และยังมีขอมูลอื่น ๆ เชน Clinical Overview ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ Evidence-Based 
Medicine, Guidelines ทางการแพทยมากกวา 80 องคกรแพทยทั ่วโลก, Procedure Consults 
หัตถการทางการแพทย, วีดีโอมากกวา 1,000 รายการ, รูปภาพมากกวา 1,000,000 รูป, ฐานขอมูล
ยาจาก Gold Standard, คูมือผูปวย, พรอมทั้ง Medline รวบรวม Abstract ตาง ๆ จาก PubMed 
มีการปรบัปรุงขอมูลในฐานทุกวัน 

6. Clinical Skills-Nursing ฐานขอมูลทางการพยาบาลที่นำเสนอขอมูลและหลักฐานทางการ
พยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกวา 500 ทักษะทางการพยาบาล พรอมคูมือประกอบตาง ๆ รวมไปถึง
แบบฝกหัดทบทวน เพื่อใหผูใชสามารถเห็นภาพ และเขาใจในวิธีการทำทักษะทางการพยาบาลในแต
ละเรื่องนั้น ๆ 

7. Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวงปของขอมูล : ค.ศ.1965 – ปจจุบัน มี
การเก็บรวบรวมขอมูลความรูความ ความทาทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเปน
ทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่สงผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม CASC มีดัชนีและ
สาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกวา 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีขอมูลฉบับเต็มจากวารสาร
มากกวา 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร, ระบบ
เทคโนโลยีใหม 
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8. Dentistry & Oral Science Source ครอบคลุมมุมมองทั้งหมดที่เกี ่ยวของกับสาขาทันต 
กรรม รวมถึงสาธารณสุขดานทันตกรรม เอ็นโดดอนติกส (endodontics) อาการปวดหนา & 
ศัลยกรรม การศึกษาเกี่ยวกับฟนและโรคฟน พยาธิวิทยา/ศัลยกรรม/รังสีวิทยาดานชองปาก & แม็ก
ซิโลเฟเช ียล ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรมประดิษฐ 
ฐานขอมูลนี้ไดรบัการอัพเดตทุกสัปดาหใน EBSCOhost  

9. IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานขอมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความกาวหนา และเอกสารการประชุม รวมทั ้งเอกสารมาตรฐานตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กวา 1.2 ลานรายการจากสิ่งพิมพมากกวา 12,000 ชื่อ
เรื่อง จาก 2 แหลงขอมูล คอื The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ 
The Institution of Engineering and Technology (IET)  

10. JoVe Environment Collection เปนฐานขอมูล แบงออกเปน 2 ส วนใหญค ือ Peer 
reviewed Journal มุงเผยแพรผลงานวิจัย (13 Journal sections) และวิดีโอคอลเล็คชั่น โดย
มหาวิทยาลัยบอกรับเฉพาะ Environment Collection โดยวิดีโอสวนใหญจะมีคำบรรยายทาย
เก่ียวกับวิดีโอ เพื่อรองรับผูบกพรองทางการไดยิน 

11. News Center 4 บริการขอมูลขาวสารออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที ่มีเนื ้อหา
หลากหลายจากสื่อออนไลนและออฟไลน ทั้งในประเทศและตางประเทศกวา 200 แหลง อัพเดท
ประเด็นขาวรายวันที่กำลังอยูในกระแสไดทันทีจากแถบเมนู รองรับไฟลมัลติมีเดียและไฟลเอกสาร 
สามารถสืบคนขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยอนหลังไดมากกวา 15 ป 

12. NPC Safety and Environmental Service ฐานข อม ูลให ข อม ูลการอบรม กฎหมาย 
มาตรฐานและสารสนเทศทางดานเก่ียวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

13. Ovid ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรดานเทคนิคและการแพทย นับรอยจากผูจัดพิมพและสังคม
มากกวา 50 ราย  

14. ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง 
ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแตป 1997 ถึง
ปจจุบัน ไมนอยกวา 1 ลานรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ 

15. SCOPUS เปนฐานขอมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกวา 15,000 ชื่อเรื่อง มี
ขอมูลกวา 29 ลานระเบียนจากสำนักพิมพกวา 4,000 แหงทั่วโลก โดยใหขอมูลตั้งแตป ค.ศ. 1990-
ปจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเปนวารสารที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะ
สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได 

16. Siamsafety.com ใหขอมูลเก่ียวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
17. TAIR (The Arabidopsis Information Resource) ฐานขอมูลทางดานชีววิทยาและโมเลกุล

ของ Arabidopsis thaliana ซึ ่งเปนพืชจำลองที่ใชกันอยางแพรหลาย จัดทำโดยบริษัท Phoenix 
Bioinformatics Corporation ร  วมม ือก ับ  Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC) 
เพื่อใหนักวิจัยสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุและดีเอ็นเอ และยังมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
Arabidopsis Genome Initiative (AGI), โปรโตคอลหองปฏิบัติการของ Arabidopsis และลิงกที่
เปนประโยชน 
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18. Web of Science ฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอพรอมการอางอิงและอางถึง 
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 
9,200 ชื่อเรื่องเรื่อง ใหขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 2001-ปจจุบัน   

19. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป) เว็บไซตของสมาคม    อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป) ในการคนควาขอมูล หรือดาวนโหลดเอกสารขอมูล
ตาง ๆ และเพื่อติดตามขาวสารดานความปลอดภัยของสมาคม ฯ ตามสิทธิ์ที่สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร เปนสมาชิกประเภทสถาบัน 

20. หองสมุดขาวมติชน (Matichon E-Library) บริการสืบคนที่ครอบคลุมฐานขอมูลจากสื่อ
สิ่งพิมพมากที่สุดกวา 30 ฉบับในเมืองไทยทางเลือกใหมในการสืบคนและติดตามขอมูลในหมวดและ
หัวเรื่องท่ีคุณหรือองคกรตองการ ทุกที่ทุกเวลา ในรปูแบบของขาว สัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-
วิจารณ รายงาน หรือขอเขียนอื่น ๆ เกี่ยวของกับองคกร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่
เก่ียวของกับธุรกิจทุกประเภทในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพอีกกวา 30 ฉบับในเมืองไทย 

ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2563 
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 2.1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนยคอมพิวเตอร โดยฝายบรกิารการสอนและฝกอบรม  ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

สำหรับการเรียนการสอนจำนวน 13 หอง มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรประเภทเชาจำนวน 780 เครื่อง 
ใหบริการอยางเพียงพอ โดยมีการจัดเชาคอมพิวเตอรสำหรับหองปฏิบัติการ จะทำใหมีเครื่องคอมพิวเตอรที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และหากเครื่องคอมพิวเตอรเสีย จะมีเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนทันที  โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอรใหบริการ 60 เครื่อง/หอง  

ทั้งนี้ ในแตละหองปฏิบัติการ ศูนยคอมพิวเตอรจะติดตั้งโปรแกรมพ้ืนฐานสำหรบัใชในการเรียน
การสอน และโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการเรียนการสอนดานตาง ๆ  เชน ดานการคำนวณ การออกแบบ 
การเขียนโปรแกรม เปนตน นอกจากนี้ ศูนยคอมพิวเตอร  ยังใหบริการพิมพงานสำหรับนักศึกษา โดยใหบริการ
ที่อาคารเรียนรวม 1 และ 2 นอกจากนี้ศูนยคอมพิวเตอรไดทำขอตกลงรวมกับ google และ Microsoft เพื่อ
ใหบริการ google account และ office 365 account เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทำใหสามารถใช
เครื่องมือของ google และ Microsoft เชน Google Meet, google classroom, Ms team สำหรับชวยในกิจกรรม
การเรียนการสอน งานวิจัย ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมาก ในการเรียนการสอนผานระบบออนไลน  

ศูนยคอมพิวเตอรซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย ไดมีการปรับปรุงระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัยโดยมีการขยายโครงขายระบบ Lan และ Wifi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน
ระบบเครือขายและขยายระบบเครือขายใหสามารถรองรับผู ใชงานไดมากขึ้นมีการจัดเชาวงจร internet 
เพิ่มขึ้นในทุกๆปงบประมาณ และศูนยคอมพิวเตอรไดดำเนินโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย 
(Digital IT Infrastructure) มาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ดวยเล็งเห็นวาเปนภาระกิจท่ีจะตอบสนองการมุงสู 
smart university ของมหาวิทยาลัย  

ปจจุบันมีการติดตั้งจุดใหบริการเครือขายสาย ทั้งสิ้น 1,300 จุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที ่อาคาร
สำนักงาน พื้นที่การเรียนการสอน และพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง (learning space) และพื้นที่พักอาศัยของ
นักศึกษา ซึ่งตอบสนองตอกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และจะชวย
สงเสริมใหเกิดการคนควานอกหองเรียนได 

 ขอมูลการสนับสนุนดานการเรียนการสอนออนไลน (ชวงการระบาดของ COVID-19) ตามภารกิจของศูนย 
ดังนี้ 

- การใหบริการโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน : Virtual Application (VA และ VD) โดยมีแผน
ขยายจำนวนโปรแกรมและรองรับผูใชงานใหมากขึ้นในอนาคต 

- การใหบริการเขาใชงานระบบเครือขายภายใน (Intranet) ของมหาวิทยาลัยจากระยะไกลผานอินเทอรเน็ต 
(บรกิาร SUT VPN) 

- จัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับการการเรียนการสอน และการทำงานออนไลน เชน จัดอบรมการใช Google 
Meet, OBS Studio, MS Teams และ Zoom 

- ใหบริการ แนะนำ ปรึกษา ตอบคำถาม ชวยเหลือ แกไข ระบบ SUT Office 365, SUT g.dot, SUT ADTT แก
นักศึกษาและบุคลากร ที่ลงทะเบียนทางอินเทอรเน็ต ทุกชองทาง อาทิ โทรศัพท, Facebook, Line 

- จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอรเสมือน (Virtualization Desktop) แชรทรัพยากร software 
จากสวนกลาง เพื่อใชประโยชนจาก software ที่มีอยูอยางจำกัด แตทำใหผูใชงานไดประโยชนมากที่สุด 
และทั่วถึงกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี Virtualization Desktop Infrastructure (VDI) มาประยุกตใช ซึ่งจะ
เปนเครื่องมือในการเสริมสรางศักยภาพการทำงานและการเรียนรูและพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะทำใหผูใชงานสามารถเขาถึงทรัพยาการซอฟตแวร
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ลิขสิทธิ์ ไดอยางทั่วถึง โดยผูใชงานสามารถเขามาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์จากสวนกลางได ซึ่งจะชวยลด
ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรไดแนวทางหนึ่ง 

- ปรับปรงุระบบไฟฟาและ ups ประจำหอง internet data center เพ่ือใหระบบสามารถใหบริการเพ่ือการเรียน
การสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- ทำแผนขยายการใชงาน bandwidth จากเดิมวงจร intertnet ผานบรษิัท provider ในปงบประมาณ 2563 มี
ความเร็ว 5/2 Gbps และชองความเร็ว internet วงจร Uninet 4 Gbps และในปงบประมาณ 2564 ความเร็ว
วงจร intertnet ผานบริษัท provider จะเพิ่มเปน 6/2 Gbps และความเร็ว internet วงจร Uninet เพ่ิมเปน 
10 Gbps รองรับการเรียนการสอนผานระบบออนไลนทีม่ากขึ้น 

- ใหบริการ google account และ office 365 account เพื่อใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทำให
สามารถใชเครื่องมือของ google และ Microsoft เชน Google Meet, google classroom, Ms team 
สำหรบัชวยในกิจกรรมการเรียนการสอน งานวิจัย ซ่ึงเปนเครื่องมือที่มีประโยชนอยางมาก ในการเรยีนการสอน
ผานระบบออนไลน  

 
  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหนักศึกษาปการศึกษา 2562  
  (22 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 63)   

รายละเอียด 
ประเภท (จำนวนเครื่อง) 

รวมท้ังหมด Computer 
(a) 

Notebook 
(b) 

mobile device  
ตาง ๆ 

1. มหาวิทยาลยัจัดใหนักศึกษา จำแนกตาม
หนวยงาน 

    

- ศูนยคอมพิวเตอร 942   942 
- ศูนยเครื่องมอืวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  334   334 
- ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 68   68 

2. นักศึกษามีการลงทะเบียนการใช  
 wifi กับมหาวิทยาลัย  

7,059 
(ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63) 

10,787 
(ขอมูล ณ วันท่ี 
30 มิ.ย. 63) 

17,846 
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    2.2 ส่ิงอำนวยความสะดวก 
2.2.1 หองเรียนและการใชพื้นที่การเรียนรู 
ก. ศูนยบริการการศึกษา 

             หองเรียนที่ศูนยบริการการศึกษา ไดแก อาคารเรียนรวม 1, 2 จำแนกไดดังนี้ 
              โดยหองเรียนที่อาคารเรียนรวม 1 ทกุหองจะมีอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณ ไดแก Projector, Visual 
presenter, Computer Sound/Audio Systems พรอม Network Systems อาคารเรียนรวม 1  มีหอง
บรรยายรวมจำนวน 58  หอง และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  จำนวน 4 หอง มีขนาดความจุ ดังน้ี 

1.1  หองเรียนขนาด 8  ที่น่ัง  จำนวน  2 หอง 
1.2  หองเรียนขนาด 15 ที่นั่ง  จำนวน  1 หอง 
1.3  หองเรียนขนาด 20 ที่นั่ง  จำนวน  2 หอง 
1.4  หองเรียนขนาด 30 ที่นั่ง  จำนวน  3 หอง 
1.5  หองเรียนขนาด  30 ที่นั่ง  จำนวน  1 หอง 
      (Active  Learning) 
1.6  หองเรียนขนาด 40 ที่นั่ง  จำนวน  4 หอง 
1.7  หองเรียนขนาด 40 ที่นั่ง  จำนวน  1 หอง 
      (Smart  class room) 
1.8  หองเรียนขนาด 42 ที่นั่ง  จำนวน  1 หอง 
      (Active  Learning) 
1.9  หองเรียนขนาด 60 ที่นั่ง  จำนวน  9 หอง 
1.10 หองเรยีนขนาด 90 ที่นั่ง  จำนวน  17 หอง 
1.11 หองเรยีนขนาด 150 ที่น่ัง  จำนวน  8 หอง 
1.12 หองเรยีนขนาด 300 ที่น่ัง  จำนวน  8 หอง 
1.13  หองเรยีนขนาด 1,500 ที่นั่ง  จำนวน  1 หอง 

