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คำนำ 
 

เอกสารคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) เปนเอกสารที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดจัดทำขึ้นเพื่อเสนอตอสภาวิศวกร มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการพิจารณาการขอ
รับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา งานไฟฟากำลัง สำหรับผูเขาศึกษา 
ปการศึกษา 2565-2569 เพื่อใหการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยเนื้อหาที่นำเสนอประกอบดวย 6 สวน 
ไดแก 1. หลักสูตร 2. นิสิต/นักศึกษา 3. คณาจารย 4. รายละเอียดและสาระวิชาตามองคความรู 5. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 6. ภาคผนวก ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆในแตละสวนnดังในเน้ือหาเอกสาร
ฉบับน้ี 

เอกสารฉบับน้ีไดจัดทำขึ้นตามรายละเอียดและขอกำหนดของสภาวิศวกรทุกประการ โดยในสวนของ 
หลักสูตรนั้นทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยไดอางอิงจากหลักสูตรที่เปดสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะ
วิศวกรรมศาสตร และในสวนของคุณวุฒิของอาจารยผูสอน ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ ไดเปนไปตามรายละเอียดและ
ขอกำหนดของสภาวิศวกรทุกประการ ดังรายละเอียดในเอกสารฉบับน้ี 

 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
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สารบญั 
 

สวนที่ 1 หลักสูตร หนา 
 1. ชื่อหลักสูตร          

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก/แขนงวชิา 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร (ใหระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 
7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
9. ชื่อผูรับรอง/อนมุัติขอมูล 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
8 
9 
9 
9 

สวนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา 10 
 1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2. แผนการรับนกัศึกษาในระยะ 5 ป 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 
4. มาตรฐานผลการเรยีนรู 

11 
11 
12 

 25 

สวนที่ 3 คณาจารย 27 
 1. ประธานหลักสูตร 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 
5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

28 
28 
29 
33 
33 
33 

สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 35 
 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกบัองคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
36 
42 

สวนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 50 
 1. อาคารและสถานที่ในการจดัการเรยีนการสอนและหองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2. ส่ิงอำนวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

51 
55 
79 
79 
81 
87 

สวนที่ 6 ภาคผนวก 89 
 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนงัสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมตัิหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนมุัติ 
จากสภาสถาบนัการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวิชาที่ขอเทยีบองคความรู) 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรยีนการสอน 
ภาคผนวก 5   อื่นๆ   
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1. เอกการเก่ียวกับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 -  

คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ปการศึกษาทีร่ับรองปริญญา 2565-2569 

 
สวนที่ 1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

ชื่อยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ไมมี 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ไมมี 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานวิศวกรรมไฟฟาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ในวิชาชีพสรร 
สรางผลงานวิจัยและบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศและสากล 

4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. ผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมเชิงปฏิบัติ ระดับอุดมศึกษา ใหมีความรูความสามารถสรางและ 
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศและสากล 
2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการสอน เพ่ือรูใหทันกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ของโลกยุคสื่อสารขอมูลไรพรมแดน 
3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาคนควาวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการดาน 
วิศวกรรมไฟฟาและนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมในเชิงพาณิชยและประเทศชาติ 
4. ใหบริการวิชาการดานวิศวกรรม โดยเนนใหความรูและเทคโนโลยีตลอดจนการใชพลังงาน 
ทางเลือกอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแกสังคม ชมุชนและ 
ภาคอุตสาหกรรม 
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตตามกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟา ไดอยางเหมาะสม 
6. เพ่ือผลิตวิศวกรมาประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟาและสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
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5. ระบบการจัดการศกึษา 
5.1. ระบบ 

ระบบการศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยเปนแบบ ระบบทวิภาค โดย 1 ป 
การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
และอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ไมเกิน 9 สัปดาห โดยเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละสัปดาหเพ่ือใหมีจำนวน 
ชั่วโมงเรียนรวมเทากับภาคการศึกษาปกติ 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน จัดไดไมเกิน 9 สัปดาห  

5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
มีการเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยวา 
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 10 การเทียบวิชาและโอนหนวยกิต  

6. แผนการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

     แผนการศึกษาที่ 1 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6) 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
7001XX กลุมวิชามนุษยศาสตร 3(3-0-6) 
700301 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 
700407 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
710113 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-3-5) 
710201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 

รวม 15(12-8-27) 
 ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
7002XX  กลุมวิชา สังคมศาสตร 3(3-0-6) 
700303  ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
7004xx  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
710111  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
710114 เคมีท่ัวไป 3(2-3-5) 

