
 

 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

 

 

สำหรับการขอรับรองปรญิญา ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564-2568 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

แขนงวชิาวศิวกรรมไฟฟา (ควบคุม) 

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

 

1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรงุเทพมหานคร 10800 

 

 

 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
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สารบญั 
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สวนที่ 1 หลักสูตร 3 
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4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 
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หนา 

สวนที่ 6 ภาคผนวก  

 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนงัสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมตัิหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนมุัติ 

จากสภาสถาบนัการศึกษา (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ม.6) 

ภาคผนวก 3 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนมุัติ 

จากสภาสถาบนัการศึกษา (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 

ภาคผนวก 4 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวิชาที่ขอเทยีบองคความรู) 

ภาคผนวก 5 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรยีนการสอน 
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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

ปการศึกษาที่รับรองปริญญา 2564 

 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical and Power Electronics Engineering Technology 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง) 

ชื่อยอภาษาไทย : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical and Power Electronics Engineering Technology) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Electrical and Power Electronics Engineering Technology) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย :  แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ควบคุม) 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : Electrical Engineering (Control) 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตวิศวกรผูสรางเทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทาง ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและพึ่งพาตนเองที่

ยั ่งยืน ในเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง มุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานอาชีพใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนยกระดับการศึกษา

ของประชาชน ที ่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ใหไดมีโอกาสศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นไป 
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4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการออกแบบ ผลิต ติดต้ัง และบำรุงรักษาระบบไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสกำลังที่ใชในงานอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ สามารถนำความรู

ไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในหนวยงานของรัฐและเอกชนไดอยางเหมาะสม 

4.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 

4.2.3 สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรม การคิดคนสิ่งประดิษฐใหม เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศ 

 

5. ระบบการจัดการศกึษา 

5.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การคิดหนวยกิตคิดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 สำหรับระเบียบตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 

5.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
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6. แผนการศึกษา 

6.1 แผนการศึกษาที่ 1 : แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ควบคุม) 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 

 (Computer Programming) 

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics I) 

040313005 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 (Physics I) 

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-2-1) 

 (Physics Laboratory I) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 (English I) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3(3-0-6) 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 1(x-x-x) 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 1 1(0-2-1) 

 (Sport and Recreation Elective Course I) 

 รวม 21(x-x-x) 
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 

 (Engineering Drawing) 

030413100 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1  ** 3(3-0-6) 

 (Electric Circuit Analysis I) 

030413221 ปฏิบัติการการวิเคราะหวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 

 (Electric Circuit Analysis Laboratory) 

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Chemistry for Engineers) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1(0-3-1) 

 (Chemistry Laboratory for Engineers) 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics II) 

040313007 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

 (Physics II) 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1) 

 (Physics Laboratory II) 

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 (English II) 

 ** สอนเปนภาษาอังกฤษ 

 รวม 21(17-12-38) 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030413120 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  ** 3(3-0-6) 

 (Electrical Instruments and Measurements) 

030413121 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

 (Electrical Machines I) 

030413220 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 1(0-3-1) 

 (Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 

030413343 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและการออกแบบ 3(2-3-5) 

 (Digital Electronics and Design) 

030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Electronics) 

030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-1) 

 (Electronics Laboratory) 

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics III) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ 2 1(0-2-1) 

 (Sport and Recreation Elective Course II) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course I) 

 ** สอนเปนภาษาอังกฤษ 

 รวม 21(x-x-x) 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030413140 เครื่องจักรกลไฟฟา 2  ** 3(3-0-6) 

 (Electrical Machines II) 

030413145 สนามแมเหล็กไฟฟา  ** 3(3-0-6) 

 (Electromagnetic Fields) 

030413179 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Automation Systems) 

030413223 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 

 (Industrial Automation System Laboratory) 

030413340 ไมโครโปรเซสเซอร  ** 3(2-3-5) 

 (Microprocessor) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 1 3(3-0-6) 

 (Language Elective Course I) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาบูรณาการ 3(3-0-6) 

 (Integration Elective Course) 

 ** สอนเปนภาษาอังกฤษ 

 รวม 19(17-6-36) 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

- 9 - 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I) 

030413131 การผลิตและสงจายกำลังไฟฟา  ** 3(3-0-6) 

 (Electrical Power Generation and Transmission) 

030413141 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 3(3-0-6) 

 (Power Electronics) 

030413143 ระบบควบคุม  ** 3(3-0-6) 

 (Control Systems) 

030413173 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร  ** 3(3-0-6) 

 (Sensors and Transducers) 

030413240 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-1) 

 (Electrical Machines Laboratory) 

030413241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลงั 1(0-3-1) 

 (Power Electronics Laboratory) 

030413246 ปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุม 1 2(0-6-2) 

 (Control Engineering Practice I) 

 ** สอนเปนภาษาอังกฤษ 

 รวม 19(15-12-34) 

 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030103100 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 

030413147 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 

 (Electrical System Design) 

030413161 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง  ** 3(3-0-6) 

 (Electric Power System Analysis) 

030413247 ปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุม 2 2(0-6-2) 

 (Control Engineering Practice II) 

030413263 โครงงานวิศวกรรมควบคุม 1 1(0-3-1) 

 (Control Engineering Project I) 

030413xxx วิชาเลือกเฉพาะดาน 1 3(x-x-x) 

 (Technical Elective Course I) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 2 3(3-0-6) 

 (Language Elective Course II) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3(x-x-x) 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

 ** สอนเปนภาษาอังกฤษ 

 รวม 21(x-x-x) 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030413146 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  ** 3(3-0-6) 

 (Electric Drives) 

030413162 วิศวกรรมหุนยนต 3(3-0-6) 

 (Robotic Engineering) 

030413264 โครงงานวิศวกรรมควบคุม 2 3(0-9-3) 

 (Control Engineering Project II) 

030413265 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนต 1(0-3-1) 

 (Robotic Engineering Laboratory) 

030413401 เตรียมสหกิจศกึษา 1(1-0-2) 

 (Pre-Co-operative Education) 

030413xxx วิชาเลือกเฉพาะดาน 2 3(x-x-x) 

 (Technical Elective Course II) 

08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3(x-x-x) 

 (Social Sciences and Humanities Elective Course) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

 (Free Elective Course II) 

 ** สอนเปนภาษาอังกฤษ 

 รวม 20(x-x-x) 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030413402 สหกิจศึกษา 6(540 ช่ัวโมง) 

 (Co-operative Education) 

 รวม 6(540 ช่ัวโมง) 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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6.2 แผนการศึกษาที่ 2 : แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ควบคุม) หลักสูตรเทียบโอน (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030413100 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1  ** 3(3-0-6) 

 (Electric Circuit Analysis I) 

030413221 ปฏิบัติการการวิเคราะหวงจรไฟฟา 1(0-3-1) 

 (Electric Circuit Analysis Laboratory) 

030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 

 (Computer Programming) 

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Chemistry for Engineers) 

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1(0-3-1) 

 (Chemistry Laboratory for Engineers) 

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics I) 

040313005 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 (Physics I) 

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-2-1) 

 (Physics Laboratory I) 

080103061 การใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 (Practical English I) 

 รวม 21(17-11-38) 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

- 13 - 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I) 

030413120 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  ** 3(3-0-6) 

 (Electrical Instruments and Measurements) 

030413220 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 1(0-3-1) 

 (Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 

030413343 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและการออกแบบ 3(2-3-5) 

 (Digital Electronics and Design) 

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics II) 

040313007 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

 (Physics II) 

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-1) 

 (Physics Laboratory II) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 (Science and Mathematics Elective Course) 

 รวม 20(17-9-37) 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 
030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 (Engineering Drawing) 
030413121 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 
 (Electrical Machines I) 
030413145 สนามแมเหล็กไฟฟา  ** 3(3-0-6) 
 (Electromagnetic Field) 
030413246 ปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุม 1 2(0-6-2) 
 (Control Engineering Practice I) 
030413340 ไมโครโปรเซสเซอร  ** 3(2-3-5) 
 (Microprocessor) 
030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Electronics) 
030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-1) 
 (Electronics Laboratory) 
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics III) 
 รวม 21(16-15-37) 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 
030103100 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
030413140 เครื่องจักรกลไฟฟา 2  ** 3(3-0-6) 
 (Electrical Machines II) 
030413141 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 3(3-0-6) 
 (Power Electronics) 
030413143 ระบบควบคุม  ** 3(3-0-6) 
 (Control System) 
030413173 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร  ** 3(3-0-6) 
 (Sensors and Transducers) 
030413179 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Automation Systems) 
030413223 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1(0-3-1) 
 (Industrial Automation System Laboratory) 
030413240 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1(0-3-1) 
 (Electrical Machines Laboratory) 
030413241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลงั 1(0-3-1) 
 (Power Electronics Laboratory) 
 รวม 21(18-9-39) 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030423403 การฝกงานอุตสาหกรรม 240 ช่ัวโมง 

 (Industrial Internship) 

 รวม 240 ช่ัวโมง 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030413131 การผลิตและสงจายกำลังไฟฟา  ** 3(3-0-6) 
 (Electrical Power Generation and Transmission) 
030413147 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 
 (Electrical System Design) 
030413161 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง  ** 3(3-0-6) 
 (Electric Power System Analysis) 
030413247 ปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุม 2 2(0-6-2) 
 (Control Engineering Practice II) 
030413263 โครงงานวิศวกรรมควบคุม 1 1(0-3-1) 
 (Control Engineering Project I) 
0304xxxxx วิชาเลือกเฉพาะดาน 1 3(x-x-x) 
 (Technical Elective Course I) 
080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (Practical English II) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course I) 
 รวม 21(x-x-x) 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาคนควาดวยตนเอง) 

030413146 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา  ** 3(3-0-6) 
 (Electric Drives) 
030413162 วิศวกรรมหุนยนต 3(3-0-6) 
 (Robotic Engineering) 
030413264 โครงงานวิศวกรรมควบคุม 2 3(0-9-3) 
 (Control Engineering Project II) 
030413265 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนต 1(0-3-1) 
 (Robotic Engineering Laboratory) 
0304xxxxx วิชาเลือกเฉพาะดาน 2 3(x-x-x) 
 (Technical Elective Course II) 
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3(3-0-6) 
 (Social Sciences and Humanities Elective Course) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integration Elective Course) 
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี2 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course II) 
 รวม 22(x-x-x) 

  



คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองและออกรหัส

หลักสูตรเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564

2. เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2564

3. ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการประชุม ครั ้งท่ี

10/2563  เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล

ตารางแสดงรายช่ือผูรับรอง/อนุมัติ 

ช่ือ-สกุล ตำแหนงบริหาร วาระการดำรงตำแหนง ลายมือช่ือผูรับรองขอมูล 

ศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษ ี รองอธิการบดีฝายวิชาการ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 

10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร

ตารางแสดงรายช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง โทรศัพท E-mail

1 ผูชวยศาสตราจารยชวนะ อยูภักดี ประธานหลักสูตร 081-659-7304 chavana.y@cit.kmutnb.ac.th 

2 อาจารย ดร.นภทีป ทรัพยาคม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 087-717-7234 noppatee.s@cit.kmutnb.ac.th 

3 นางสาววันเพ็ญ โพธ์ิพูน เจาหนาท่ี 089-501-8231 wanpen.p@cit.kmutnb.ac.th 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคลองและออกรหัส

หลักสูตรเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 

2. เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1/2564 

3. ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการประชุม ครั ้งที่ 

10/2563  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ ตำแหนงบริหาร วาระการดำรงตำแหนง 

ดร. เสาวนิตย สุขภารังษ ี ศาสตราจารย รองอธิการบดีฝายวิชาการ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 

 

10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

1 ชวนะ อยูภักดี ผูชวยศาสตราจารย ประธานหลักสูตร 081-659-7304 chavana.y@cit.kmutnb.ac.th 

2 ดร.นภทีป ทรัพยาคม  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 087-717-7234 noppatee.s@cit.kmutnb.ac.th 

3 วันเพ็ญ โพธิ์พูน  เจาหนาท่ี 089-501-8231 wanpen.p@cit.kmutnb.ac.th 
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สวนท่ี 2 นิสติ/นักศึกษา 

 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุมวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟา

กำลัง สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาระบบควบคุม หรือเทียบเทา  หรือ 

2. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือเทียบเทา  หรือ 

3. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน

สาขาไฟฟากำลัง หรือไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรืออิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา ที่เรียนและมีหนวยกิตทาง

ดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 30 หนวยกิต  หรือ 

4. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

ตารางที่ 1: ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ม.6 

ระดับชัน้ป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

 

ตารางที่ 2: ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชัน้ป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่ 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปที่ 2 - 50 50 50 50 

ช้ันปที่ 3 - - 50 50 50 

รวม 50 100 150 150 150 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม 

(Engineering Knowledge) 