 
หองเรียนที่อาคารเรยีนรวม 2  ทั้งหมดมีอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณครบถวนทุกหอง ไดแก เครื่องฉาย 
Projector, Visual Presenter, จอรับภาพ, คอมพิวเตอรซึ่งเชื่อมโยงกับระบบเครอืขาย ระบบเสียง 
(ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ลำโพง) มีหองบรรยายรวมจำนวน  12  หอง และหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  จำนวน 4 หอง มีขนาดความจุ ดังนี้ 
2.1  หองเรียนขนาด 30  ที่นั่ง  จำนวน  1 หอง 
2.2  หองเรียนขนาด 108 ที่นั่ง  จำนวน  2 หอง 
      (Active  Learning) 
2.3  หองเรียนขนาด 120 ที่น่ัง  จำนวน  8 หอง 
2.4  หองเรียนขนาด 600 ที่น่ัง  จำนวน  1 หอง 
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มีการปรับปรุงหองเรียนเพ่ือรองรับการจัดการเรียนกาสอน และรองรับทักษะการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  ดังรูปภาพ 

ปรับปรุงหองเรียน  Active Leaning  เพ่ิมเติม จำนวน  1 หอง คือ  B5207  

 
หองเรียน  Active Leaning 

 
จัดซื้อโตะ-เกาอี้ สำหรับพ้ืนที่ Learning Space   
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ที่ตั้งอาคารเรียนรวม 1  
 

 
 

ที่ตั้งอาคารเรียนรวม 2  
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ศูนยบริการการศึกษา  
 

  

        
  
                   หองเรยีนขนาด 100 ที่นั่ง                         หองเรียนขนาด 300 ที่น่ัง  

 

        
 

                  หองเรียนขนาด 150 ที่นั่ง          หองเรียนขนาด 1500 ที่นั่ง      
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หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 

 

 
 

Happy Learning Space อาคารเรยีนรวม 2 
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 ข. ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

    ศูนยบรรณสารและสื ่อการศึกษา เปนหนวยงานกลางรับผิดชอบการใหบริการหองสมุด และ
ทรัพยากรสารสนเทศ ทุกสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน ทกุสาขาวิชาจะไดรบัการจัดสรรวงเงินงบประมาณ
ประจำปและคณาจารยในสาขาวชิานั้น ๆ จะเปนผูเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด 

หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค. ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
     ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน  การใชเทคโนโลยีที ่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
ตลอดจนสงเสริมใหมีการผลิตสื่อและตำราที่มีคุณภาพ ทันสมัย  ในการนี้ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
ไดดำเนินการดานส่ิงอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีน
เปนสำคัญ  โดยในปการศึกษา 2562 ไดดำเนินงานดังน้ี 
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ดานการผลิตและพฒันาสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู  
1. การพัฒนา/ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบรายวิชา (e-Courseware) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีตาง ๆ เขาดวยกัน  โดยมุงหวังใหนักศึกษามีแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ออนไลน จัดการรายวิชาท่ีสนับสนุนการสอนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดทุกที่ ทุกเวลา 
มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  โดยปการศึกษา 2562 มีการรวมมือระหวางคณาจารยกับศูนยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา เสนอรายชื ่อวิชา เพื ่อเขารวมพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบรายวิชา (e-
Courseware) จากสำนักวิชา  จำนวน 6 สำนักวิชา และ 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 24 รายวิชา ทั้งนี้ใน
รายวิชาที่ยังไมไดเขาสูกระบวนการผลิตไดมีกระบวนการติดตามเพื่อการดำเนินการตอไป  

2. การพัฒนาสื่อกราฟกคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
อาทิ เทคโนโลยี 3 มิติ  เทคโนโลยีความจริงเสริม เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาขั้นสูงสำหรับการเรียนการสอน
รวมกับคณาจารย  การผลิตหนังสือและตำรา  โดยสำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สงเสริมใหมี
การแตง แปล เรียบเรียงตำรา หนังสือและผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการพิมพตำราหนังสือ และผลงาน
วิชาการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

 
ดานระบบการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT e-Learning) เปนระบบ
การเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรูในทุกที่ ทุกเวลา โดยคณาจารยสามารถพัฒนารายวิชาออนไลนไดดวย
ตนเอง และนำไปจัดการเรยีนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติหรือสำหรับการศกึษาตลอดชีวิตใหกลุมผูเรียน
ใหมไดมีจำนวนรายวิชาที่ใชกับการเรียนการสอนจริง 

 
ดานนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ใหความสำคัญตอการนำนวัตกรรมดานตาง ๆ มาใชกับ
การศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนและสงผลใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูที่
รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ในปการศึกษา 2562 ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ไดพัฒนา 
หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 
มีการบริหารจัดการการใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการมีปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับผูสอน โดย
รวมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร พัฒนาหองเรียนอัจฉริยะที่มีคุณลักษณะตรง
กับตามความตองการใชงานของคณาจารย มีระบบที่สามารถเชื่อมตออุปกรณมือถือแบบไรสายกับอุปกรณใน
หองเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือลน (Active Learning) ของมหาวิทยาลัย โดย
ตั้งอยูที่หองเรียน B 1128 อาคารเรียนรวม 1 มีปริมาณการใชงาน จำนวน 8 รายวิชา รวมทั้งส้ิน 114 ครั้ง  
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การใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน ในชวงสถานการณการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ใหบริการสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือรองรับสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง 
ปดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยสุรนารีเปนการชั่วคราว ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยการใหบริการ
รองรับสถานการณเฝาระวังโรคระบาด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการในภาวะวิกฤต ดังนี้  

1) ศูนยนวัตกรรมฯ เปนสวนรวมในหนวยใหคำปรึกษาดานการสอน online ของ มทส. เปนกรณี
เฉพาะ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จัดตั้งหนวยใหคำปรึกษาดานการสอน online ของ 
มทส. เปนกรณีเฉพาะ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร อาคารวิชาการ 1 รวมกับ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยคอมพิวเตอร และสถานพัฒนาคณาจารย เพื่อรองรับการบริการดาน
เครือขาย และการจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปดวยความราบรื่น และแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดอยางทันทวงที โดยศูนยนวัตกรรมฯ ใหคำปรึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน  
2. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับฮารดแวรและระบบปฏิบัติการ สนับสนุนการเรยีนการสอนออนไลน 
3. ใหคำปรึกษาเก่ียวกับระบบการจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย SUT e-Learning 
4. การผลิตสื่อบันทึกการเรียนการสอนดวยตนเอง OBS Studio 
5. เทคนิคการสรางสื่อการสอนแบบออนไลน 
6. ใหบริการหองสำหรับการสอนออนไลน 

2) ศูนยนวัตกรรมฯ สนบัสนุนการจัดการเรยีนการสอนออนไลน ผานโปรแกรม Zoom โดยการจัดหา
โปรแกรม Zoom จำนวน 135 ยูนิต เพ่ือรองรับการใชงาน ชวยในดานสนับสนุนการดำเนินงานขององคกร ใน
สถานการณเฝาระวังโรคระบาดฯ  ศูนยนวัตกรรมฯ ไดใชการบริหารจัดการหองประชุม/หองเรียนออนไลน 
Zoom (รองรับ 100 คน) จำนวน 10 หองเรียน และหองเรียนออนไลน Zoom (รองรับ 300 คน) จำนวน 30 
หองเรียน โดยการจองใชบริการหองเรียนออนไลนผานระบบ SUT e-Booking สำหรบัจองหองเรียนออนไลน/
หองประชุมออนไลน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3) ศูนยนวัตกรรมฯ ไดจัดอบรมเก่ียวกับการเรียนการสอนออนไลน ใหกับหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก ไดแก สำนักวิชาแพทยศาสตร โรงพยาบาล มทส. โรงพยาบาลรวมผลิต 3 แหง สำนักวิชา
พยาบาลศาสตร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร สถานพัฒนาคณาจารย สวน
ทรัพยากรบุคคล และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยจัดการอบรมลักษณะ face to face ในหองประชุมปกติ
ในชวงตนของสถานการณเฝาระวังโรคระบาดฯ และการอบรมออนไลนผานโปรแกรม รวมทั้งยังไดจัดทำคูมือ
การอบรม ใชงานในรูปแบบเอกสาร Document file และวีดิทัศน สำหรับผูสอนและผูเรียน  (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ) 