รวม 15(14-3-29) 
 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
700304 การฟง การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
710112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
710202 กลศาสตรวิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร 3(3-0-6) 
710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
712106 วงจรไฟฟา 1  3(3-0-6) 
712107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1  1(0-3-1) 
712111 วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา  3(3-0-6) 

รวม 19(17-6-36) 
 ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
7003xx กลุมวิชาภาษา  3(3-0-6) 
710203 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
712101  อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
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712102  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1 1(0-3-1) 
712103 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 3(3-0-6) 
712104  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ  1(0-3-1) 
712105 สนามแมเหลก็ไฟฟา  3(3-0-6) 

รวม 17(15-6-32) 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
712108 วงจรไฟฟา 2  3(3-0-6) 
712201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 
712202 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัด 

ทางไฟฟา 
1(0-3-1) 

 
712203 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(3-0-6) 
712204 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร  1(0-3-1) 
712301 เครื่องจักรกลไฟฟา 1  3(3-0-6) 
712302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1  1(0-3-1) 
712314 การจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 

รวม 18(15-9-33) 
 ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
7002xx กลุมวิชาสังคมศาสตร  3(3-0-6) 
712109 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
712110 ปฏิบัติการระบบควบคุม  1(0-3-1) 
712205 อิเล็กทรอนิกสกำลัง  3(3-0-6) 
712206 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลัง  1(0-3-1) 
712303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2  3(3-0-6) 
712304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 2  1(0-3-1) 
712305 การสงและจำหนายกำลังไฟฟา  3(3-0-6) 

รวม 18(15-9-33) 
ปการศึกษาที่ 3 ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
712112 การฝกงานทางวศิวกรรมไฟฟา 1(180 ชม.) 

รวม 1(180 ชม.) 
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
712207 การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6) 
712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1  1(0-3-1) 
712307 ระบบไฟฟากำลัง  3(3-0-6) 
712309 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 
7123xx วิชาเลือกกลุมวิชาเฉพาะดาน  3(X-X-X) 
xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 

รวม 16(X-X-X) 
 
 ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
7001xx กลุมวิชามนุษยศาสตร  3(3-0-6) 
712209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2  2(0-6-2) 
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712306 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  3(3-0-6) 
712308 การปองกันระบบไฟฟากำลัง  3(3-0-6) 
xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

รวม 14(X-X-X) 
 

 
แผนการศึกษาที่ 2 : แผนการศึกษาฝกงาน (ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.)  

 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
710111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
710114 เคมีท่ัวไป 3(2-3-5) 
710201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
712103 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 3(3-0-6) 
712104  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ  1(0-3-1) 

รวม 15(12-8-27) 
 
 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
710112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
710113 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-3-5) 
712101  อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1  3(3-0-6) 
712102  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1 1(0-3-1) 
712106 วงจรไฟฟา 1  3(3-0-6) 
712107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1  1(0-3-1) 
712111 วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา  3(3-0-6) 
712203 ไมโครคอนโทรลเลอร  3(3-0-6) 
712204 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร  1(0-3-1) 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
710202 กลศาสตรวิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร 3(3-0-6) 
710203 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
712105 สนามแมเหลก็ไฟฟา  3(3-0-6) 
712108 วงจรไฟฟา 2  3(3-0-6) 
712205 อิเล็กทรอนิกสกำลัง  3(3-0-6) 
712206 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลัง  1(0-3-1) 
712305 การสงและจำหนายกำลังไฟฟา  3(3-0-6) 
7123xx วิชาเลือกกลุมวิชาเฉพาะดาน  3(3-0-6) 

รวม 22(21-3-43) 
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ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
712201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  3(3-0-6) 
712202 ปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัด 

ทางไฟฟา 
1(0-3-1) 

 
712207 การออกแบบระบบไฟฟา  3(3-0-6) 
712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1  1(0-3-1) 
712301 เครื่องจักรกลไฟฟา 1  3(3-0-6) 
712302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1  1(0-3-1) 
712307 ระบบไฟฟากำลัง  3(3-0-6) 
712309 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 
712314 การจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 

รวม 21(18-9-39) 
 
 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
712112 การฝกงานทางวศิวกรรมไฟฟา 1(180 ชม.) 

รวม 1(180 ชม.) 
 
 ปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
712109 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
712110 ปฏิบัติการระบบควบคุม  1(0-3-1) 
712209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2  2(0-6-2) 
712303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2  3(3-0-6) 
712304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 2  1(0-3-1) 
712306 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  3(3-0-6) 
712308 การปองกันระบบไฟฟากำลัง  3(3-0-6) 
xxxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 

รวม 19(X-X-X)  
 
 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
นักศึกษาที่เคยหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรที่เทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) หรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองสามารถเทียบโอนหนวยกิต เขาศึกษาใน
หลักสูตรได รวมท้ัง รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 9 การลงทะเบียนรายวิชาขามสถาบัน และหมวด 10 การเทียบวิชาและโอนหนวยกิต  

 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                      30 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 30 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 12 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 12 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 12 หนวยกิต 
- กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกิต  ขอเทียบโอน  6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                       ไมอนุญาตใหเทียบโอน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                       6 หนวยกิต ขอเทียบโอน 3 หนวยกิต 
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รวมหนวยกิตท่ีขอเทียบโอน       33 หนวยกิต 
จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร                         133 หนวยกิต 
จำนวนหนวยกิตคงเหลือ                                 100 หนวยกิต 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง 
- ระบกุารเปดการเรียนการสอน โดยเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
- ระบุการไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ พฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 

2565 

 
9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกุล ตำแหนงบริหาร วาระการดำรงตำแหนง ลายมือชื่อผูรับรองขอมูล 

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 - ปจจุบัน  

 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

1 ผศ.จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย ประธานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา 08 1913 5756 jirasaks@sau.ac.th 
2 นางชวนทิพย สุขศร ี หัวหนาสำนักงาน  08 0253 2786 chunthips@sau.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chat

Chat



- 10 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เอกสารเก่ียวกับนิสิต/นักศึกษา  
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สวนท่ี 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1.1 รับผูสำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ หรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) หรือเทียบเทาใน
สาขาวิชาชางไฟฟา  ชางอิเล็กทรอนิกส  ชางไฟฟาสื่อสาร  ชางคอมพิวเตอร สำหรับสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากที่กลาวขางตน ใหอยู
ในสาขาท่ีสัมพันธกัน 

     1.2 รับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเทาโดยการเทียบโอนหนวยกิตในสาขาวิชาชาง  
     ไฟฟา  ชางอิเล็กทรอนิกส  ชางไฟฟาสื่อสาร  ชางคอมพิวเตอร สำหรับสาขาวิชาอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกลาวขางตน ใหอยูในสาขาท่ี  
     สัมพันธกัน 
      1.3 รับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวใน ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนยวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หมวด 11 การศึกษาปริญญาท่ีสอง ระดับปริญญาตรี 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
ระบุจำนวนนิสิต/นักศึกษาท่ีรับเขา ตองจำแนกตามคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอยางแนบทาย) 
 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 
ตารางที่ 1: ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปท่ี 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปท่ี 2 - 20 20 20 20 
ชั้นปท่ี 3 - - 20 20 20 
ชั้นปท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
 

ตารางที่ 2: ผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 3 - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Washington Accord 

ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1. ความรูดานวิศวกรรม 
(Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกตใชความรู
ทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และความรู เฉพาะ
ทางวิศวกรรม เพ่ือการแกไขและ
หาคำตอบ ของปญหาทาง
วิศวกรรมท่ีซับซอน 

1. 710113 
ฟสิกสท่ัวไป 
(General Physics ) 

แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนท่ี
แบบหมุน และวัตถุเกร็ง สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกและ
คลื่นกล ทฤษฎีจลนของแกสและอุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล 
องคประกอบของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาตรงและกระแสสลับ การ
มองเห็น(เลนสเวา – เลนสนูน) ฟสิกสสมัยใหม การประยุกตความรู
พ้ืนฐานดานฟสิกสในการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและการปฏิบัติซ่ึงมี
เนื้อหาท่ีสอดคลองกัน 

2. 710111  
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1  
(Engineering 
Mathematics 1) 

เวกเตอร 3 มิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การหาคาอนุพันธ และการ
อินทิเกรตของฟงกชันคาเปนจำนวนจริงและฟงกชนัคาเวกเตอรของตัว
แปรจริง อินทิกรัลเชิงเสน อินทิกรัลไมตรงแบบ การแกอนุพันธเบื้องตน 
และการประยุกตในงานวิศวกรรมแตละสาขา 

3. 710202 
กลศาสตรวิศวกรรมภาค
สถิตยศาสตร  
(Engineering 
Mechanics, Static) 