-  สามารถประย ุกต  ใช ความรู

ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู

เฉพาะทางวิศวกรรม เพื ่อนิยาม

และใช ขั้นตอน งาน กระบวนการ 

ร ะ บ บ ง า น ห ร ื อ ว ิ ธ ี ก า ร ท า ง

วิศวกรรม 

 

 

040113001 

เคมีสำหรับวิศวกร 

(Chemistry for Engineers) 

 

 

 

 

040203111 

คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mathematics I) 

 

 

 

040203112 

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

(Engineering Mathematics II) 

 

 

 

040203211 

คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

(Engineering Mathematics III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุล และ

ไอออน มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี โครงสรางอิเล็กตรอน

ของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพีเซนเททีฟ อโลหะ 

โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี รูปรางโมเลกุล แกส ของเหลว 

ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี 

สมดุลเคมี สมดุลไอออน และเคมีไฟฟา 

 

ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความ

ตอเนื่อง อนุพันธ การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของตัว

แปรจริง การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบไมกำหนด ปริพันธ 

เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธ การหา

ปริพันธเชิงตัวเลข 

 

ปริพันธไมตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและ

อนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมอนันต การกระจายอนุกรม

เทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน พ้ืนผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต 

ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต 

 

พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรง ระนาบ ฟงกชันคาเวกเตอร 

เสนโคงปริภูมิ อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอร 

เกรเดียนท เคิรล และไดเวอรเจนซ ปริพันธตามเสน ปริพันธ

ตามพื ้นผิว สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธ

อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกตของ

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

040313005 

ฟสิกส 1 

(Physics I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040313007 

ฟสิกส 2 

(Physics II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

030103100 

วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 

 

 

030103102 

กลศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mechanics I) 

 

 

 

 

เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเสนตรง

และเสนโคง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ

วงกลม งาน กำลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความเฉื่อย 

สมการแหงการหมุน ทอรก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การ

เคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกส การซอนกันของสองซิมเปล

ฮารโมนิกส การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิลเลตดวย

แรง การจาแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส ความเขมเสียง  

ระดับความเขมเสียง ปรากฏการณดอปเปลอร สมบัติของ

สสาร การสงผานความรอน สมการกาซอุดมคติ กฎแหงอุณ

หพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวน คุณสมบัติทาง

กายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความ

ดัน สมการแหงความตอเนื่อง สมการแบรนูลลี การวัดอัตรา

การไหล 

 

กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา สารไดอิ

เล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแมเหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต 

กฎของแอมแปรสารแมเหล็ก แรงลอเรนท แรงเคลื่อนไฟฟา

เหน ี ่ ยวนำ  ความ เหน ี ่ ยวนำ  วงจรกระแสสล ับและ

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คุณสมบัติของคลื่น การสะทอน การ

หักเห การแทรกสอด การเล ี ้ยวเบน ท ัศนศาสตร ทาง

เรขาคณิต ทัศนอุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดำ ปรากฎการณ 

โฟโตอิเล็กทริค การกระเจิงคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอม

ไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสรางนิวเคลียส 

กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร 

 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต 

และการประยุกตใชวัสดุวิศวกรรม กลุมหลัก โลหะ พอลิเมอร 

เซรามิกส คอมโพสิต แผนภาพสมดุลภาคและการแปล

ความหมาย สมบัติเชิงกลและ การเสื่อมสภาพของวัสด ุ

 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงาน

เสมือน เสถียรภาพ เบื้องตนเกี่ยวกับพลศาสตร 
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- 22 - 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

030413100 

การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 

(Electric Circuit Analysis I) 

 

 

030413143 

ระบบควบคุม 

(Control Systems) 

 

 

 

 

 

030413145 

สนามแมเหลก็ไฟฟา 

(Electromagnetic Fields) 

 

 

030513100 

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

(Engineering Electronics) 

 

 

 

 

030513300 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Programming) 

 

030413120 

เครื่องมือวัดและการวัดทาง

ไฟฟา 

(Electrical Instruments 

and Measurements) 

 

 

 

สวนประกอบของวงจร การวิเคราะหโหนดและเมช ทฤษฎี

วงจร ความตานทาน ความเหนี่ยวนำ และคาปาซิแตนซ วงจร

อ ันด ับหนึ ่งและสอง ไดอะแกรมเฟสเซอร  วงจรไฟฟา

กระแสสลับ ระบบสามเฟส 

 

สัญญาณและระบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ 

ฟงกชันถายโอน แบบจำลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมน

ความถี ่ โมเดลพลวัตและการตอบสนองพลวัตของระบบ 

ระบบอันดับหนึ่งและสอง ระบบควบคุมแบบลูปปดและลูป

เปด การควบคุมแบบปอนกลับและความไว ชนิดของการ

ควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพ

ระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 

 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุ การ

พาและการนำกระแส ความตานทาน สนามแมเหล็กสถิต 

วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตาม

เวลา สมการของแมกซเวลล 

 

อุปกรณสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณวงจร

อิเล็กทรอนิกส ในความสัมพันธกับกระแส แรงดันและความถี่ 

การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและ

ออกแบบวงจรทรานซิสเตอรแบบบีเจที มอส ซีมอส และไบ

ซีมอส วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใช มอดูล

แหลงจายไฟ 

 

แนวคิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร 

ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรท่ี

ใชในปจจุบัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การจัดแบงระดับ

และลักษณะสมบัติของเครื่องมือวัด การวิเคราะหระบบการ

วัด การวัดแรงดันและกระแสทั้งกระแสตรงและสลับโดยใช

เครื ่องมือวัดแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกำลังไฟฟา ตัว

ประกอบกำลังและพลังงานไฟฟา การวัดความตานทาน 

ความเหนี่ยวนำและคาปาซิแตนซ การวัดความถี่และคาบ/

เวลา การรบกวน ทรานสดิวเซอร การปรับเทียบ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

030413121 

เครื่องจักรกลไฟฟา 1 

(Electrical Machines I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

030413140 

เครื่องจักรกลไฟฟา 2 

(Electrical Machines II) 

 

 

 

030413141 

อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(Power Electronics) 

 

 

 

 

030413161 

การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง 

(Electric Power System 

Analysis) 

แหลงพลังงาน การแปลงพลังงานกล วงจรแมเหล็กและ

หลักการแมเหล็กไฟฟา พลังงานและพลังงานรวมในวงจร

แมเหล็ก พลังงานในสนามแมเหล็ก หมอแปลงอุดมคติ ทฤษฎี

และการว ิ เคราะห หม อแปลงแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส 

เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน หลักการเครื่องกลไฟฟาแบบ

หมุน การแปรสภาพจากพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล 

โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟา

กระแสตรง การเริ่มหมุนของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง 

การควบคุมความเร็วเครื ่องจักรกลไฟฟากระแสตรง วงจร

สมมูล สมรรถนะ และประสิทธิภาพ 

 

โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ การทำงานสภาวะ

คงตัวและการวิเคราะหเครื ่องจักรกลแบบเหนี ่ยวนำและ

เครื่องจักรกลแบบซิงโครนัส การเริ่มหมุนเครื่องจักรกลไฟฟา

แบบเหนี ่ยวนำและแบบซิงโครนัส เครื ่องจ ักรกลไฟฟา

เหนี่ยวนำ 1 เฟสและ 3 เฟส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา 

 

โครงสรางและคุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

ไดโอดกำลัง ไทริสเตอร ไบโพลารกำลัง มอสเฟต ไอจีบีที 

คุณลักษณะของวัสดุแมเหล็ก แกนเหล็กหมอแปลง แกนเฟอร

ไรต แกนผงเหล็กอัด การทำงานของวงจรแปลงผัน วงจร

แปลงผันเอซี-ดีซี วงจรแปลงผันดีซี-ดีซี วงจรแปลงผัน เอซี-เอ

ซี วงจรแปลงผันดีซี-เอซี 

 

โครงสรางระบบไฟฟากำลัง วงจรกำลังกระแสสลับ ระบบตอ

หนวย ลักษณะสมบัติและแบบจำลองเครื ่องกำเนิดไฟฟา 

ลักษณะสมบัติและแบบจำลองหมอแปลงกำลัง พารามิเตอร

และแบบจำลองสายสงไฟฟา พารามิเตอรและแบบจำลอง

สายเคเบิล พื้นฐานการไหลของโหลด พื้นฐานการคำนวณ

ความผิดพรอง 

 

 

 

 

 

 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

2 การวิเคราะหปญหา  

(Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ตั ้งสมการ วิจัย 

สืบคน และวิเคราะห ปญหาทาง

วิศวกรรมทั่วไป เพื่อใหไดขอสรุป

ของปญหาที ่มีนัยสำคัญ โดยใช

เครื ่องมือวิเคราะหและอุปกรณ 

อยางเหมาะสมตามสาขาความ

ชำนาญ 

 

 

030413131 

การผลิตและสงจายกำลังไฟฟา 

(Electrical Power 

Generation and 

Transmission) 

 

 

 

030413146 

การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

(Electric Drives) 

 

 

 

 

 

 

030413162 

วิศวกรรมหุนยนต 

(Robotic Engineering) 

 

 

 

 

030413173 

เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 

(Sensors and Transducers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางระบบไฟฟากำลัง แหลงพลังงานไฟฟา โรงไฟฟา

แบบทั่วไปและโรงไฟฟาพลังงานทดแทน คุณลักษณะของ

ภาระไฟฟา ค ุณล ักษณะของเคร ื ่องกำเน ิดไฟฟ าและ

แบบจำลอง คุณลักษณะของหมอแปลงไฟฟากำลังและ

แบบจำลอง พารามิเตอรของสายสงไฟฟาและแบบจำลอง 

ระบบจำหนายไฟฟา การกระจายการผลิตไฟฟาเบื้องตน และ

อุปกรณในระบบไฟฟากำลัง 

 

สวนประกอบระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา ลักษณะสมบัติของ

โหลดประเภทตางๆ ยานการทำงานของระบบขับเคลื ่อน 

วิธีการเบรกมอเตอร ระบบสงกำลังและขนาด ลักษณะสมบัติ

แรงบิด-ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา การขับเคลื ่อน

มอเตอรกระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอรกระแสสลับ ระบบ

ขับเคลื ่อนเซอรโว การประยุกตระบบขับเคลื ่อนในงาน

อุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบกักเก็บพลังงานในการขับเคลื่อน

ดวยไฟฟา 

 

หุนยนต คุณสมบัติเฉพาะของหุนยนตและการควบคุมแขน

หุ นยนตแบบพลวัต ระบบพิกัดคารทีเซียน ทรงกลมและ

ทรงกระบอก การจำลองทางคณิตศาสตรของหุ นยนต 

จลนศาสตรแบบไปขางหนาและแบบผกผัน การวางแนว

เสนทางการเคลื่อนที่ แบบจำลองพลวัตและการควบคุมดวย

การปอนกลับ มอเตอรสำหรับหุนยนตอุตสาหกรรม 

 

การวัดและอุปกรณควบคุมเบื้องตน ทรานสดิวเซอรแบบแอ

นะล็อกและดิจิทัล เทคนิคการวัดความดันและความดัน

ผลตาง การวัดการไหลของเหลว การวัดการไหลขั้นปฐมภูมิ 

การวัดการไหลขั้นทุติยภูมิและการวัดการไหลวิธีพิเศษ การ

วัดอุณหภูมิ การวัดอุณหภูมิดวยวิธีการไมใชไฟฟา การวัด

อุณหภูมิดวยวิธีการทางไฟฟา และการวัดอุณหภูมิดวยวิธีการ

แผรังสี การวัดระดับของเหลวแบบทางตรงและทางออม การ

วัดระดับของเหลวดวยวิธีความดันอุทกสถิต ตัวควบคุมแบบ

ทั ่วไป การใชงานเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรร วมกับ

เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานในงานดานการเก็บเกี ่ยว

พลังงานและการจัดการกำลัง 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

030413179 

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

(Industrial Automation 

Systems) 

 

 

 

030413340 

ไมโครโปรเซสเซอร 

(Microprocessor) 

 

 

 

 

030413343 

ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและการ

ออกแบบ 

(Digital Electronics and 

Design) 

การควบคุมอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก 

การปรับสภาพสัญญาณดิจิทัล ตัวตรวจวัดและตัวตรวจจับ 

ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุมแบบดิจิทัล การควบคุม

แบบลำดับ ตัวควบคุมลอจิกแบบโปรแกรมได (พีแอลซี) และ

การโปรแกรม การเชื่อมตอพีแอลซี การประยุกตใชพีแอลซีใน

ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

 