4) ศูนยนวัตกรรมฯ ไดปรับปรุง/ติดตั้งสวนเสริม (ชุด Plug in) ใหกับระบบ SUT e-Learning เพื่อ
สนับสนุนการจัดเรียนการสอนออนไลนอยางเต็มรูปแบบ ใหบริการการจัดการเรียนการสอนบนระบบ SUT e-
Learning เพ่ือรองรับการเรยีนการสอนออนไลน ในรายวิชาที่เปดทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ป
การศึกษา 2562 โดยคณาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดจัดทำเนื้อหา บทเรียน และสื่อการสอน ใชงานบนระบบ
เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน ผานเครือขายจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังไดมีการจัดสอบ
ออนไลนผานระบบ SUT e-Learning โดยใชแนวทางการสรางขอสอบเพื่อการจัดสอบออนไลน ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื ่อเปนการเพิ ่มประสิทธิภาพ รองรับการใชงานของผู ใชงานจำนวนมากใน
ขณะเดียวกันของระบบ SUT e-Learning ผานระบบเครือขาย มหาวิทยาลัย ไดจัดสรรงบประมาณเรงดวน
จากโครงการเฝาระวังจากสภาวการณไมปกติจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม COVID-19 
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เพื่อการจัดหาครุภัณฑระบบคอมพิวเตอรแมขายสำหรับการเรียนการสอนออนไลน รองรับการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณดังกลาวขางตน 

5) ศูนยนวัตกรรมฯ ไดจัดหาชุดอุปกรณสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนออนไลน เพื่อใหคณาจารยที่มีความตองการที ่จะผลิตสื ่อการสอน เพ่ือประกอบการสอนใน
รายวิชาที่เปดการสอนออนไลนในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการใหบริการหองบันทึกการเรียนการสอนดวย
ตนเองท่ีศูนยนวัตกรรมฯ และที่หนวยใหคำปรกึษาดานการสอน online ของ มทส. ที่อาคารวิชาการ 1 รวมถึง
การจัดหาระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) สำหรับการเรียนการสอนออนไลน เพื่อเสริมศักยภาพในการ
สรางสรรคการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับคณาจารย ไดอยางเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

 

ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

สื่อโสต ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยจัดบริการทางหองปฏิบัติการ ซึ่งในสวนของ

สนับสนุนการเรียนการสอน ศูนยเครื่องมือฯ นอกจากมีหองปฏิบัติการที ่ใชสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการ รวมถึงงานวิจัยแลว ยังจัดใหมีโรงประลองเพื่อสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษา โดยมี
เจาหนาที่ที ่มีความชำนาญในการใชเครื่องมือเพื่อใหคำแนะนำแกนักศึกษาในการใชเครื่องมือ รวมถึงการจัด
อบรมการความปลอดภัยในการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการกอนเขาใชหองปฏิบัติการ        จัดเตรียม
อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลที่ตองใชสำหรับการทำปฏิบัติการ จัดอบรมการใชเครื่องมือชั้นสูงสำหรับ
งานวิจัย โดยศูนยเครื่องมอืฯ เปดใหนักศึกษา คณาจารย เขาใชหองปฏิบัติการไดตลอด 24 ชั่วโมง  

 ศูนยเครื ่องมือฯ ยังมีระบบการซอมบำรุงรักษาเครื ่องมือ ทั ้งใน สวนการซอมแซมเชิงป องกัน 
(preventive maintenance) และการซอมแซมกรณีท่ีเครื่องชำรุด ซึ่งในการดำเนินงานศูนยเครื่องมือฯ ไดจัด
ใหมีชางซอมประจำอยูแตละฝาย นอกเหนือจากงานซอมบำรุงรักษาเครื่องมือกลาง ทั้งนี้ เพื่อใหการซอมแซม
เครื ่องมือที ่ชำรุดไดรับการแกไขโดยเร็ว ไมเปนอุปสรรคตอการเร ียนการสอนในภาคปฏิบัติการ โดย
มหาวิทยาลัยไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งเพื่อใชในการซอมแซมและบำรุงรักษา ซึ่งในการจัดการใหบริการ
สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และสนับสนุนงานวิจัย ศูนยเครื่องมือฯ ยังมีการปรับปรุงการ
ใหบริการอยางตอเน่ือง โดยนำขอมูลยอนกลับจากผูขอรับบรกิารนำมาปรับปรงุการใหบริการที่ดีย่ิงขึ้น 
 

  
 

อาคารเครื่องมือ 1 (F1)    อาคารเครื่องมือ 2 (F2) 
 

  
 
อาคารเครื่องมือ 3 (F3)    อาคารเครื่องมือ 4 (F4) 

 
 
 



171 

 

        
 

                อาคารเครื่องมือ 5 (F5)                           อาคารเคร่ืองมือ 6 (F6) 
 

        
 

   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา        อาคารเครื่องมือ 10 (F10) 
 บรมราชินีนาถ อาคารเครื่องมือ 9 (F9) 

 

        
 

   อาคารสิรนิธรวิศวพัฒนอาคารเครื่องมือ 11 (F11)  อาคารเทพรัตนวิทยรักษอาคารเครื่องมือ 12 (F12) 
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ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนอาชีพ 
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพรวมกับสาขาวิชาตาง ๆ  ไดดำเนินการจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติ 

งานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการตาง ๆ จำนวน 2,776 คน จาก 36 หลักสูตรวิชา โดยปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทั้งในและตางประเทศ จำนวน 852 แหง ในกระบวนการประเมินผลจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินงานของศูนยประจำปการศึกษา 2562 ไดแก สถานประกอบการ คณาจารย และนักศึกษา ซึ่งเมื่อ
ไดผลการประเมินมาแลว ทางศูนยสหกิจศึกษาฯ มีการนำเสนอขอมูลผลประเมินเพ่ือใหที่ประชุมตาง ๆ เชน ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ท่ีประชุมประธานคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 
เพื่อใหรับทราบและเสนอแนวคิดที่เปนประโยชนในการพัฒนาการดำเนนิงาน 

 

 
 

ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
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2.2.2 สภาพแวดลอม 
 

 
 

บริเวณประตู 1 หนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 

 
แผนท่ีโดยรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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                    อาคารบริหาร                                          อาคารวิชาการ 1  
 

 

 
 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร อาคารวิชาการ 1 
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หองการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตัวเอง 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หองการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตัวเอง 
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อาคารกิจการนักศึกษา 
 

 

อาคารกิจการนักศึกษา 

 

      
                  งานแนะแนวนักศึกษา                        กรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หอพักนักศึกษา 
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มุมอานหนังสือ พักผอน 

 
 

สถานกีฬาและสุขภาพ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                อาคารสถานกีฬาและสุขภาพ                      สระวายน้ำ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

หองฟตเนส 
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                   สนามฟุตบอล                       สนามบาสเกตบอล  
 

โรงพยาบาล 
 

 
 

 

       
 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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โรงอาหาร 
 

 
 

โรงอาหารอาคารเรยีนรวม 
 
3. การประกันคุณภาพการศกึษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดผานการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน “โครงการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาสูความเปนเลิศ : EdPEx 200 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระดับ
สถาบัน) ผานการพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนท่ี 7 พ.ศ. 2562  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประจำปการศึกษา 2563 

(3 สิงหาคม 2563 ถึง 15 สิงหาคม 2564) 

 

 

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

วันที่ 30 กันยายน 2564  

P 7, 9 
(ระดับปริญญาตรี) 
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              ............................................................................          