ระบบของแรง ผลลัพธ การสมดุล ความฝด หลักของงานเสมือน 
เสถียรภาพ ของไหลสถิต จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของวัตถุแบบ
แข็งแกรงและแบบอนุภาค กฏการเคลื่อนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและ
พลังงาน แรงดล และการเคลื่อนท่ี หรือ Statics : ระบบแรง แรงลัพธ 
สมดุล ความเสียดทาน กฎของงานเสมือนและเสถียรภาพ บทนำสูภาค
พลศาสตร 

4. 712106  
วงจรไฟฟา 1 
(Electric Circuits 1) 

องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหโนดและเมช ทฤษฎีบท
วงจรไฟฟา ความตานทาน ความเหนี่ยวนำ และความจุไฟฟา วงจรไฟฟา
อันดับหนึ่งและวงจรไฟฟาอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจร
กำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟาสามเฟส และการปรับปรุงเพาเวอร
แฟกเตอร การจำลองวงจรไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5. 712105  
สนามแมเหลก็ไฟฟา 
(Electromagnetic 
Fields) 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแสพาและ
กระแสนำ ความตานทาน สนามแมเหล็กสถิต วัสดุแมเหล็ก ความ
เหนี่ยวนำ สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีแปรตามเวลา สมการของแมกซเวลล 
แนะนำเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเกี่ยวของ 

2. การวิเคราะหปญหา  
(Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย 
สืบคน และวิเคราะห ปญหาทาง
วิศวกรรมท่ีซับซอน เพ่ือใหได
ขอสรุป ของปญหาท่ีมีนัยสำคัญ 
โดยใช หลักการทาง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ธรรมชาติ และ วิทยาการทาง
วิศวกรรมศาสตร 

1. 710114  
เคมีท่ัวไป  
(General Chemistry) 
 

ปริมาณสารสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแกส ของเหลว
ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีสมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี 
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ เรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน และการปฏิบัติซ่ึงมี
เนื้อหาท่ีสอดคลองกัน 

2.710112  
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2  
(Engineering 
Mathematics 2) 

การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจาย
อนุกรมเทยเลอรของฟงกชัน จำนวนเชิงซอน การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัด
เชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชันคาจรงิ 2 ตัวแปร เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิว
ในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจรงิหลายตัวแปรและและการ
ประยุกตในงานวิศวกรรมแตละสาขา 

3.710203  
วัสดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials) 

การศึกษาความสมัพันธระหวางโครงสราง สมบัติตาง ๆ ของวัสดุ การ
บวนการผลิตและการประยุกตใช งานของกลุมวัสดุวิศวกรรมหลัก ๆ 
เชน โลหะ โพลิเมอร เซรามิคและวัสดุคอมโพสิต สมบัติตาง ๆ ทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
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4. 712101  
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1  
(Engineering 
Electronics 1) 

อุปกรณสารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณ
สารกึ่งตัวนำ การวิเคราะหและการออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห
และออกแบบวงจรขยายทรานซิสเตอร BJT MOS CMOS และ 
BiCMOSวงจรขยายโอเปอเรชั่นเนลแอมปลิไฟเออรและการประยุกตใช
งาน ชุดแหลงจายแรงดันไฟฟากระสตรง แนะนำอุปกรณและเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีเกี่ยวของ 

5. 712109 
 ระบบควบคุม  
(Control Systems) 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน แบบจำลองทาง
คณิตศาสตรของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจำลองทาง
พลวัตและผลตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบ 
อันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด การควบคุม
ปอนกลบัและความไวของระบบ แบบชนิดของการควบคุมปอนกลับ 
แนวคิดและเงื่อนไขเสถียรภาพของระบบ ระเบียบวิธีการตรวจสอบ
เสถียรภาพ การจำลองระบบควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สัญญาณและระบบ 

6. 700105  
การคิดเชิงวิเคราะห และ
ความคิดสรางสรรค 
(Analytical and 
Creative Thinking) 

ความหมาย คุณคา แนวคิด การพัฒนาการคิดแบบเปนระบบ การคิดเชิง
วิเคราะหและความคิดสรางสรรค การอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
คิด การเชื่อมโยงความคิด การผูกเรื่อง การเขียน กรณีเพื่อศึกษาการก
ปญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ดานการดำเนินชีวิต ดานสังคมและอ่ืน ๆ 