ไ ม โค ร โปร เ ซส เ ซอร  เ บื้ อ ง ต  น  สถาป  ตยกร รมขอ ง

ไมโครโปรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมดวยภาษาแอสเซมบลี 

เทคนิคการเชื่อมตอ หนวยความจำ การเชื่อมตออินพุตและ

เอาตพุต การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรในระบบ

เครื่องมือวัด การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรในระบบ

อัตโนมัต ิ

 

ระบบจำนวน เลขรหัส ลอจิกเกต การลดทอนฟงกชัน วงจร

คอมไบเนชันและซีเควนเชียล การเขารหัสและการถอดรหัส 

หนวยความจำ การแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนะล็อก การ

แปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัล พื้นฐานการโปรแกรม

ลอจิกและภาษา การออกแบบวงจรดิจิทัล การประยุกตวงจร

ดิจิทัลในงานควบคุมอัตโนมัต ิ

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบ

ของปญหา 

(Design/Development of 

Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคำตอบของ

ปญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรม

ทั ่วไป และมีส วนชวยออกแบบ

ระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ 

ตามความจำเปนและเหมาะสมกับ

ขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040003004 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

 

 

 

 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบที่ใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และกลยุทธใหเปนนวัตกรรม การ

ออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลางผานกระบวนการตาง ๆ 

ไดแก การเขาใจอยางลึกซ้ึง การนิยามและตีกรอบปญหา การ

ระดมความคิด การสรางตนแบบ และการทดสอบ การทำงาน

เปนทีม และสภาวะแวดลอมในการทำงานที ่สน ับสนุน

ความคิดสรางสรรคและแนวความคิด 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดำเนินการสืบคนเพื่อหา

คำตอบของปญหาทางวิศวกรรม

ทั ่วไป จากการกำหนดตำแหนง 

การคนหา และเลือกใชขอมูลจาก

มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิ ว ิ ชาชีพ 

ฐานขอมูล การสืบคนทางเอกสาร 

การออกแบบการทดสอบและ

ทดลองเพื่อใหไดขอสรุปที่เชื่อถือ

ได 

 

040113002 

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 

(Chemistry Laboratory for 

Engineers) 

 

040313006 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 

(Physics Laboratory I) 

 

040313015 

ปฏิบัติการฟสิกส 2 

(Physics Laboratory II) 

 

ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีใน

การบรรยายรายวิชา 040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 

 

 

 

ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีใน

การบรรยายรายวิชา 040313005 ฟสิกส 1 

 

 

ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีใน

การบรรยายรายวิชา 040313007 ฟสิกส 2 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย 

(Modern Tool Usage) 

- สามารถเล ือกใช   เทคน ิคว ิ ธี  

ทร ัพยากร และใช  เคร ื ่ อ ง มือ

ท ั น ส ม ั ยท า ง ว ิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ

เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ

พยากรณ การทำแบบจำลองของ

งานทางวิศวกรรมทั่วไปที่เขาใจถึง

ขอจำกัดของเครื่องมือตางๆ 

 

 

030413223 

ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติใน

อุตสาหกรรม 

(Industrial Automation 

System Laboratory) 

 

030413246 

ปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุม 1 

(Control Engineering 

Practice I) 

 

 

 

030413247 

ปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุม 2 

(Control Engineering 

Practice II) 

 

030413265 

ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนต 

(Robotic Engineering 

Laboratory) 

 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413179 

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุม กระบวนการ ระบบควบคุม 

ทรานสดิวเซอรและเซ็นเซอรในงานอุตสาหกรรม การใชงาน

โปรแกรมเชิงพาณิชยเพื ่องานควบคุมระบบอัตโนมัติ การ

จำลองผลการควบคุม การควบคุมแบบแอนะล็อก การปรับ

คาตัวควบคุมแบบตางๆ การควบคุมมอเตอรเบื้องตนสำหรับ

งานอุตสาหกรรม 

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมขั้นสูง ฟงกชันทางคณิตศาสตร 

โมดูลความเร็วสูง โมดูลควบคุมตำแหนง ระบบเครือขายพีแอล

ซี ระบบสกาดา การตรวจสอบและควบคมุสภาพการทำงานของ

มอเตอรจากระยะไกลสำหรับงานอุตสาหกรรม 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413162 

วิศวกรรมหุนยนต 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

6 วิศวกรและสังคม 

(The Engineer and Society) 

- สามารถแสดงวามีความเขาใจใน

ประเด็นตางๆ ทางสังคม ชีวอนา

มัย ความปลอดภัย กฎหมาย และ

วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติ

ว ิ ช าช ี พ ในระด ั บ เทค โน โล ยี

วิศวกรรม 

 

 

- ผูสำเรจ็การศึกษาระดับ ปวช./ม.6 

030413401 

เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-Co-operative 

Education) 

 

- ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

030423403 

การฝกงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Internship) 

 

 

 

ความรู เกี ่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี ่ยวของ

กับสหกิจศึกษา และกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขา

โครงการสหกิจศึกษา 

 

 

 

การฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง

ในสถานประกอบการ โดยใชระยะเวลาฝกงานไมนอยกวา 6 

สัปดาห หรือรวม 240 ชั่วโมง ในชวงภาคการศึกษาฤดูรอน 

การผานการฝกงานพิจารณาจากผลการประเมินรวมกัน

ระหวางภาควิชาตนสังกัดและสถานประกอบการ ซึ ่งการ

ประเมินผลเปนแบบ S หรือ U 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน  

(Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบของ

คำตอบของป ญหา  ง านด  าน

เทคโนโลยีวิศวกรรมในบริบทของ

ส ั งคม และส ิ ่ งแวดล อม และ

สามารถแสดงความรู และความ

จำเปนของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 

 

 

- ผูสำเรจ็การศึกษาระดับ ปวช./ม.6 

030413402 

สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

030423403 

การฝกงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Internship) 

 

 

 

 

วิชาฝกงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและเอกชนหรือ

ภาครัฐในรูปแบบสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาที ่เก ี ่ยวของ 

นักศึกษาจะตองเขาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ

บริษัท หรือหนวยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการจริง 

โดยความเห็นชอบของภาควิชา มีชวงการทำงานไมนอยกวา 

1 ภาคการศึกษา การทำงานจะอยูภายใตการกำกับดูแล และ

ใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชา 

ตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ ้นการทำงาน 

นักศึกษาจะตองรายงานการปฏิบัติงานเสนอภาควิชาตน

สังกัดเพ่ือใชประกอบการประเมิน 

 

 

การฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง

ในสถานประกอบการ โดยใชระยะเวลาฝกงานไมนอยกวา 6 

สัปดาห หรือรวม 240 ชั่วโมง ในชวงภาคการศึกษาฤดูรอน 

การผานการฝกงานพิจารณาจากผลการประเมินรวมกัน

ระหวางภาควิชาตนสังกัดและสถานประกอบการ ซึ ่งการ

ประเมินผลเปนแบบ S หรือ U 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(Ethics) 

-  ม ี ความ เข  า ใจและม ี ส ำนึ ก

รับผิดชอบตอมาตรฐานการปฏิบัติ

ว ิ ช าช ี พ ในระด ั บ เทค โน โล ยี

วิศวกรรม 

 

 

030413147 

การออกแบบระบบไฟฟา 

(Electrical System Design) 

 

 

หลักพ้ืนฐานการออกแบบ มาตรฐานและสัญลักษณ แบบและ

ผังไฟฟา สายไฟฟาและสายเคเบิล ช องเด ินสายไฟฟา 

อุปกรณไฟฟาและเครื่องมือ การคำนวณโหลด การปรับปรุง

ตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรคาปาซิเตอรแบงค 

การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟา การ

ออกแบบวงจรมอเตอร แบบรายละเอียดโหลด สายปอนและ

สายเมน ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร 

ระบบสายดินสำหรับงานติดตั้งไฟฟา การออกแบบระบบแจง

เหตุเพลิงไหม การออกแบบระบบโทรศัพท ความปลอดภัยใน

การออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 

9 การทำงานเด่ียว 

และทำงานเปนทีม 

(Individual and Team Work) 

- ทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทั้งในดานการทำงานเดี ่ยว และ

การทำงานในฐานะผูรวมทีมหรือ 

ผูนำทีมที่มีความหลากหลายทาง

เทคนิค 

 

 

 

030413221 

ปฏิบัติการการวิเคราะห

วงจรไฟฟา 

(Electric Circuit Analysis 

Laboratory) 

 

030513200 

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

(Electronics Laboratory) 

 

030413220 

ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและ

การวัดทางไฟฟา 

(Electrical Instruments 

and Measurements 

Laboratory) 

 

030413240 

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 

(Electrical Machines 

Laboratory) 

 

 

 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413100 

การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 

 

 

 

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนวิชา 

030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413120 

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

 

 

 

 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413121 

เครื่องจักรกลไฟฟา 1 

 

 

 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

030413241 

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(Power Electronics 

Laboratory) 

 

 

 

 

 

วงจรการกระตุนเกตไทริสเตอร วงจรเรียงกระแสไดโอด วงจร

เรียงกระแสที่ควบคุมเฟสเดียว วงจรเรียงกระแสที่ควบคุม

คลื่นเต็มเฟสเดียวแบบจุดรวม วงจรเรียงกระแสที่ควบคุม

คลื่นเต็มเฟสเดียวแบบบริดจ วงจรเรียงกระแสกึ่งควบคุมเฟส

เดียวแบบบริจด วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นสามเฟส วงจรเรียง

กระแสที่ควบคุม/กึ ่งควบคุมครึ ่งคลื ่นสามเฟส วงจรเรียง

กระแสสามเฟสแบบบริดจ วงจรเรียงกระแสที่ควบคุมคลื่น

เต็มสามเฟส วงจรเรียงกระแสกึ่งควบคุมคลื่นเต็มสามเฟส 

วงจรเรียงกระแสแบบ 12 พัลส 

10 การสื่อสาร 

(Communication) 

- สามารถสื ่อสารงานวิศวกรรม

ทั ่วไปกับกลุ มผ ู ปฏ ิบ ัต ิว ิชาชีพ

วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได

อยางมีประสิทธิผล อาทิ สามารถ

อ  า น แล ะ เ ข ี ย น ร าย ง านทา ง

วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ

ออกแบบงานวิศวกรรมไดอยางมี

ประส ิทธ ิผล สามารถนำเสนอ 

สามารถใหและรับคำแนะนำงาน

ไดอยางชัดเจน 

 

 

030103300 

การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

 

 

 

 

 

- ผูสำเรจ็การศึกษาระดับ ปวช./ม.6 

080103001 

ภาษาอังกฤษ 1 

(English I) 

 

080103002 

ภาษาอังกฤษ 2 

(English II) 

 

 

- ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

080103061 

การใชภาษาอังกฤษ 1 

(Practical English I) 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การ

เขียนแบบเรขาคณิต หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย 

แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณผิวงาน การ

บอกคาพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียน

ภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย การสเกตแบบ

ดวยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใช

คอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ 

 

 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสื่อสารใน

งานและกิจวัตรประจำวันแบบงาย การอานยอหนาแบบสั้น 

การเขียนประโยค และการฝกภาษาทางอินเตอรเน็ตเพ่ิมเติม 

 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสื่อสาร 

และการแสดงความคิดเห็นในหัวขอที ่ค ุ นเคย การอาน

บทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซอน และยอหนา

อยางงาย และการฝกภาษาทางอินเตอรเน็ตเพ่ิมเติม 

 

 

การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

ซึ่งประกอบดวยโครงสราง รูปประโยคพื้นฐาน คำศัพท และ

การอ านบทความส ั ้นๆ ท ักษะการส ื ่อสารพ ื ้นฐานใน

ชีวิตประจำวัน 

 

 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

080103062 

การใชภาษาอังกฤษ 2 

(Practical English II) 

การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนใน

ชีวิตประจำวัน การบูรณาการไวยากรณ คำศัพท และการใช

ภาษาในสถานการณที่หลากหลาย การพัฒนาความสามารถ

ในการสื่อสาร 

11 การบริหารโครงการ 

และการลงทุน 

(Project Management and 

Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรู และ

ค ว า ม เ ข  า ใ จ  ห ล ั ก ก า ร ท า ง

วิศวกรรมและการบริหารงาน และ

สามารถประย ุกต  ใช หล ักการ

บริหารในงานของตน ในฐานะผู

ร วมทีมและผู นำทีมเพื ่อบริหาร

จ ัดการโครงการว ิศวกรรมท ี ่ มี

สภาพแวดลอมการทำงาน ความ

หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

 

 

 

 

030413264 

โครงงานวิศวกรรมควบคุม 2 

(Control Engineering 

Project II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนการดำเนินงานโครงงานที่เสนอและไดรับอนุมัติแลวใน

ภาคการศึกษากอน เพื่อฝกนักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ

หรือพัฒนาระบบ พรอมท้ังทำการทดสอบภายใตการควบคุม 

ของคณะกรรมการประจำวิชาที่กำหนดโดยภาควิชา และ

นักศึกษาจะตองสงรายงานความกาวหนา เขียนปริญญา

นิพนธ และสอบโครงงานตอคณะกรรมการประจำวิชา 

 