(รองศาสตราจารย ดร.นิตยา เกิดประสพ) 
ประธานกรรมการ 

 

 

............................................................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิดา โรจนธรรมณ)ี 

กรรมการ 

 

 

............................................................................ 
(นางสาวอนุสรา ประกอบแกว) 

                                                            เลขานุการ 

  

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
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 ผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สำนักวิชา
วศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปการศึกษา 2563 พบวา  

องคประกอบที่ 1 การกำกับใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานปลัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการบริหารจัดการหลักสูตร เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มผีลการดำเนินงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
5 ขอ ทั้งนี้ ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง และไดรับความเห็นชอบจากคณบดสีำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
และคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร คร้ังท่ี 15/2564 เมื่อวนัที่ 19 สงิหาคม 2564 

องคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้  
(AUN-QA 1 ถึง AUN QA-11) แตละตัวบงชี้ประกอบไปดวยเกณฑยอยที่ตองพิจารณา และผลการประเมินเปน  
7 ระดับ โดยมีคะแนนผลการประเมิน ดังนี ้

เกณฑ  
AUN-QA ที่ 

ชื่อเกณฑ 
คะแนนผลการประเมิน 

(คะแนน) 

1 Expected Learning Outcomes 3 

2 Programme Specification 3 

3 Programme Structure and Content 3 

4 Teaching and Learning Approach 3 

5 Student Assessment 3 

6 Academic Staff Quality 3 

7 Support Staff Quality 3 

8 Student Quality and Support 3 

9 Facilities and Infrastructure 3 

10 Quality Enhancement 3 

11 Output 3 

  

บทสรุปผูบริหาร 
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ผลการประเมินองคประกอบที่ 1  

การกำกับใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการบริหารจัดการหลักสูตร เปน ไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

● เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558    
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไม
เกินกวา 1 หลักสูตร และอยูประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

2 คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสตูร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร  
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพรตาม
หลักเกณฑท่ีกำหนดในรอบ 5 ปยอนหลังอยางนอย 1 รายการ 

3 คุณสมบัติของอาจารย

ประจำหลักสูตร 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- มีอาจารยประจำหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในรอบ 5 ป
ยอนหลังอยางนอย 1 รายการ 

4 คุณสมบัติของอาจารย

ผูสอน 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558      

- อาจารยผูสอนมีทั้งหมด 15 คน เปนอาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกับ
หลักสูตร 

10 การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2536 

2) สถานะของหลักสูตรท่ีใชในปการศึกษา พ.ศ. 2563  

 หลักสูตรยังอยูในระยะเวลาที่กำหนด 

 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่กำหนด 

     (หลักสูตรจะปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ................) 

สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการดำเนินงานเปนไปตามเกณฑการกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ขอ 
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ลงชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรไดผานการตรวจสอบความ
ถูกตอง และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 15/2564 เม่ือ
วันท่ี 19 สิงหาคม 2564  
 
 

ลงชื่อ .............................................................. 
                   (รองศาสตราจารย ดร.พรศิริ  จงกล) 

คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
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ผลการประเมินองคประกอบที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 
1. Expected Learning Outcomes   

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 

university [1,2] 

3 3 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

4 3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

2 2 

 Overall opinion 3 3 

2. Programme Specification   

2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 

4 3 

2.2 The information in the course specification is comprehensive 

and up-to-date [1,2] 

4 3 

2.3 The programme and course specifications are communicated 

and made available to the stakeholders [1,2] 

4 3 

 Overall opinion 4 3 
3. Programme Structure and Content   

3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 
4 3 

3.2 The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear [2] 
4 3 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 
4 3 

 Overall opinion 4 3 
4. Teaching and Learning Approach   

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 

3 3 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 
4 3 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 4 3 
 Overall opinion 4 3 
5. Student Assessment   
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Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
3 3 

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students [4,5] 

3 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment [6,7] 

3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning [3] 

3 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 3 3 

 Overall opinion 3 3 
6. Academic Staff Quality   
6.1 Academic staff planning ( considering succession, 

promotion, re- deployment, termination, and retirement) 
is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service [1] 

3 3 

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service [2] 

3 3 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

3 3 

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

3 3 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

4 3 

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

3 3 

6.7 The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
7. Support Staff Quality   
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Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility 

and student services)  is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

3 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

3 3 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated [3] 

3 3 

7.4 Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

4 3 

7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
8. Student Quality and Support   
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to-date [1] 
3 3 

8.2 The methods and criteria for the selection of students 
are determined and evaluated [2] 

3 3 

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload [3] 

2 3 

8.4 Academic advice, co- curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employ- ability [4] 

3 3 

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
 
 
 
 
 

   

9. Facilities and Infrastructure   
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Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture 

halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research [1] 

4 3 

9.2 The library and its resources are adequate and updated 
to support education and research [3,4] 

4 3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research [1,2] 

4 3 

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and 
research [1,5,6] 

4 3 

9.5 The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

4 3 

 Overall opinion 4 3 

10 Quality Enhancement   
10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 
3 3 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

3 3 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment [3] 

3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

3 3 

10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, 
laboratory, IT facility and student services)  is subjected 
to evaluation and enhancement [5] 

3 3 

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic 
and subjected to evaluation and enhancement [6] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
 
 

   

11 Output   
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Criteria 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนประเมิน

โดยคณะกรรมการ 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
3 2 

11.2 The average time to graduate is established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 

3 2 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 3 

11.4 The types and quantity of research activities by students 
are established, monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

3 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement [3] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
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จุดแขง็ (Strengths) และเรือ่งที่สามารถปรบัปรุงได (Areas for Improvement) 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
1. Expected 

Learning 
Outcomes 

 

1.1 The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and 
mission of the university [1, 2] 

- หลักสูตรมีการกำหนด PLOs ไวอยางชัดเจน 
- PLOs เช่ือมโยงและสอดคลองกับ vision/mission 

หลักของมหาวิทยาลัย 

- การไดมาของ PLOs แตละขอ 
- การแสดงความสอดคลองกับเกณฑ TQF 
- ตรวจสอบวิสัยทัศนลาสุดของสำนักวิชา 

 
 

1.2 The expected learning outcomes 
cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 

- PLOs ของหลักสูตรครอบคลุมทักษะทั้ง generic และ 
specific learning outcomes 

 

 1.3 The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders [4] 

- PLOs สะทอนความตองการของ ผูมีสวนไดสวนเสีย
บางกลุม (กลุมวิชาชีพ) 

- การกำหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุม 
- การแสดงความสอดคลองระหวาง PLOs กับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม  

- การแสดงการไดมาซึ่ง PLOs ในแตละขอวา เปน
ความ ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใด 

- การออกแบบขั้นตอนและกระบวนการของการ
วิเคราะห ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
เปนระบบ ที่สามารถนำไปสูการปรับปรุง PLOs ของ
หลักสูตร เพื่อใหมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

2. Programme 
Specification 

2.1 The information in the programme 
specification is comprehensive 
and up-to-date [1, 2] 

- มีขอกำหนดของหลักสูตร และการเชื่อมโยงรายวิชาสู 
PLOs ใน มคอ.2 

- มีแผนปรับปรงุหลักสูตรในระยะ 5 ป 

- แสดงรายละเอียดคุณลกัษณะของหลักสูตรใหครบ
ทุกประเด็น เชน ผลการเรียนรูทีค่าดหวังเปนรายช้ัน
ป ระดับการเรยีนรูใน PLOs เดียวกันแตตางชั้นป 