 

 

12 การเรียนรูตลอดชีพ 

(Lifelong Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจำเปนใน

การเตร ียมตัว เพ ื ่อใหสามารถ

ปฏ ิบ ัต ิ งานได  โดยลำพ ัง  และ

สามารถการเรียนรูตลอดชีพเมื่อมี

การเปล ี ่ ยนแปลงทางความรู

เฉพาะดานเทคโนโลยีวิศวกรรม 

 

 

030413263 

โครงงานวิศวกรรมควบคุม 1 

(Control Engineering 

Project I) 

 

 

โครงงานที่กำหนดใหนักศึกษามีความคุนเคยกับการคนควา 

และแกปญหาทางวิศวกรรม ในเรื่องที่นาสนใจในทางระบบ

ควบคุม นักศึกษาจะตองสงรายงาน รวมทั้งมีการบรรยาย 

อภิปรายและสอบประเมินความรู ด านพื ้นฐานทางดาน

วิศวกรรมและระบบควบคุม ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ี

กำหนดโดยภาควิชา 

 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

4.1 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 

1. ดานคณุธรรม จริยธรรม 

1.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ 

2.  มีความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 

3.  มีภาวะผูนำ มีคุณธรรม จริยธรรม 

4.  มีวินัยตรงตอเวลา 

5.  เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกร 

2. ดานความรู 

1. รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน 

2.  สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

3.  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเน่ือง 

4.  สามารถนำความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

5. สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

3. ดานทักษะทางปญญา 

1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ 

2.  สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได 

3.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม 

4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพ่ือกำหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมได 

5.  สามารถบูรณาการความรูแลวนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไดตามความเหมาะสม 

4. ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 

1. มีความรับผิดชอบในงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

3.  เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทางวัฒนธรรม 

4. รักษาช่ือเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร 

5. ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะการใชเทคนิคทางการคิดคำนวณ และนำไปใชอยางสมเหตุสมผล 

2. สามารถวิเคราะหและนำเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

- 32 - 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
• ความรับผิดชอบหลัก   ο ความรบัผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ก. กลุมวิชาภาษา                          

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 

(English I) 

3(3-0-6) 
   ο  •         • ο         • 

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 

(English II) 

3(3-0-6) 
   ο  •   ο      • ο       ο  • 

080103030 การอานเชิงวิชาการ 

(Academic Reading) 

3(3-0-6) 
   ο  •   •  ο ο    ο         • 

080103032 การเขียนยอหนา 

(Paragraph Writing) 

3(3-0-6) 
   ο  •   •   ο    ο      ο   • 

080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ 

(English Conversation) 

3(3-0-6) 
   ο  •   •    ο  ο ο ο      ο  • 

080103061 การใชภาษาอังกฤษ 1 
(Practical English I) 

3(3-0-6) 
   ο  •         • ο         • 

080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2 
(Practical English II) 

3(3-0-6) 
   ο  •   ο      • ο       ο  • 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ข. กลุมวิชาบูรณาการ                          

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

3(3-0-6) •   • ο • ο  •  ο  • • ο • •   ο ο • ο ο ο 

ค. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                          

080303601 มนุษยสัมพันธ 

(Human Relations) 

3(3-0-6) 
• ο • ο ο •   •  •  ο  • • • •    ο ο • ο 

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด
สรางสรรค 

(Systematic and Creative 

Thinking) 

3(3-0-6) 

  ο ο  • •  ο ο • • • • ο • ο ο    • ο  ο 

ง. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                          

040503001 สถิติในชีวิตประจำวัน 
(Statistics in Everyday Life) 

3(3-0-6) 
 ο  ο  • ο  ο ο • •  ο  •     • • • • ο 

040603002 ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม

ประยุกต 

(Computer System and 
Applications) 
 

3(3-0-6) 

   ο  • ο ο   ο  ο  • • ο      •   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

จ. กลุมวิชากีฬาและนันทนาการ                          

080303501 บาสเกตบอล 

(Basketball) 
1(0-2-1) 

ο ο   ο    ο      • • ο        ο 

080303502 วอลเลยบอล 
(Volleyball) 

1(0-2-1) 
ο ο   ο    ο      • • ο        ο 

080303503 แบดมินตัน 
(Badminton) 

1(0-2-1) 
ο ο   ο    ο      • • ο        ο 

080303504 ลีลาศ 
(Dancing) 

1(0-2-1) 
ο ο   ο    ο      • • ο        ο 

080303505 เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 

1(0-2-1) 
ο ο   ο    ο      • • ο        ο 

080303507 ฟุตบอล 
(Football) 

1(0-2-1) 
• ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303509 เปตอง 
(Pétanque) 

1(0-2-1) 
• ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303510 ไทจี๋/ไทเกก 
(Taiji/Taikek) 

1(0-2-1) 
• ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303513 3x3 บาสเกตบอล 
(3x3 Basketball) 

1(0-2-1) 
• ο  ο  ο   •      • • ο        ο 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

080303514 ฟุตซอล 
(Futsal) 

1(0-2-1) 
• ο  ο  ο   •      • • ο        ο 

080303522 หมากรุกไทย 
(Thai Chess) 

1(0-2-1) 
 ο  • ο ο • ο   ο ο ο •  ο ο ο   ο  ο •  

080303523 หมากรุกสากล 
(Chess) 

1(0-2-1) 
 ο  • ο ο • ο   ο ο ο •  ο ο ο   ο  ο •  

ฉ. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          

080203901 มนุษยกับสังคม 
(Man and Society) 

3(3-0-6) 
• • • • • • •   • •  •  • • • • • ο  • ο ο • 

080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) 
• • • • • • ο  • • •  ο ο • • • ο •   ο ο  ο 

080203906 เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
(Economics for Individual 
Development) 

3(3-0-6) 

• • • • • • •  ο • •  ο ο • • • ο ο • • • ο ο ο 

080203907 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน 
(Business for Everyday Life) 

3(3-0-6) 
• • • • • • ο   ο •  • ο • • • ο • ο • •   ο 

080303102 จิตวิทยาสังคม 
(Social Psychology) 
 

3(3-0-6) 

•  ο ο  •   • ο  •   • • • •    ο ο ο ο 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

080303401 คาราโอเกะ 
(Karaoke) 

1(0-2-1) 
•     •     •        •  •     

080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Development of Life 
Quality) 

3(3-0-6) 

• ο ο ο  •   •     ο • ο ο •  ο  ο ο   

080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
(Personality Development) 

3(3-0-6) 
•  ο   •   •      • ο ο •    ο   • 
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4.2 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ 

1. ดานคณุธรรม จรยิธรรม 

1. เขาใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร

และสังคม 

3. มีภาวะความเปนผู นำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับ

ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

4. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจ

ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. ดานความรู 

1. มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพื ้นฐาน วิทยาศาสตรพื ้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยี 

2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา

เฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3. ดานทักษะทางปญญา 

1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรู ที ่เกี ่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
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4. ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

2. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม

ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอำนวยความ

สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพ

อยางตอเน่ือง 

4. รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม 

สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื ่นทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารที ่ท ันสมัยไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

5. สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่

เกี่ยวของได 
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4.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรแบงออกเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะเฉพาะทาง 

(Specific Outcome: S) และผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะทั่วไป (General Outcome: G) แสดง

รายละเอียดดังน้ี 

ELO 1 (S): มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมถึงพื้นฐานทางดานวิศวกรรม สำหรับ

ประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกำลัง และการควบคุมอัตโนมัติ 

ELO 2 (S): มีความรูและทักษะในการวิเคราะหวงจรไฟฟา วงจรอิเล็กทรอนิกส ระบบดิจิทัล สำหรับการ

ประยุกตใชและแกปญหาในงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกำลัง และการควบคุม

อัตโนมัติ ตลอดจนมีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สำหรับการออกแบบ จำลองและ

วิเคราะหผล รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมในงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

ELO 3 (S): มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ในการประยุกตใชวงจรแปลงผันพลังงานไฟฟา การขับเคลื่อน

เครื่องจักรกลไฟฟา รวมถึงการควบคุมอัตโนมัติ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

ELO 4 (S): มีความสามารถในการบูรณาการความรู ร วมกับการปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสกำลัง รวมไปถึงการควบคุมอัตโนมัติ เปนผูพัฒนา สรางสรรคเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่เหมาะสม 

ELO 5 (G): มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความถูกตอง 

ความปลอดภัย และผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสังคม 

ELO 6 (G): มีทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การนำเสนอ การใชสื่อเทคโนโลยี และการคิดอยางเปนระบบ 

รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารเวลา การเรียนรูดวยตนเอง การทำงานเปนทีม และการ

สื่อสารกับผูรวมงาน 

 



 

 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

- 40 - 

ตารางแสดงความสัมพนัธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2,  

2.4-2.5,  

3.2-3.3,  

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5,  

3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5,  

3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม       

(1) เขาใจในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต       

(2) มีวินัยตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม       

(3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลำดับความสำคัญ 

เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
      

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางอุตสาหกรรม วิศวกรรม ตอบุคคล องคกร 

สังคม และสิ่งแวดลอม 
      

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึง

บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
      

2. ดานความรู       

(1) มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพื ้นฐาน วิทยาศาสตรพื ้นฐาน วิศวกรรมพื ้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยี 

      

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา

เฉพาะดานทางวิศวกรรม 
      

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ       

(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
      

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได       
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2,  

2.4-2.5,  

3.2-3.3,  

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5,  

3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5,  

3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

3. ดานทักษะทางปญญา       

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีด ี       

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ       

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรู ที ่เกี ่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
      

(5) สามา รถส ื บค  นข  อ ม ู ล และแสว งหาคว ามร ู  เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ไ ด  ด  ว ยตน เอ ง  เพ ื ่ อ ก า ร เ ร ี ยน รู  

ตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
      

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ       

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 
      

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ัง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวก

ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

      

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง       

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม 

สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว

ไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

      

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม       
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ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2,  

2.4-2.5,  

3.2-3.3,  

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5,  

3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5,  

3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี       

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี       

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาท่ี

เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
      

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ       

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ       

(5) สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เกี่ยวของได 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรยีนรูที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 

รายวิชา 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2, 2.4-

2.5, 3.2-3.3, 

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5, 3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5, 3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

หมวดวิชาเฉพาะ 112 หนวยกิต       

กลุมวิชาแกน 47 หนวยกิต       

 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต       

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 

(Chemistry for Engineers) 

3(3-0-6) 
      

040113002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 

(Chemistry Laboratory for Engineers) 

1(0-3-1) 
      

040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 
      

040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 
      

040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 
      

040313005 ฟสิกส 1 

(Physics I) 

 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2, 2.4-

2.5, 3.2-3.3, 

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5, 3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5, 3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1 

(Physics Laboratory I) 

1(0-2-1) 
      

040313007 ฟสิกส 2 

(Physics II) 
3(3-0-6) 

      

040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2 

(Physics Laboratory II) 
1(0-3-1) 

      

 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 26 หนวยกิต       

030103100 วัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) 
3(3-0-6) 

      

030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mechanics I) 
3(3-0-6) 

      

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 
3(2-3-5) 

      

030413100 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 

(Electric Circuit Analysis I) 
3(3-0-6) 

      

030413143 ระบบควบคุม 

(Control Systems) 
3(3-0-6) 

      

030413145 สนามแมเหลก็ไฟฟา 
(Electromagnetic Fields) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2, 2.4-

2.5, 3.2-3.3, 

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5, 3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5, 3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

030413221 ปฏิบัติการการวิเคราะหวงจรไฟฟา 

(Electric Circuit Analysis Laboratory) 

1(0-3-1) 
      

030513100 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

(Engineering Electronics) 

3(3-0-6) 
      

030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

(Electronics Laboratory) 

1(0-3-1) 
      

030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Programming) 

3(2-3-5) 
      

กลุมวิชาชีพ 58 หนวยกิต       

 วิชาชีพหลัก 21 หนวยกิต       

030413120 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

(Electrical Instruments and Measurements) 

3(3-0-6) 
      

030413121 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 

(Electrical Machines I) 

3(3-0-6) 
      

030413140 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 

(Electrical Machines II) 

3(3-0-6) 
      

030413141 อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(Power Electronics) 

3(3-0-6) 
      

030413147 การออกแบบระบบไฟฟา 

(Electrical System Design) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2, 2.4-

2.5, 3.2-3.3, 

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5, 3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5, 3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

030413161 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง 

(Electric Power System Analysis) 

3(3-0-6) 
      

030413220 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

(Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 

1(0-3-1) 
      

030413240 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 

(Electrical Machines Laboratory) 

1(0-3-1) 
      

030413241 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(Power Electronics Laboratory) 

1(0-3-1) 
      

 วิชาชีพเฉพาะ แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา(ควบคุม) 37 หนวยกิต       

 - วิชาชีพบังคับ 31 หนวยกิต       

030413131 การผลิตและสงจายกำลังไฟฟา 

(Electrical Power Generation and Transmission) 
3(3-0-6) 

      

030413146 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

(Electric Drives) 
3(3-0-6) 

      

030413162 วิศวกรรมหุนยนต 

(Robotic Engineering) 

3(3-0-6) 
      

030413173 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร 

(Sensors and Transducers)  

3(3-0-6) 
      

030413179 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

(Industrial Automation Systems) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2, 2.4-

2.5, 3.2-3.3, 

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5, 3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5, 3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

030413223 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

(Industrial Automation System Laboratory) 

1(0-3-1) 
      

030413246 ปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุม 1 

(Control Engineering Practice I) 

2(0-6-2) 
      

030413247 ปฏิบัติงานวิศวกรรมควบคุม 2 

(Control Engineering Practice II) 
2(0-6-2) 

      

030413263 โครงงานวิศวกรรมควบคุม 1 

(Control Engineering Project I) 
1(0-3-1)       

030413264 โครงงานวิศวกรรมควบคุม 2 

(Control Engineering Project II) 
3(0-9-3)       

030413265 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุนยนต 

(Robotic Engineering Laboratory) 
1(0-3-1) 

      

030413340 ไมโครโปรเซสเซอร 

(Microprocessor) 
3(2-3-5) 

      

030413343 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและการออกแบบ 

(Digital Electronics and Design) 
3(2-3-5) 

      

 - วิชาเลือกเฉพาะดาน 6 หนวยกิต       

030413132 ระบบควบคุมแบบกระจาย 

(Distributed Control System) 
3(3-0-6) 

      

030413133 วิธีเชิงตัวเลข 
(Numerical Methods) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2, 2.4-

2.5, 3.2-3.3, 

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5, 3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5, 3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

030413134 อุปกรณเซ็นเซอรและควบคุมทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Sensor and Control Devices) 
3(3-0-6) 

      

030413135 การจัดการโครงการไฟฟา 

(Electrical Project Management) 
3(3-0-6) 

      

030413136 การพิสูจนเอกลักษณระบบ 

(System Identification) 

3(3-0-6) 
      

030413155 พลังงานทดแทน 
(Renewable Energy) 

3(3-0-6) 
      

030413159 หัวขอเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุม 

(Selected Topics in Control Engineering Technology) 
3(3-0-6) 

      

030413168 ทักษะเพ่ือการทำงานดานวิศวกรรมไฟฟาแบบองครวม 

(Holistic Working Skills for Electrical Engineering) 
3(3-0-6) 

      

030413170 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไฟฟา 

(Electrical Innovation and Technology Management) 

3(3-0-6) 
      

030413174 ความปลอดภัยทางไฟฟา 

(Electrical Safety)  

3(3-0-6) 
      

030413175 การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม 

(Industrial Process Control) 

3(3-0-6) 
      

030413177 การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรในการวัดและควบคุม 

(Application of Microprocessor to Instrumentation and Control) 
3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2, 2.4-

2.5, 3.2-3.3, 

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5, 3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5, 3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

030413180 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟาอุตสาหกรรม 

(Industrial Electrical Machine Control) 
3(3-0-6) 

      

030413182 การวิเคราะหโครงขายไฟฟา 

(Electrical Network Analysis) 
3(3-0-6) 

      

030413183 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Mathematics) 
3(3-0-6) 

      

030413184 คอมพิวเตอรในงานควบคุมกระบวนการและการเดินเครื่องจักร 

(Computer for Process and Machine Operation Control) 
3(3-0-6) 

      

030413185 โรงตนกำลังและสถานีไฟฟายอย 
(Power Plant and Substation) 

3(3-0-6) 
      

030413186 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 

(Electric Circuit Analysis II) 

3(3-0-6) 
      

030413187 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

(High Voltage Engineering) 

3(3-0-6) 
      

030413188 วัสดุวิศวกรรมทางไฟฟา 

(Electrical Engineering Materials) 

3(3-0-6) 
      

030413190 อิเล็กทรอเทอรมิกส 

(Electrothermics) 

3(3-0-6) 
      

030413193 ระบบควบคุมดิจิทัล 

(Digital Control System) 

3(3-0-6) 
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รายวิชา 

ELO 1 

TQF 

2.1-2.2 

ELO 2 

TQF 

2.1-2.2, 2.4-

2.5, 3.2-3.3, 

5.1-5.2, 5.5 

ELO 3 

TQF 

2.2-2.3,  

2.5, 3.4 

ELO 4 

TQF 

2.3, 2.5,  

3.3-3.4 

ELO 5 

TQF 

1.1-1.2,  

1.4-1.5, 3.1,  

4.4-4.5 

ELO 6 

TQF 

1.3, 3.2-3.3, 

3.5, 4.1-4.4, 

5.1-5.5 

030413194 การออกแบบระบบควบคุม 

(Control System Design) 
3(3-0-6)       

030413197 ระบบควบคุมแบบเหมาะท่ีสุด 

(Optimal Control) 
3(3-0-6)       

030413198 ระบบควบคุมแบบฟซซ่ี 

(Fuzzy Control System) 
3(3-0-6)       

030413199 ระบบอัจฉริยะ 

(Intelligent System) 
3(3-0-6)       

030413320 คอมพิวเตอรชวยออกแบบทางไฟฟา 

(Electrical Computer-aided Design) 
3(2-3-5) 

      

กลุมวิชาประสบการณภาคสนามและวิชาชีพ 7 หนวยกิต       

030413401 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-Co-operative Education) 
1(1-0-2) 

      

030413402 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 
6(540 ชั่วโมง)       

กลุมวิชาฝกงาน 240 ชั่วโมง       

030423403 การฝกงานอุตสาหกรรม 

(Industrial Internship) 
240 ชั่วโมง       
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สวนท่ี 3 คณาจารย 

 

1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน (ป) 

ชวนะ อยูภักดี ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2537 

 

2543 

21 

 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ควบคุม) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

1 ดร.นภทีป ทรัพยาคม  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาต ิ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2547 

 

2551 

 

2560 

12 

2 ดร.เดชา ปานประเสริฐ  วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2549 

 

2555 

 

2563 

4 

3 พัชรี ชูชาติ ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2543 

 

2550 

13 
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3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

1 ชวนะ อยูภักดี ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2537 

 

2543 

21 

2 วรพงษ วงศพาสุข ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

2542 

 

2545 

19 

3 ดร.วราห สาดะระ ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2549 

 

2553 

 

2560 

8 

4 ดร.นภทีป ทรัพยาคม  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาต ิ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2547 

 

2551 

 

2560 

12 

5 ดร.เดชา ปานประเสริฐ  วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2549 

 

2555 

 

2563 

4 

6 พัชรี ชูชาติ ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2543 

 

2550 

13 

 

 

 

 

     



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

7 ดร.สุขสันติ์ หวังสถิตยวงษ รอง

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2533 

 

2538 

 

2553 

21 

8 ดร.ถิระวรรธน สืบธนะวงษ ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2543 

 

2546 

 

2556 

7 

9 ดร.สาธิต โอวาทชัยพงศ ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

M.Sc. Power Electrical Engineering 

(RWTH-Aachen University, Germany) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรนานาชาต ิ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2543 

 

2547 

 

2556 

7 

10 ดร.กรวิทย กระจางพันธ ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2547 

 

2550 

 

2555 

7 

11 ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม ผูชวย

ศาสตราจารย 

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2549 

 

2553 

 

2558 

4 

12 ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุง  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

2552 

 

2555 

 

2561 

2 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

13 ปรัชญา ปฐมชัยวัฒน  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2556 

 

2560 

2 

14 ดร.สุริโยทัย สุปญญาพงศ ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ค.อ.ม. ไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2536 

 

2540 

 

2557 

26 

15 สถาพร สิทธิวงค ผูชวย

ศาสตราจารย 

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาต ิ

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2547 

 

2550 

13 

16 จุฑาทิพย แหมา ผูชวย

ศาสตราจารย 

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาต ิ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2548 

 

2552 

11 

17 หัฎฐะ สาวะจันทร  อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2557 

 

2560 

3 

18 ดร.วิโชค พรหมดวง  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี) 

ค.อ.ม. ไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. ไฟฟาศึกษา 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2543 

 

2549 

 

2560 

11 

19 ประภาภรณ เพชรสม ผูชวย

ศาสตราจารย 

อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2539 

 

2548 

12 

20 ณรงค ธรรมภูติ ผูชวย

ศาสตราจารย 

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาต ิ

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2541 

 

2550 

13 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

21 วิโรจน องอาจ ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2543 

 

2550 

12 

22 อำนวย สกุลสุกใส ผูชวย

ศาสตราจารย 

อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ค.อ.ม. ไฟฟา 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2532 

 

2544 

32 

23 สันติ อัตถไพศาล  อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาต ิ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2534 

 

2551 

30 
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4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏิบัติการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณสอน 

(ป) 

1 ดร.จุฑานนท แกวมณ ี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาต ิ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2547 

2551 

 

2557 

9 

2 ธนิษฐ เมนะเนตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2547 

2552 

9 

1. ตำแหนงวิศวกรไฟฟา 8 กองแผนกลยทุธง์านบรกิารระบบจาํหน่าย ฝ่ายบรหิารงานกลาง การไฟฟานครหลวง 

2. ผูชวยผูอำนวยการกองธุรกิจเกี่ยวเนื่องหนวยงานภาครัฐ กองธุรกิจเกี่ยวเนื่องหนวยงานภาครัฐ ฝายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟา 

การไฟฟานครหลวง 

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ปวช./ม.6 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกสกำลัง) PE และแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ควบคุม) CT 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวช./ม.6) 

PnET(PE)-R_1 PnET(PE)-R_2 PnET(PE)-R_2S PnET(PE)-R_3S PnET(CT)-R_1S 

ชั้นปท่ี 1 26 27 - 28 26 

ชั้นปท่ี 2 29 29 - 27 24 

ชั้นปท่ี 3 31 33 - 20 14 

ชั้นปท่ี 4 36 - 13 - 16 

รวม 122 89 13 75 80 

รวมนักศึกษา (ชั้นปท่ี 2-4) 272 
 

ตารางที่ 2: จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกสกำลัง) PE และแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ควบคุม) CT 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) 

PnET(PE)-2R_1S PnET(CT)-2R_1S 

ชั้นปท่ี 1 37 - 

ชั้นปท่ี 2 34 - 

ชั้นปท่ี 3 31 - 

รวม 102 - 

รวมนักศึกษา (ชั้นปท่ี 1-3) 102 
 

ตารางที่ 3: อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

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

23 272 102 

อัตราสวน 16.26 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20  
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

6.1 แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

1. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 

2. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

3. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

4. คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียตอบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาที่ทำการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับ

ผูใชงานบัณฑิต 

5. คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสำหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได

บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 

6.2 แผนพัฒนาดานการจัดหาบคุลากรใหม 

การรับอาจารยใหมตองผานเกณฑดังน้ี 

1. มีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

- สำเร ็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาวิชาที ่ เก ี ่ยวของ เชน วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือ 

- มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนอยางนอย 4 ป 

2. มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

3. มีความรู  มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษา และมี

ประสบการณทำวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

 

ตารางแสดงแผนการการรับอาจารยทดแทนและเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568 

รับทดแทน - - - 1 - 

รับเพ่ิมเติม - 1 - - 1 
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6.3 แผนพัฒนาดานการเพิ่มคณุวุฒิการศึกษา 

ตารางแสดงจำนวนอาจารยและวุฒิการศึกษาในปจจุบัน และแผนการศึกษาตอของอาจารย 

ตารางที่ 1: จำนวนอาจารยและวุฒิการศึกษาในปจจุบัน (ณ 31 มี.ค. 2565) 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวนอาจารยประจำในปจจุบัน 12 11 23 
 

ตารางที่ 2: แผนการศึกษาตอของอาจารย 

ชื่อ-สกุล วุฒิ 2564 2565 2566 2567 2568 

ผูชวยศาสตราจารยสถาพร สิทธิวงค ป.เอก      

ผูชวยศาสตราจารยจุฑาทิพย แหมา ป.เอก      

อาจารยหัฎฐะ สาวะจันทร ป.เอก      

อาจารยปรัชญา ปฐมชัยวัฒน ป.เอก      
 

6.4 แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 

ตารางแสดงจำนวนอาจารยและตำแหนงทางวิชาการในปจจุบัน แผนการขอตำแหนงทางวิชาการของอาจารย 

ตารางที่ 1: จำนวนอาจารยและตำแหนงทางวิชาการในปจจุบัน (ณ 31 มี.ค. 2565) 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รวม 