- ทบทวนความสอดคลองของ PLOs ใหครบทุก
รายวิชา 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
 2.2 The information in the course 

specification is comprehensive 
and up-to-date [1, 2] 

- มีรายละเอียดรายวิชาปรากฏใน มคอ.2 และ มคอ.3 
- อาจารยผูสอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน 

มคอ. 5 เพือ่เตรียมการปรับปรุงรายละเอียดขอกำหนด
รายวิชา 

- การสื่อสารขอมูลผานเวบ็ไซตหรือสื่อสาธารณะที่ผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

- มีรายละเอียดคุณลักษณะรายวชิาใหครบทุกประเด็น 
เชน PLOs ที่รับผิดชอบ กระบวนการเรียนรูและการ
ประเมินผล 

 2.3 The programme and course 
specifications are communicated 
and made available to the 
stakeholders [1, 2] 

- มีการเผยแพรขอมูลหลักสูตรผานทาง website ของ
สำนักวิชา 

- การใชหลากหลายชองทางเพื่อส่ือสารขอมูลหลักสูตร
และรายวชิาไปยังผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

- การตรวจสอบขอมูลที่ปรากฏในทุกชองทางให
ตรงกันและเปนขอมูลปจจุบัน 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is designed based 
on constructive alignment with 
the expected learning outcomes 
[1] 

- PLOs เช่ือมโยงกับรายวชิาบงัคบัในหลักสูตร - ความเชื่อมโยงของ PLOs กับรายวิชาเลือก ของ
สาขาวิชา 

- วิธีการวัดผลที่สามารถประเมินไดวาผูเรียนบรรลุ 
PLOs 

 3.2 The contribution made by each 
course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

- มีการกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอ 
PLOs ครบทุกขอ 

- วิธีการวัดผลของแตละรายวิชาที่จะชวยใหประเมิน
ไดวาผูเรียนบรรลุ PLOs ที่รายวชิานั้น ๆ รับผิดชอบ 

- การประเมินผลที่สามารถระบุระดับทักษะ 
 

 3.3 The curriculum is logically 
structured, sequenced, integrated 
and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

- โครงสรางแผนการเรียนแสดงความเช่ือมโยงของ
รายวิชา ประกอบดวย รายวิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ภาษาตางประเทศ พื้นฐาน
วิศวกรรมทั่วไป รายิชาพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
รายวิชาบูรณาการ 

- ลำดับรายวชิาตามโครงสรางหลกัสูตรมีความเหมาะสม 
และสมเหตุสมผล 

- การมีแผนการประเมินความเหมาะสมและความ
ทันสมัยของโครงสรางหลักสูตรและลำดับรายวิชาใน
หลักสูตรอยางสม่ำเสมอ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
4.  Teaching and 

Learning 
Approach 

4.1 The educational philosophy is 
well articulated and 
communicated to all stakeholders 
[1] 

- มีการกำหนดปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตร คือ ผลิต
บัณฑิตวศิวกรรมไฟฟาที่มีคุณภาพระดับสากล 

- วิธีการส่ือสารปรัชญาการเรียนการสอนไปยงัผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม 

- การกำหนดเกณฑเพื่อวัดการบรรลุผลตามปรัชญา
ที่ตั้งไว 

 4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

- มีกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับการบรรลุ 
PLOs แตละขอ 

- การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะชวย
สงเสริมการบรรลุผลลัพธการเรยีนรูในระดับรายวิชา 
(CLOs) 

 4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

- มีกิจกรรมที่สงเสริม life-long learning ในหลาย
รายวิชา เชน โครงงาน 

- การวางแผนกิจกรรมที่สงเสริม life-long learning 
ในระดับหลักสูตรที่กระจายกิจกรรมยอยลงไปใน
ระดับรายวิชา 

5.  Student 
Assessment 

5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1, 2] 

- มีการกำหนดวิธแีละเกณฑประเมินผล ตามชวงเวลา
ตั้งแตรับเขาจนจบการศึกษา 

- การตรวจสอบถึงความสอดคลองของวิธีการประเมิน
และการบรรลุ CLOs ของแตละรายวชิา 

 5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit 
and communicated to students 
[4, 5] 

- มีการกำหนดเวลา วธิกีารประเมินผล เกณฑการ
ประเมินและตัดเกรด และแจงใหนักศึกษาทราบ 

- มีการใช Rubrics ในการประเมิน 

- การแสดงรายละเอียดวิธกีารประเมินดวย rubrics 
ในแตละรายวิชา 

- สงเสริมใหมีการใช rubrics ในทุกรายวิชา 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
 5.3 Methods including assessment 

rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability 
and fairness of student 
assessment [6, 7] 

- มีการใช Rubrics ในการประเมินผลรายวิชาที่มี
อาจารยสอนรวมกัน ทำใหมีเกณฑการประเมินที่
ชัดเจนและเปนกลางโดยไมตององิวิจารณญาณสวน
บุคคลของอาจารยทานใดทานหนึ่งเปนการเฉพาะ 

- พิจารณาสรางการกำหนดเกณฑการประเมินที่
ชัดเจนใหครบถวนในทกุรายวิชา 

- ทบทวนการตรวจสอบประสิทธภิาพของ 
Assessment Rubrics ที่นำมาใชในรายวิชา 

 5.4 Feedback of student assessment 
is timely and helps to improve 
learning [3] 

 

- มีการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรยีนตามกรอบเวลา ทำ
ใหชวยในการพัฒนาการเรียนของนักศึกษา 

- การใหขอมูลปอนกลับที่ทันเวลาในทุกรายวิชา เพ่ือ
ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

 5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

 

- มีวิธีการรับคำรองของนักศกึษาในรูปแบบของ
แบบฟอรมรองเรียนเพ่ือขอตรวจสอบการใหคะแนน 

- การมีระบบอุทธรณผลการประเมินคะแนนของ
นักศึกษาที่เปนระบบ กรอบเวลาในกระบวนการ
อุทธรณท่ีชัดเจน และการส่ือสารใหนักศกึษาและ
อาจารยเขาใจตรงกันในทุกรายวชิา 

- การสื่อสารชองทางรองเรียนใหนักศึกษาทุกคนได
รับทราบ 

6.  Academic Staff 
Quality 

6.1 Academic staff planning 
(considering succession, 
promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for 
education, research and service 
[1] 

- ใชแผนอัตรากำลังตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด - การวางแผนอัตรากำลังทดแทนและการจัดการภาระ
งานสอนกรณีมีผูเกษียณอายุในอนาคต รวมถึงกรณีมี
อาจารยลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 

- การกำหนดแผนบุคลากรสายผูสอนที่ชัดเจน และ
พิจารณาความเหมาะสมตอภารกิจดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบรกิารวชิาการ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
6.  Academic Staff 
Quality 

6.2 Staff-to-student ratio and 
workload are measured and 
monitored to improve the quality 
of education, research and service 
[2] 

- มีการติดตามขอมูล Staff-to-student ratio 
- มีการแสดงและวเิคราะหสัดสวนจำนวนอาจารยตอ

นักศึกษาที่เหมาะสมตอการดูแลไดอยางทั่วถึง 

- การติดตามขอมูลภาระงานของคณาจารยใน
สาขาวิชา เพ่ือการวิเคราะหอัตรากำลังที่เหมาะสม
กับภาระงาน 

 6.3 Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic 
freedom for appointment, 
deployment and promotion are 
determined and communicated 

     [4, 5, 6, 7] 

- การประกาศรับสมัครและการคดัเลือกมีกระบวนการที่
ชัดเจน 

- หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑรบัอาจารยที่สอดคลองกับ
ความตองการของสาขาวิชาเสนอตอมหาวิทยาลัย 

- การเพิ่มบทบาทของสาขาวิชาในการประชาสัมพันธ
การรับสมัครและการคัดเลือก 

 6.4 Competences of academic staff 
are identified and evaluated [3] 

- มีการติดตามขอมูลผลงานทางวชิาการของอาจารยใน
สาขาวิชา 

- มีการประเมินโดยผูบังคบับัญชาตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

- การติดตามและวิเคราะหขอมูลดานสมรรถนะการจัด
การศึกษา 

- พิจารณาแผนกำหนดสมรรถนะอาจารยเปน
รายบุคคล 

 6.5 Training and developmental needs 

of academic staff are identified 

and activities are implemented to 

fulfil them [8] 

- อาจารยเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง - การกำหนดแผนพัฒนาตนเองเปนรายบุคคลที่
สามารถประเมินผลสำเร็จได 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
6.  Academic Staff 

Quality 

6.6 Performance management 

including rewards and recognition 

is implemented to motivate and 

support education, research and 

service [9] 

- มหาวิทยาลัยมีการใหและการยกยองเชิดชเูกียรติแก
บุคลากรสายวิชาการ ในดานการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ 

- การเพิ่มบทบาทของสาขาวิชาในการเผยแพรเกียรติ
คุณคณาจารยในดานตาง ๆ 

- ทบทวนกลไกของหลักสูตรที่จะชวยสงเสริมและสราง
แรงจูงใจ 

 6.7 The types and quantity of 
research activities by academic 
staff are established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [10] 

 

- มีการติดตามขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพของคณาจารย - การวิเคราะหแนวโนมและแผนการพัฒนาเกี่ยวกับ
ผลงานคณาจารยในหลักสูตร 

- การสรางคูเทียบ เพื่อการพัฒนา research 
activities ที่ชัดเจนและเปนระบบ 

7.  Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff planning (at the 
library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to 
fulfil the needs for education, 
research and service [1] 

- มีการรายงานขอมูลอัตรากำลังในระดับภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

- กระบวนการเปนไปตามระเบียบ มทส 

- การวิเคราะหขอมูลอัตรากำลังที่เพียงพอตอการ
ดำเนินงานของหลกัสูตร 

- การมีสวนรวมในการกำหนดแผนบุคลากรฝาย
สนับสนุนสำหรับสงเสริมการเรียนการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวชิาการ ในสวนที่สาขาวิชา
สามารถทำได 

 7.2 Recruitment and selection criteria 
for appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated [2] 

 

- การประกาศและคัดเลือกพนักงานเปนไปตามเกณฑ
กลางและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- การมีสวนรวมของหลักสูตรในการคัดเลือกพนกังาน
สวนที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและสาขาวิชา 

- ทบทวนกลไกของหลักสูตรในการมีสวนรวมในการ
กำหนดคุณสมบัติบคุลากรฝายสนับสนุนในรับเขา 
การเลิกจาง และการประเมิน 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
7.  Support Staff 
Quality 

7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated [3] 

 

- กระบวนการประเมินเปนไปตามมหาวิทยาลัย และการ
ประเมินโดยผูบังคับบัญชา 

- การกำหนดสมรรถนะของบคุลากรสายสนับสนุนของ
สาขาวิชา 

- ทบทวนกลไกของหลักสูตรในการมีสวนรวมในการ
กำหนดสมรรถะและการประเมินบุคลากรฝาย
สนับสนุน 

 7.4 Training and developmental needs 
of support staff are identified and 
activities are implemented to 
fulfil them [4] 

- บุคลากรสายสับสนนุของสาขาวิชามีการเขารวม
กิจกรรมพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 

- การสงเสรมิใหบุคลากรในสาขาวิชาเขารับการการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีสมรรถนะตรงตามความ
ตองการของสาขาวิชา 

- ทบทวนกระบวนการในการสำรวจความตองการใน
การพัฒนาศักยภาพของฝายสนับสนุนที่เก่ียวของ
โดยตรงกับหลักสูตร 

 7.5 Performance management 
including rewards and recognition 
is implemented to motivate and 
support education, research and 
service [5] 

 

- มีการใหรางวัลและการประกาศเกียรติคุณท่ีดำเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย 

- มีการสงเสริมของสาขาวิชาใหบุคลากรสายสนับสนุน
พัฒนาผลงานดานการวิจัยหองเรียน 

- การมีสวนรวมของสาขาวิชาในการสนับสนุน
บุคลากรใหไดรับรางวัลและมีความกาวหนาในสาย
อาชีพของตนเอง 

8.  Student Quality 
and Support 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and  

      up-to-date [1] 

- มีนโยบายและเกณฑการรับสมัครเขาเรียนที่ชัดเจน 
ดำเนินการโดยศูนยบรกิารการศกึษา 

- มีการประชาสัมพันธผานเวป็ศนูยบริการการศกึษา 
Social media กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร กิจกรรม
การประชาสัมพันธเชิงรกุ 

- การมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการรับ
สมัครในสวนที่สาขาวิชาสามารถกระทำได 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
8.  Student Quality 
and Support 

8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are 
determined and evaluated [2] 

- เกณฑและวธิีการรับนกัศกึษาเขาเรียนไดรับการ
ประเมินผลทุกป 

- การประเมินความเหมาะสมและประสิทธิผลในสวนที่
เกี่ยวของกบัสาขาวิชา เชน การรบันักศกึษายายเขา
สาขา 

 8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, 
academic performance, and 
workload [3] 

 

- มีระบบติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
- มีอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาทุกคน 
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ชวยสงเสริมการเรียนรู 

- การติดตามความกาวหนาของผูเรียนในกลุมเฉพาะ 
เชน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ นักศกึษา
ที่มีความสามารถโดดเดนเปนพิเศษ เปนตน 

 8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, 
and other student support 
services are available to improve 
learning and employability [4] 

- มีการจัดกิจกรรมโดยสาขาวิชาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณใหกับนกัศึกษา 

- มีอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาทุกคน 
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ชวยสงเสริมการเรียนรู 

- การประเมินผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม เชน รอย
ละของนักศึกษาที่เขารวม ความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

 8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-
being [5] 

- หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีการจัดการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษาและการใชชีวิตอยาง
มีคุณภาพ 

- กลไกติดตามและประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะชวย
สนับสนุนนักศึกษาในหลักสูตร 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
9. Facilities and   

Infrastructure 
9.1 The teaching and learning facilities 

and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) 
are adequate and updated to 
support education and research 
[1] 

- มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เชน ศูนยเคร่ืองมือฯ ศูนยบริการ
การศึกษา 

- การประเมินความเพียงพอและความทันสมัยของ
อุปกรณตาง ๆ ทั้งเพ่ือการเรียนการสอน และการ
วิจัย 

 9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to support 
education and research [3, 4] 

- ศูนยบรรณสารฯ มีการใหบริการหลากหลายรูปแบบ
และทันสมัย 

- มีการสำรวจความคิดเหน็ของนกัศึกษาเกี่ยวกับความ
เพียงพอและความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ
ในหองสมุด 

- การมีสวนรวมของหลักสูตรในการสนับสนุน
นักศึกษาใหเขาตอบแบบสำรวจใหมากขึ้น 

 9.3 The laboratories and equipment 
are adequate and updated to 
support education and research 

      [1, 2] 