จำนวนอาจารยประจำในปจจุบัน 7 15 1 23 
 

ตารางที่ 2: แผนการขอตำแหนงทางวิชาการของอาจารย 

ชื่อ-สกุล ตำแหนง 2564 2565 2566 2567 2568 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริโยทัย สุปญญาพงศ รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารยชวนะ อยูภักดี รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารยวรพงษ วงศพาสุข รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารยพัชรี ชูชาติ รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารยณรงค ธรรมภูติ รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารยประภาภรณ เพชรสม รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารยสถาพร สิทธิวงค รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน องอาจ รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารยจุฑาทิพย แหมา รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราห สาดะระ รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต โอวาทชัยพงศ รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิทย กระจางพันธ รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถิระวรรธน สืบธนะวงษ รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักด์ิ บิสลาม รองศาสตราจารย      

อาจารย ดร.นภทีป ทรัพยาคม ผูชวยศาสตราจารย      

อาจารย ดร.วิโชค พรหมดวง ผูชวยศาสตราจารย      

อาจารย ดร.เดชา ปานประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย      

อาจารย ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุง ผูชวยศาสตราจารย      

อาจารยหัฎฐะ สาวะจันทร ผูชวยศาสตราจารย      

อาจารยปรัชญา ปฐมชัยวัฒน ผูชวยศาสตราจารย      
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สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวชิาตามองคความรู 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา(ควบคุม) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564-2568 

องคความรูที่ 

สภาวิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 

(หนวยกิต) 

องคความรูพ้ืนฐาน 

ทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกสบนพ้ืนฐาน

ของแคลคูลัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเสนตรงและเสนโคง กฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม งาน กำลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต

ความเฉื่อย สมการแหงการหมุน ทอรก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนท่ีแบบ

ซิมเปลฮารโมนิกส การซอนกันของสองซิมเปลฮารโมนิกส การออสซิลเลตแบบ

แดมป การออสซิลเลตดวยแรง การจำแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส ความเขมเสียง 

ระดับความเขมเสียง ปรากฏการณดอปเปลอร สมบัติของสสาร การสงผานความ

รอน สมการกาซอุดมคติ กฎแหงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวน 

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน 

สมการแหงความตอเนื่อง สมการแบรนูลลี การวัดอัตราการไหล 

 

ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 

040313005 ฟสิกส 1 

 

 

 

กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ 

สนามแมเหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต กฎของแอมแปรสารแมเหล็ก แรงลอเรนท 

แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำ วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส

เบื้องตน คุณสมบัติของคลื่น การสะทอน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน 

ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดำ ปรากฎการณโฟโตอิ

เล็กทริค การกระเจิงคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและ

อนุภาค โครงสรางนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร 

 

 

 

 

040313005 

ฟสิกส 1 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

040313006 

ปฏิบัติการ

ฟสิกส 1 

1(0-2-1) 

 

040313007 

ฟสิกส 2 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

21 
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องคความรูที่ 

สภาวิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 

(หนวยกิต) 

 

 

 

 

 

เคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตรเชิง

วิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 

040313007 ฟสิกส 2 

 

 

 

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธใน

ปฏิกิริยาเคมี โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพีเซนเท

ทีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี รูปรางโมเลกุล แกส ของเหลว ของแข็ง 

สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน และ

เคมีไฟฟา 

 

ปฏิบัติการตาง ๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 

040113001 เคมีสำหรับวิศวกร 

 

 

 

ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ การหา

อนุพันธของฟงกชันคาจริงของตัวแปรจริง การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบไม

กำหนด ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธ การหาปริพันธเชิง

ตัวเลข 

 

ปริพันธไมตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง 

อนุกรมอนันต การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน พื้นผิวในปริภูมิสาม

มิติ แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต ปริพันธหลาย

ชั้นและการประยุกต 

 

พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรง ระนาบ ฟงกชันคาเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธ

และปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอร เกรเดียนท เคิรล และไดเวอรเจนซ ปริพันธตาม

เสน ปริพันธตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกตของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

040313015 

ปฏิบัติการ

ฟสิกส 2 

1(0-3-1) 

 

040113001 

เคมีสำหรับ

วิศวกร 

3(3-0-6) 

 

 

040113002 

ปฏิบัติการเคมี

สำหรับวิศวกร 

1(0-3-1) 

 

040203111 

คณิตศาสตร

วิศวกรรม 1 

3(3-0-6) 

 

040203112 

คณิตศาสตร

วิศวกรรม 2 

3(3-0-6) 

 

040203211 

คณิตศาสตร

วิศวกรรม 3 

3(3-0-6) 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

องคความรูพ้ืนฐาน 

ทางวิศวกรรม 

ความเขาใจและ

ความสามารถในการ

ถอดความหมายจาก

แบบทางวิศวกรรม 

 

 

 

 

มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต 

หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและ

สัญลักษณผิวงาน การบอกคาพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียน

ภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย การสเกตแบบดวยมือ การเขียนแบบ

ภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใชคอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ 

 

 

030103300 

การเขียนแบบ

วิศวกรรม 

3(2-3-5) 

 

 

41 

 

3 
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องคความรูที่ 

สภาวิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 

(หนวยกิต) 

วัสดุวิศวกรรม

พ้ืนฐาน 

 

 

พ้ืนฐานกลศาสตร 

 

 

 

 

ทฤษฎีวงจรไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาณและระบบ 

 

 

 

 

 

สนามแมเหลก็ไฟฟา 

 

 

 

 

อุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกสแบบ

แอนะล็อกและ

ดิจิทัล 

 

 

 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชวัสดุ

วิศวกรรมกลุมหลัก โลหะ พอลิเมอร เซรามิกส คอมโพสิต แผนภาพสมดุลภาคและ

การแปลความหมาย สมบัติเชิงกลและ การเสื่อมสภาพของวัสด ุ

 

ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ 

เบื้องตนเกี่ยวกับพลศาสตร 

 

 

 

สวนประกอบของวงจร การวิเคราะหโหนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความตานทาน ความ

เหนี ่ยวนำ และคาปาซิแตนซ วงจรอันดับหนึ ่งและสอง ไดอะแกรมเฟสเซอร 

วงจรไฟฟากระแสสลับ ระบบสามเฟส 

 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413100 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 

 

 

 

 

 

สัญญาณและระบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกช ันถายโอน 

แบบจำลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โมเดลพลวัตและการตอบสนอง

พลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและสอง ระบบควบคุมแบบลูปปดและลูปเปด 

การควบคุมแบบปอนกลับและความไว ชนิดของการควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิด

และเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 

 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุ การพาและการนำกระแส 

ความตานทาน สนามแมเหล็กสถิต วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนำ สนามแมเหล็ก

ไฟฟาท่ีแปรตามเวลา สมการของแมกซเวลล 

 

 

อุปกรณสารกึ ่งตัวนำ คุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณวงจรอิเล็กทรอนิกส ใน

ความสัมพันธกับกระแส แรงดันและความถี่ การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด 

การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอรแบบบีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส 

วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใช มอดูลแหลงจายไฟ 

 

 

 

030103100 

วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

 

030103102 

กลศาสตร

วิศวกรรม 1 

3(3-0-6) 

 

030413100 

การวิเคราะห

วงจรไฟฟา 1 

3(3-0-6) 

 

030413221 

ปฏิบัติการการ

วิเคราะห

วงจรไฟฟา 

1(0-3-1) 

 

030413143 

ระบบควบคุม 

3(3-0-6) 

 

 

 

030413145 

สนามแมเหลก็

ไฟฟา 

3(3-0-6) 

 

030513100 

อิเล็กทรอนิกส

วิศวกรรม 

3(3-0-6) 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

(แบงภาระ) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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องคความรูที่ 

สภาวิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 

(หนวยกิต) 

 

 

 

 

 

การแปลงรูป

พลังงานไฟฟาเชงิกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและเครื่องมือ

วัดทางไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบ ัต ิการเก ี ่ยวก ับวงจรอ ิ เล ็กทรอน ิกส   เพ ื ่อสน ับสน ุนว ิชา 030513100 

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

 

 

 

แหลงพลังงาน การแปลงพลังงานกล วงจรแมเหล็กและหลักการแมเหล็กไฟฟา 

พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก พลังงานในสนามแมเหล็ก หมอแปลง

อุดมคติ ทฤษฎีและการวิเคราะห หมอแปลงแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส เครื่องจักรกล

ไฟฟาเบื้องตน หลักการเครื่องกลไฟฟาแบบหมุน การแปรสภาพจากพลังงานไฟฟา

เปนพลังงานกล โครงสรางเครื ่องจักรกลไฟฟากระแสตรง เครื ่องจักรกลไฟฟา

กระแสตรง การเร่ิมหมุนของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง การควบคุมความเร็ว

เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง วงจรสมมูล สมรรถนะ และประสิทธิภาพ 

 

โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ การทำงานสภาวะคงตัวและการวิเคราะห

เครื ่องจักรกลแบบเหนี ่ยวนำและเครื ่องจักรกลแบบซิงโครนัส การเริ ่มหมุน

เครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวนำและแบบซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟาเหนี่ยวนำ 

1 เฟสและ 3 เฟส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413121 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 

 

 

 

 

 

หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การจัดแบงระดับและลักษณะสมบัติของ

เครื่องมือวัด การวิเคราะหระบบการวัด การวัดแรงดันและกระแสท้ังกระแสตรงและ

สลับโดยใชเครื่องมือวัดแอนะล็อกและดิจิทัล การวัดกำลังไฟฟา ตัวประกอบกำลัง

และพลังงานไฟฟา การวัดความตานทาน ความเหนี่ยวนำและคาปาซิแตนซ การวัด

ความถี่และคาบ/เวลา การรบกวน ทรานสดิวเซอร การปรับเทียบ 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413120 เครื่องมือวัดและการวัด

ทางไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

030513200 

ปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกส 

1(0-3-1) 

 

030413121 

เครื่องจักรกล

ไฟฟา 1 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

030413140 

เครื่องจักรกล

ไฟฟา 2 

3(3-0-6) 

 

030413240 

ปฏิบัติการ

เครื่องจักรกล

ไฟฟา 

1(0-3-1) 

 

030413120 

เครื่องมือวัด

และการวัดทาง

ไฟฟา 

3(3-0-6) 

 

030413220 

ปฏิบัติการ

เครื่องมือวัด

และการวัดทาง

ไฟฟา 

1(0-3-1) 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 
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- 63 - 

องคความรูที่ 

สภาวิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 

(หนวยกิต) 

ระบบควบคุม 

 

 

 

 

 

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 

 

 

เทคโนโลยีการ

สื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาณและระบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกช ันถายโอน 

แบบจำลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โมเดลพลวัตและการตอบสนอง

พลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและสอง ระบบควบคุมแบบลูปปดและลูปเปด 

การควบคุมแบบปอนกลับและความไว ชนิดของการควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิด

และเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวร

และซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรท่ีใชในปจจุบัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

 

 

การควบคุมอุตสาหกรรม การปรับสภาพสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพ

สัญญาณดิจิทัล ตัวตรวจวัดและตัวตรวจจับ ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุม

แบบดิจิทัล การควบคุมแบบลำดับ พีแอลซีและการโปรแกรม การเชื่อมตอพีแอลซี 

การประยุกตใชพีแอลซีในระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื ้อหาวิชา 030413179 ระบบอัตโนมัติใน

อุตสาหกรรม 

 

 

 

030413143 

ระบบควบคุม 

3(3-0-6) 

 

 

 

030513300 

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

3(2-3-5) 

 

030413179 

ระบบอัตโนมัติ

ในอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

 

030413223 

ปฏิบัติการ

ระบบอัตโนมัติ

ในอุตสาหกรรม 

1(0-3-1) 

2 

(แบงภาระ) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

องคความรูเฉพาะ 

ทางวิศวกรรม 

(งานไฟฟากำลัง) 

การผลิต สงจาย 

จำหนาย และการใช

งานของกำลังไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางระบบไฟฟากำลัง วงจรกำลังกระแสสลับ ระบบตอหนวย ลักษณะสมบัติ

และแบบจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟา ลักษณะสมบัติและแบบจำลองหมอแปลงกำลัง 

พารามิเตอรและแบบจำลองสายสงไฟฟา พารามิเตอรและแบบจำลองสายเคเบิล 

พ้ืนฐานการไหลของโหลด พ้ืนฐานการคำนวณความผิดพรอง 

 

 

โครงสรางระบบไฟฟากำลัง แหลงพลังงานไฟฟา โรงไฟฟาแบบทั่วไปและโรงไฟฟา

พลังงานทดแทน คุณลักษณะของภาระไฟฟา คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟา

และแบบจำลอง คุณลักษณะของหมอแปลงไฟฟากำลังและแบบจำลอง พารามิเตอร

ของสายสงไฟฟาและแบบจำลอง ระบบจำหนายไฟฟา การกระจายการผลิตไฟฟา

เบื้องตน และอุปกรณในระบบไฟฟากำลัง 

 

 

 

 

 

 

030413161 

การวิเคราะห

ระบบไฟฟา

กำลัง 

3(3-0-6) 

 

030413131 

การผลิตและ

สงจาย

กำลังไฟฟา 

3(3-0-6) 

 

 

 

27 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 
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องคความรูที่ 

สภาวิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 

(หนวยกิต) 

การแปลงรูป

กำลังไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางและคุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง ไดโอดกำลัง ไทริสเตอร 

ไบโพลารกำลัง มอสเฟต ไอจีบีที คุณลักษณะของวัสดุแมเหล็ก แกนเหล็กหมอแปลง 

แกนเฟอรไรต แกนผงเหล็กอัด การทำงานของวงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันเอซี-ดีซี 

วงจรแปลงผันดีซี-ดีซี วงจรแปลงผัน เอซี-เอซี วงจรแปลงผันดีซี-เอซี 

 

วงจรการกระตุนเกตไทริสเตอร วงจรเรียงกระแสไดโอด วงจรเรียงกระแสที่ควบคุมเฟส

เดียว วงจรเรียงกระแสที่ควบคุมคลื่นเต็มเฟสเดียวแบบจุดรวม วงจรเรียงกระแสท่ี

ควบคุมคลื่นเต็มเฟสเดียวแบบบริดจ วงจรเรียงกระแสกึ่งควบคุมเฟสเดียวแบบบริจด 

วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่นสามเฟส วงจรเรียงกระแสที่ควบคุม/กึ่งควบคุมครึ่งคลื่นสาม

เฟส วงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ วงจรเรียงกระแสที่ควบคุมคลื่นเต็มสามเฟส 

วงจรเรียงกระแสกึ่งควบคุมคลื่นเต็มสามเฟส วงจรเรียงกระแสแบบ 12 พัลส 

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุม กระบวนการ ระบบควบคุม ทรานสดิวเซอรและ

เซ็นเซอรในงานอุตสาหกรรม การใชงานโปรแกรมเชิงพาณิชยเพื่องานควบคุมระบบ

อัตโนมัติ การจำลองผลการควบคุม การควบคุมแบบแอนะล็อก การปรับคาตัว

ควบคุมแบบตางๆ การควบคุมมอเตอรเบื้องตนสำหรับงานอุตสาหกรรม 

 

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมขั้นสูง ฟงกชันทางคณิตศาสตร โมดูลความเร็วสูง 

โมดูลควบคุมตำแหนง ระบบเครือขายพีแอลซี ระบบสกาดา การตรวจสอบและ

ควบคุมสภาพการทำงานของมอเตอรจากระยะไกลสำหรับงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

หุนยนต คุณสมบัติเฉพาะของหุนยนตและการควบคุมแขนหุนยนตแบบพลวัต ระบบ

พิกัดคารทีเซียน ทรงกลมและทรงกระบอก การจำลองทางคณิตศาสตรของหุนยนต 

จลนศาสตรแบบไปขางหนาและแบบผกผัน การวางแนวเสนทางการเคลื ่อนท่ี 

แบบจำลองพลวัตและการควบคุมดวยการปอนกลับ มอเตอรสำหรับหุ นยนต

อุตสาหกรรม 

 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030413162 วิศวกรรมหุนยนต 

 

 

 

 

 

 

 

030413141 

อิเล็กทรอนิกส

กำลัง 

3(3-0-6) 

 

030413241 

ปฏิบัติการ

อิเล็กทรอนิกส

กำลัง 

1(0-3-1) 

 

 

030413246 

ปฏิบัติงาน

วิศวกรรม

ควบคุม 1 

2(0-6-2) 

 

030413247 

ปฏิบัติงาน

วิศวกรรม

ควบคุม 2 

2(0-6-2) 

 

030413162 

วิศวกรรม

หุนยนต 

3(3-0-6) 

 

 

030413265 

ปฏิบัติการ

วิศวกรรม

หุนยนต 

1(0-3-1) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 
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องคความรูที่ 

สภาวิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา ภาระ 

(หนวยกิต) 

การกักเก็บพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอพึงปฏิบัติ

มาตรฐาน และ

ความปลอดภัยใน

การออกแบบและ

ติดตั้งทางไฟฟา 

 

 

สวนประกอบระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา ลักษณะสมบัติของโหลดประเภทตางๆ 

ยานการทำงานของระบบขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร ระบบสงกำลังและขนาด 

ลักษณะสมบัติแรงบิด-ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา การขับเคลื่อนมอเตอร

กระแสตรง การขับเคลื ่อนมอเตอรกระแสสลับ ระบบขับเคลื ่อนเซอรโว การ

ประยุกตระบบขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบกักเก็บพลังงานในการ

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

 

การวัดและอุปกรณควบคุมเบื ้องตน ทรานสดิวเซอรแบบแอนะล็อกและดิจิทัล 

เทคนิคการวัดความดันและความดันผลตาง การวัดการไหลของเหลว การวัดการ

ไหลขั้นปฐมภูมิ การวัดการไหลขั้นทุติยภูมิและการวัดการไหลวิธีพิเศษ การวัด

อุณหภูมิ การวัดอุณหภูมิดวยวิธีการไมใชไฟฟา การวัดอุณหภูมิดวยวิธีการทางไฟฟา 

และการวัดอุณหภูมิดวยวิธีการแผรังสี การวัดระดับของเหลวแบบทางตรงและ

ทางออม การวัดระดับของเหลวดวยวิธีความดันอุทกสถิต ตัวควบคุมแบบท่ัวไป การ

ใชงานเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอรรวมกับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานในงานดาน

การเก็บเกี่ยวพลังงานและการจัดการกำลัง 

 

หลักพื้นฐานการออกแบบ มาตรฐานและสัญลักษณ แบบและผังไฟฟา สายไฟฟา

และสายเคเบิล ชองเดินสายไฟฟา อุปกรณไฟฟาและเครื่องมือ การคำนวณโหลด 

การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรคาปาซิเตอรแบงค การ

ออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางและอุปกรณไฟฟา การออกแบบวงจรมอเตอร แบบ

รายละเอียดโหลด สายปอนและสายเมน ระบบไฟฟาฉุกเฉิน การคำนวณกระแส

ลัดวงจร ระบบสายดินสำหรับงานติดตั้งไฟฟา การออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

การออกแบบระบบโทรศัพท ความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 

030413146 

การขับเคลื่อน

ดวยไฟฟา 

3(3-0-6) 

 

 

 

030413173 

เซ็นเซอรและ

ทรานสดิวเซอร 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

030413147 

การออกแบบ

ระบบไฟฟา 

3(3-0-6) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา(ควบคุม) 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2564-2568 
 

สาระการเรียนรู 

ของแตละวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร: ฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคูลัส 

040313005 

ฟสิกส 1 

3(3-0-6) 

ดร.ปยชาต วังมูล 

วท.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

วท.ม. ฟสิกสประยุกต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

วท.ด. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 2 ป 

040313006 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 

1(0-2-1) 

ดร.พินธุดิฐ กลิ่นขจร 

วท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. อุปกรณการแพทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิทยาศาสตรศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 2 ป 

040313007 

ฟสิกส 2 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุสิต งามรุงโรจน 

วท.บ. ฟสิกส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. ฟสิกส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ปร.ด. ฟสิกส (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 18 ป 

040313015 

ปฏิบัติการฟสิกส 2 

1(0-3-1) 

ผูชวยศาสตราจารยพิสุทธิ์ แทนทอง 

กศ.บ. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

วท.ม. ฟสิกส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ประสบการณสอน 25 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร: เคมี 

040113001 

เคมีสำหรับวิศวกร 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานทิพย บุญสง 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน 10 ป 

040113002 

ปฏิบัติการเคมีสำหรับ

วิศวกร 

1(0-3-1) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

วท.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

ประสบการณสอน 4 ป 
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สาระการเรียนรู 

ของแตละวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร: คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม 

040203111 

คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

3(3-0-6) 

วาท่ีรอยตรี ดร.ศุภกร สุเมธาภิวัฒน 

วท.บ. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการคณนา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกตและวิทยาการคณนา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 1 ป 

040203112 

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

3(3-0-6) 

ดร.เอกบุตร ศิริจำปา 

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน 12 ป 

040203211 

คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 

3(3-0-6) 

รองศาสตราจารยสุรางค สีโท 

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ประสบการณสอน 35 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: ความเขาใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม 

030103300 

การเขียนแบบวิศวกรรม 

3(2-3-5) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชิต มณีงาม 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ด. วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน 9 ป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณลักษณ เหลาทวีทรัพย 

อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 18 ป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัตรพิมล สุวรรณกาญจน 

อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 14 ป 

 

 

 

 

 

 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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สาระการเรียนรู 

ของแตละวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: วัสดุวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

030103100 

วัสดุวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

ดร.อุกฤษฎ ธรรมะ 

B.Eng. Material Science and Engineering (Lehigh University, USA) 

M.Eng. Material Science and Engineering (Lehigh University, USA) 

Ph.D. Material Science and Engineering (Lehigh University, USA) 

ประสบการณสอน 3 ป 

ผูชวยศาสตราจารยวรินทร หวยเรไร 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 15 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: พ้ืนฐานกลศาสตร 

030103102 

กลศาสตรวิศวกรรม 1 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารยดร.เจษฎา พานิชกรณ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 8 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: ทฤษฎีวงจรไฟฟา 

030413100 

การวิเคราะหวงจรไฟฟา 

1 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถิระวรรธน สืบธนะวงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 7 ป 

ปรัชญา ปฐมชัยวัฒน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 2 ป 

030413221 

ปฏิบัติการการวิเคราะห

วงจรไฟฟา 

1(0-3-1) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถิระวรรธน สืบธนะวงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 7 ป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราห สาดะระ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 8 ป 

 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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สาระการเรียนรู 

ของแตละวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ปรัชญา ปฐมชัยวัฒน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 2 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: สัญญาณและระบบ 

030413143 

ระบบควบคุม 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารยชวนะ อยูภักดี 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 21 ป 

ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

ประสบการณสอน 2 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: สนามแมเหล็กไฟฟา 

030413145 

สนามแมเหลก็ไฟฟา 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต โอวาทชัยพงศ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

M.Sc. Power Electrical Engineering (RWTH-Aachen University, Germany) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรนานาชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 7 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อกและดิจิทัล 

030513100 

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

ดร. สิทธิชัย เดนตร ี

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 

ประสบการณสอน 4 ป 

030513200 

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

1(0-3-1) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาลีรัตน วงจำปา 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมโทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

ประสบการณสอน 5 ป 

ผูชวยศาสตราจารยสมชาย สาลีขาว 

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 13 ป 

 

 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
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สาระการเรียนรู 

ของแตละวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชงิกล 

030413121 

เครื่องจักรกลไฟฟา 1 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราห สาดะระ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 8 ป 

ดร.เดชา ปานประเสริฐ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 4 ป 

030413140 

เครื่องจักรกลไฟฟา 2 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราห สาดะระ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 8 ป 

ดร.เดชา ปานประเสริฐ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 4 ป 

030413240 

ปฏิบัติการเครื่องจักรกล

ไฟฟา 

1(0-3-1) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต โอวาทชัยพงศ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

M.Sc. Power Electrical Engineering (RWTH-Aachen University, Germany) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรนานาชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 7 ป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราห สาดะระ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 8 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 

030413120 

เครื่องมือวัดและการวัด

ทางไฟฟา 

3(3-0-6) 

รองศาสตราจารย ดร.สุขสันต์ิ หวังสถิตยวงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 21 ป 



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

- 71 - 

สาระการเรียนรู 

ของแตละวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

030413220 

ปฏิบัติการเครื่องมือวัด

และการวัดทางไฟฟา 

1(0-3-1) 

รองศาสตราจารย ดร.สุขสันต์ิ หวังสถิตยวงษ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 21 ป 

ปรัชญา ปฐมชัยวัฒน 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 2 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: ระบบควบคุม 

030413143 

ระบบควบคุม 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารยชวนะ อยูภักดี 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 21 ป 

ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

ประสบการณสอน 2 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

030513300 

การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

3(2-3-5) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร 

อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 19 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม: เทคโนโลยีการสื่อสาร 

030413179 

ระบบอัตโนมัติใน

อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

ดร.เดชา ปานประเสริฐ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 4 ป 

030413223 

ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ

ในอุตสาหกรรม 

1(0-3-1) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิทย กระจางพันธ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 7 ป 
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สาระการเรียนรู 

ของแตละวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ดร.เดชา ปานประเสริฐ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 4 ป 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (งานไฟฟากำลัง): การผลิต สงจาย จำหนาย และการใชงานของกำลังไฟฟา 

030413161 

การวิเคราะหระบบไฟฟา

กำลัง 

3(3-0-6) 

ดร.นภทีป ทรัพยาคม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 12 ป 

030413131 

การผลิตและสงจาย

กำลังไฟฟา 

3(3-0-6) 

ดร.นภทีป ทรัพยาคม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วท.ม. วิศวกรรมไฟฟากำลัง หลักสูตรนานาชาติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 12 ป 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (งานไฟฟากำลัง): การแปลงรปูกำลังไฟฟา 

030413141 

อิเล็กทรอนิกสกำลัง 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารยวรพงษ วงศพาสุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ประสบการณสอน 19 ป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม 

อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 4 ป 

030413241 

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส

กำลัง 

1(0-3-1) 

ผูชวยศาสตราจารยชวนะ อยูภักดี 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 21 ป 

ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

ประสบการณสอน 2 ป 
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สาระการเรียนรู 

ของแตละวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

030413246 

ปฏิบัติงานวิศวกรรม

ควบคุม 1 

2(0-6-2) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราห สาดะระ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 8 ป 

030413247 

ปฏิบัติงานวิศวกรรม

ควบคุม 2 

2(0-6-2) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิทย กระจางพันธ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 7 ป 

030413162 

วิศวกรรมหุนยนต 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน องอาจ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 12 ป 

030413265 

ปฏิบัติการวิศวกรรม

หุนยนต 

1(0-3-1) 

ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน องอาจ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 12 ป 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (งานไฟฟากำลัง): การกักเก็บพลังงาน 

030413146 

การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

3(3-0-6) 

ดร.โกศล ชัยเจริญอุดมรุง 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

ประสบการณสอน 2 ป 

030413173 

เซ็นเซอรและ

ทรานสดิวเซอร 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราห สาดะระ 

วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 8 ป 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม (งานไฟฟากำลัง): ขอพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 

030413147 

การออกแบบระบบไฟฟา 

3(3-0-6) 

ผูชวยศาสตราจารยชวนะ อยูภักดี 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

ประสบการณสอน 21 ป 
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สวนท่ี 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคณุภาพการศกึษา 

 

1. หองปฏิบัติการของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 

1.1 หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-301 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ชุดคอมพิวเตอร 

2. ออสซิลโลสโคป 

3. บอรดโครคอนโทรลเลอร เชน บอรด Uno-R3 

4. บอรด FPGA 
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1.2 หองปฏิบัติการพีแอลซี 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-305 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ชุดทดลองพีแอลซี FX-1N14MR 

2. โปรแกรม GX Work 

3. จอ Touch Screen 

4. ชุดทดลองแขนกล Mitsubishi 
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1.3 หองปฏิบัติการการประยุกตอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-307 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. เครื่องใหความรอนแบบเหน่ียวนำ 5 kW 

2. เครื่องใหความรอนแบบเหน่ียวนำ 20 kW 

3. เครื่องใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก 

4. เครื่องใหความรอนแบบอัลตราโซนิกส 

5. เครื่องเช่ือมไฟฟา 

6. PSIM (Education / 5-user) 
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1.4 หองปฏิบัติการระบบไฟฟากำลัง 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-309 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. Unit Substation, Main Distribution Board, Distribution Transformer 

2. PowerWorld Simulator (Education / 50-bus / Unlimited Installation) 

3. DIgSILENT PowerFactory (Education / 50-bus / 25-user) 

4. MATLAB (Academic / Unlimited Installation) 
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1.5 หองปฏิบัติการการประยุกตอิเล็กทรอนิกสกำลังและแหลงพลังงานทดแทน 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-313 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ชุดการเรียนรูคุณสมบัติของเซลลแสงอาทิตยพรอมโปรแกรมแสดงผล 

2. ชุดการเรียนรูหลักการทำงานของระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

3. ออสซิลโลสโคป (350MHz, 4 Analog + 16 Digital Channels) 

4. โพรบวัดแรงดันสำหรับออสซิลโลสโคป (70MHz) 

5. โพรบวัดกระแสสำหรับออสซิลโลสโคป (30A AC/DC, 50MHz) 

6. โพรบวัดกระแสสำหรับออสซิลโลสโคป (150A AC/DC, 10MHz) 

7. มิเตอรวัดคุณภาพกำลังไฟฟา (DC - 40MHz) 

8. มิเตอรวัดพลังงานไฟฟา (1 เฟส / 3 เฟส) 

9. โหลดอิเล็กทรอนิกสแบบต้ังคาได (1.2kW) 

10. โหลดความตานทาน (3 เฟส, 3.3kW) 

11. แหลงจายไฟฟาแบบต้ังคาได (3 เฟส, 6kVA, พรอมอุปกรณตอพวง) 
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1.6 หองปฏิบัติการระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-315 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ชุดทดลองการควบคุมระยะทางดวย LVDT 

2. ชุดสาธิตแขนกลคัดแยกช้ินงาน 

3. ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 

4. ชุดทดลองการใชงานแบบ Encoder 

5. ชุดทดลอง Strain Gauge 
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1.7 หองปฏิบัติการอุปกรณเซ็นเซอรและควบคุมทางอุตสาหกรรม 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-317 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ชุดวัดน้ำหนัก 

2. ชุดวัดความเร็วรอบ 

3. ชุดวัดอุณหภูมิ 

4. ชุดปรับแรงดัน Phase control 

5. ชุดคอมพิวเตอร, Software LabView 
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1.8 หองปฏิบัติการการวิเคราะหวงจรไฟฟาและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-319 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ออสซิลโลสโคป 

2. ฟงกชันเจนเนอเรเตอร 

3. แหลงจายไฟฟากระแสตรงแบบปรับคาได 

4. มัลติมิเตอร (Analog, Digital) 
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1.9 หองปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-302 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ฟงกชันเจนเนอเรเตอร 

2. ออสซิลโลสโคป 

3. แหลงจายไฟฟากระแสตรงปรับคาได 

 

 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9B
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1.10 หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลัง 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-304 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ชุดทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของไดโอดกำลังในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

2. ชุดทดลองสำหรับฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรเรียงกระแสแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ที่ไมมีการควบคุมเฟส 

(ใชไดโอดเปนอุปกรณสวิตชหลัก) 

3. ชุดทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของ SCR ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

4. ชุดทดลองสำหรับฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรเรียงกระแสแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ที่มีการควบคุมเฟส 

(ใช SCR เปนอุปกรณสวิตชหลัก) 

5. ชุดทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของ TRIAC ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

6. ชุดทดลองสำหรับฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรแปลงผัน AC – AC แบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ที่มีการ

ควบคุมเฟส (ใช TRIAC เปนอุปกรณสวิตชหลัก) 

7. ชุดทดลองสำหรับฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรแปลงผัน AC – AC (Cycloconverter) 

8. ชุดทดลองวงจร Chopper แบบใชอุปกรณสวิตชหลักเปน Transistor, MOSFET และ IGBT 

9. ชุดทดลองวงจรแปรผันความถี่และวงจรทดลองเกี่ยวกับการศึกษาสัญญาณ PWM 

10. ชุดทดลองวงจรแปลงผันแบบ DC-DC ไดแก Buck Converter, Boost Converter, Buck-Boost 

Converter และ CUK Converter 

11. ชุดทดลองวงจรแปลงผัน DC-AC หรือ Inverter แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส 

12. ชุดทดลองวงจรแปลงผัน DC-DC แบบ Flyback Converter ที่มีการควบคุมแรงดันดานออกดวยตัว

ควบคุมแบบ PI 

13. แหลงจายไฟฟากระแสสลับ 45-0-45 V และแหลงจายไฟฟากระแสตรง 0-30 V 

14. มอเตอรไฟฟาเหน่ียวนำแบบ 3 เฟส 

15. ชุดวงจรวัดสัญญาณแรงดันและกระแสแบบแยกกราวด 

16. ดิจิตอลออสซิลโลสโคปแบบ 4 CH 
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1.11 หองปฏิบัติการการวิเคราะหวงจรไฟฟา 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-306 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ออสซิลโลสโคป 

2. ฟงกช่ันเจนเนอรเรเตอร 

3. แหลงจายไฟฟากระแสตรงแบบปรับคาได 

4. มัลติมิเตอร (Analog,Digital) 

5. Didactic Gmbh 70000 Usb Com 3 Lab 

6. Load RLC 
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1.12 หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 62 ช้ัน 3  หองปฏิบัติการ 62-308 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง 

2. ชุดทดลองหมอแปลงไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส 

3. โหลด 1 เฟส และ 3 เฟส 

4. อุปกรณปรับคาแรงดันไฟฟาชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส 

5. เครื่องมือวัดแรงบิด, เครื่องมือวัดความเร็วรอบ, Rheostat, เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส กำลังไฟฟา 
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1.13 หองปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ 

สถานทีต้ั่ง อาคาร 65 ช้ัน 12  หองปฏิบัติการ 65-1203 

วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการทดลอง หรือโปรแกรมสำเรจ็รูป 

1. พีแอลซี SIEMENS S7-1200 

2. จอ Touch Screen 

3. แหลงจายไฟฟา 

4. คอมพิวเตอร 

5. โปรแกรม TIA Portal (Demo) 

6. โปรแกรม Factory IO (Demo) 

7. โปรแกรม Genesis 32 (1 License) 

8. โปรแกรม Genesis 64 (Demo) 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

สำนักหอสมุดกลางเปนแหลงขอมูลเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ มีตำรา วารสารและสิ่งตีพิมพ 

ตลอดจนสื่อการศึกษาที่เกี่ยวของกับทางดานวิชาวิศวกรรมศาสตรในสาขาตาง ๆ 

ตารางแสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดแยกตามประเภท 

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย 

1 หนังสือภาษาไทย 132,873 เลม 

2 หนังสือภาษาตางประเทศ 93,757 เลม 

3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) 37,331 เลม 

4 นวนิยาย เรื่องสั้น 4,718 เลม 

5 ปริญญานิพนธ  (E-Project) 21,488 เลม 

6 วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ (ตัวเลม และ Full text) 9,422 เลม 

7 รายงานวิจัย (ตัวเลม และ Full text) 7,795 เลม 

8 วารสารภาษาไทย 175 รายชื่อ 

9 วารสารภาษาตางประเทศ 490 รายชื่อ 

10 กฤตภาค 1,115 เรื่อง 

11 หนังสือพิมพภาษาไทย 20 รายชื่อ 

12 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 1 รายชื่อ 

13 ฐานขอมูล Online/Reference Database/E-Book (รวมฐานขอมูลท่ีหองสมุด และสกอ.จัดซ้ือ) 28 ฐาน 

14 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ตัวเลม และ Full text) 4,539 รายชื่อ 

15 ขอมูลเอกสารขอผลงานวิชาการ (ตัวเลม และ Full text) 899 รายบุคคล 

16 วารสารท่ีจัดทำบทความฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) 467 รายชื่อ 

17 สื่อโสตทัศน 10,781 รายการ 

18 ซีดีรอมมัลติมีเดียพรอมคูมือ และหนังสือในรูปซีดีรอม 9,814 รายการ 

หมายเหตุ : รวบรวมขอมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 

 

2. บริการของสำนักหอสมุดกลาง 

1. จองหองออนไลน 

2. ยืมตอ/จองหนังสือดวยตนเอง 

3. Online Public Access Catalog 

4. บทความวารสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสที่หองสมุดบอกรับ 

5. Online Database 

6. สืบคนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

7. สืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม TDC (Tahi Digital Collection) 

8. สืบคนเอกสารและบทความวิชาการสาธารณะ 

9. ผลงานประกอบการขอตำแหนงทางวิชาการ 
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10. IQ News Clip 

11. E-tutor 

12. คลังภาพ 

13. บริการเอกสารฉบับเต็ม – Document Delivery Services (DDS) 

14. โปรแกรมการอบรมการเรียนรูสารสนเทศ 

15. บริการสำหรับอาจารยที่ตองการนำนักศึกษาเขาอบรมการเรียนรูสารสนเทศ 

16. สมัครจิตอาสาชวยงานหองสมุด 

17. บริการแบบฟอรมออนไลน (E-Form) 

18. สื่อประชาสัมพันธ 
 

2.2 สถานทีท่ำปริญญานิพนธของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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3.2 รายงานผลการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

(ตัวบงชี้ที่ 1.1) 
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สวนท่ี 6 ภาคผนวก 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสอืที่สภาสถาบนัการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 

ผูสำเร็จการศกึษาระดับ ปวช./ม.6 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 3 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 

ผูสำเร็จการศกึษาระดับ ปวส. 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 4 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวิชาที่ขอเทยีบองคความรู) 

  



 

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 5 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรยีนการสอน 
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