- มีหองปฏิบัติการและอปุกรณการทดลองท่ีดูแลโดย
ศูนยเครื่องมือ 

- การสำรวจความพรอมใชงานและความเพียงพอของ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ 

- ทบทวนกลไกการสะทอนกลับ ในสวนของหลักสูตร
ในการประเมินความเพียงพอและความทันสมัยของ
เครื่องมือ เพื่อชวยสงเสริมสนบัสนุนการเรียนและ
วิจัยอยางเปนระบบ เพื่อเปนแนวทางในการแกไข
เพื่อพัฒนา 

 9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are 
adequate and updated to support 
education and research [1, 5, 6] 

- ศูนยคอมพิวเตอรใหบรกิารคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต ระบบบริการคอมพิวเตอรเสมือน 

- ศูนยคอมพิวเตอรมีการตรวจสอบความพรอมของ
ระบบ IT และสำรวจความตองการของบุคลากรและ
นักศึกษา 

- การสำรวจความเพียงพอและความทันสมัยของ IT 
facilities ที่จำเปนตอการดำเนินงานของหลักสตูร 

9. Facilities and   
Infrastructure 

9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 

- ศูนยเครือ่งมือกำหนดมาตรฐานและดูแลดานความ
ปลอดภัยการรใชสารเคมีในหองปฏิบัติการ 

- การสำรวจความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมในกลุม
นักศึกษาของสาขาวิชา 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

 

- สวนอาคารสถานที่ดูแลดานความปลอดภยั 

10. Quality   
     Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and 
feedback serve as input to 
curriculum design and 
development [1] 

 

- หลักสูตรมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

- มีการนำขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียมาเปนขอมูลใน
การปรับปรงุหลักสูตร 

- การนำความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในทกุกลุม
มาใชในการพัฒนาหลักสูตร 

 10.2 The curriculum design and 
development process is 
established and subjected to 
evaluation and enhancement [2] 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 
- มีการปรับเนื้อหายอยในรายวิชาใหทันสมัย 

- กลไกการประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรเพื่อการพัฒนา อยางเปนระบบ 

 10.3 The teaching and learning 
processes and student 
assessment are continuously 
reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and 
alignment [3] 

- มีการสงแผนการสอนใน มคอ. 3 และรายงานผลการ
เรียนการสอนใน มคอ. 5 

- มีการประเมินการสอนของคณาจารยโดยนักศึกษา 

- กระบวนการในการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลที่ชวยใหยืนยันไดวาผลสัมฤทธิ์
ของการเรยีนรายวิชาเปนไปตาม PLO ที่รายวิชา
นั้นๆ รับผิดชอบ 

 10.4 Research output is used to 
enhance teaching and learning 
[4] 

- มีการใชผลการวิจัยของอาจารยมาชวยเสริมการเรียนรู
ในบางรายวิชา 

- คณาจารยนำผลงานวิจัยของตนเองมาใชประกอบใน
การเรียนการสอน 

- สงเสริมใหมีการใชผลการวิจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมากขึ้น 

10. Quality   
     Enhancement 

10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, 

- หนวยงานทีเ่กี่ยวของมีการประเมินเพ่ือพัฒนาภายใน
หนวยงานนั้น ๆ 

- กระบวนการในการประเมินและนำผลการประเมิน
นั้นมาใชเพื่อการพัฒนาของหลักสตูรที่ชัดเจน 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to 
evaluation and enhancement [5] 

 

 10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

 

- มีการออกแบบแบบสอบถามเพือ่ใชในการปรับปรงุ
หลักสูตรในปการศึกษา 2564 

- กระบวนการการไดมาของขอมูลยอนกลับจาก 
stakeholders ทุกกลุม 

- การเพิ่มกลไกการวเิคราะหขอมูลท่ีไดรับมาจาก
ชองทางตาง ๆ 

11. Output 
 

11.1 The pass rates and dropout rates 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
[1] 

- มีการติดตามการคงอยูและการตกออกของนกัศึกษา - การรายงานผลท่ีเปนปจจุบัน 
- การบันทึกขอมูลการคงอยูและการสำเร็จการศึกษา
เปนระยะเวลาตอเนื่องอยางนอย 3 ปเพ่ือศึกษา
แนวโนม 

- การสรางเกณฑ/วิธกีาร benchmark ที่จะใช เพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร 

 
 11.2 The average time to graduate is 

established, monitored and 
benchmarked for improvement 
[1] 

- มีการติดตามการสำเร็จการศึกษาของนกัศึกษา - การตดิตามขอมูลระยะเวลาเฉลี่ยท่ีผูสำเร็จ
การศึกษาใชในการศึกษาเปนระยะเวลาตอเนื่องเพ่ือ
ศึกษาแนวโนม 

- การสรางเกณฑ/วธิกีาร benchmark ที่จะใช เพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร 

11. Output 
 

11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and 

- มีการรวบรวมขอมูลผูสำเร็จการศึกษา - การติดตามขอมูลตอเนื่องเพื่อศกึษาแนวโนม 
- การสรางเกณฑ/วิธกีาร benchmark ที่จะใช เพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได  

(Areas for Improvement) 
benchmarked for improvement 
[1] 

 

 11.4 The types and quantity of 
research activities by students 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
[2] 

 

- มีการสงเสริมและติดตามการทำโครงงานของ
นักศึกษา 

- การรวบรวมขอมูลโครงงานของนักศึกษา 
- การประเมินระดับผลสำเร็จของโครงงาน 
- การสรางเกณฑ/วิธกีาร benchmark ที่จะใช เพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร 

 11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

- มีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียใน
บางกลุม 

- มีการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยศูนยสห
กิจศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนให
ครบทุกกลุม 

- การสรางเกณฑ/วิธกีาร benchmark ที่จะใช เพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร 
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สำนักวิชาวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพ ตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนนิการที่เปนเลิศ : EdPEx  ประจำปการศึกษา 2562 จากผูประเมิน
ภายนอก เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2563   
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หลังจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรไดผานการตรวจประเมินคุณภาพ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ : EdPEx  ประจำปการศึกษา 2562 จากผูประเมินภายนอก เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 
2563 นั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรไดสมัครเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
: EdPEx200 รุนที่ 8 พ.ศ. 2563 จัดโครงการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.)    โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
สป.อว. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบใหประกาศผลการคัดเลือก
เบื้องตน (screening) โดยมีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผานการคัดเลือกใน
เบื้องตน และสป.อว. จะแจงรายละเอียดการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานที่
ผานการคัดเลือก และจะจัดสงหนังสือแจงผลการพิจารณาพรอมขอเสนอแนะใหแกหนวยงานที่ผานและไม
ผาน Screening อยางเปนทางการตอไป เพื ่อใหหนวยงานที ่ผานการคัดเลือกสงเอกสารให สป.อว. 
พิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2564 เพ่ือใหคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความ
เปนเลิศ สป.อว. เขาตรวจเย่ียมสถาบันตอไป  
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานที่มีรายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 

 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณทั้งหมด  
 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3)  
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แตละรายวชิาที่ใชในการเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด  

 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน  
แสดงรายละเอียดของคูมือปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมที่ใชในการเรยีนการสอน



 

 

 

 

ภาคผนวก 1  

เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร



ภาคผนวก 1-1 

 

 



ภาคผนวก 1-2 

 

 



ภาคผนวก 1-3 

 

 



ภาคผนวก 1-4 

 

 



ภาคผนวก 1-5 

 

 