7. 700408  
สถิติเพ่ือการจัดการและ
การตัดสินใจ  (Statistics 
for Management and 
Decision) 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ โดยใชทฤษฎีทาง
สถิติเชิงแสดงลักษณะและการอนุมานทางสถิติ เชน การแจกแจงความถ่ี 
การว ัดแนวโน มส ู ส วนกลาง การว ัดการกระจาย การประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน 
การวิเคราะหการถดถอย และสหสมัพันธ 

3. การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบ
ของปญหา  
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของ
ปญหาทาง วิศวกรรมท่ีซับซอน 
และออกแบบระบบ ชิน้งาน 
หรือกระบวนการ ตามความ
จำเปนและเหมาะสม กับ
ขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข 
ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. 712207  
การออกแบบระบบไฟฟา  
(Electrical Systems 
Design) 

แนวคิดเรื่องการออกแบบระบบไฟฟา รหัสและมาตรฐาน ผังการจาย
กำลังไฟฟา สายไฟฟาและสายเคเบิล รางเดินสายไฟฟา บริภัณฑและ
เครื่องสำเร็จ การคำนวณภาระโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและ
การออกแบบวงจรกลุมตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสวางและ
วงจรเครื่องใชไฟฟา การออกแบบวงจรมอเตอรตารางโหลด ตารางสาย
ปอนและตารางหลัก ระบบกำลังฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร 
ระบบการตอสายลงดินสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟา แนะนำเทคโนโลยี
ใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ ขอพึงปฏิบัติ มาตรฐาน และ 
ความปลอดภัยในการออกแบบและติดต้ังทางไฟฟา 

2. 710201  
เขียนแบบวิศวกรรม  
(Engineering Drawing) 

เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออรโธกราฟฟก 
การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและ
การใหขนาดความเผื่อ การเขียนภาพตัด วิวชวยและการพัฒนา การ
เขียนภาพรางดวยมือ การเขียนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอียด 
การเขียนแบบที่สัมพันธกับสาขาวิชาตาง ๆ และการใชคอมพิวเตอรชวย
ในการเขียนแบบ 

3. 712308  
การปองกันระบบไฟฟา
กำลัง 
(Power system 
Protection) 

หลักพื้นฐานการปฏิบัติการของการปองกัน หมอแปลงเครื่องวัดไฟฟา
และทรานสดิวเซอร อุปกรณปองกันและระบบปองกัน การปองกัน
กระแสเกินและการปองกันฟอลตลงดิน การปองกันโดยใชรีเลยผลตาง 
การปองกันสายสงโดยใชรีเลยระยะทาง การปองกันสายสงโดยไพลอตรี
เลย การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง การปองกันเครื ่อง
กำเนิดไฟฟา การปองกันในขอบเขตของบัส แนะนำอุปกรณปองกัน
แบบดิจิตัลสมัยใหม และ แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ี
เกี่ยวของ 
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4. 712311  
วิศวกรรมสองสวาง  
(Illumination 
Engineering) 

ปริมาณการแผรังสีทางแมเหล็กไฟฟาของแสงสวาง การวัดแสงสวาง การ
แผรังสีจากวัตถุรอนจากการ ถายประจุไฟฟาในกาซและจากฟอสเฟอร 
มาตรฐานความเขมของแสงสวาง หลอดไฟฟาชนิดตาง ๆ เชน หลอดไฟ
แบบมีไสหลอดฟูออเรสเซน และหลอดไฟความสวางสูง การออกแบบ
จำนวนโคมไฟภายในอาคารและภายนอกอาคารแนะนำเทคโนโลยีใชงาน
ปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

5. 712319  
ระบบไฟฟาและพลังงาน
ทดแทนขั้นสูง  
( Advanced Electrical 
and Renewable Energy 
System) 

การออกแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน เทคโนโลยีและความ
คุมคาในการเลือกใช กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการจัดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนแบบตาง ๆ กระบวนการการทดสอบ
การเริ ่มเดินเครื ่องมาตรการความปลอดภัย การปองกัน และการ
บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน 

6. 712305  
การสงและจำหนาย
กำลังไฟฟา  
(Electrical Power 
Transmission and 
Distribution) 

พื้นฐานและสัญลักษณที่ใชในระบบไฟฟากำลัง วงจรของการสงและ
จำหนายกำลังไฟฟา การเขียนไดอะแกรมเสนเดียว อิมพีแดนซและรีแอค
แตนซไดอะแกรม คุณลักษณะของโหลดและการคำนวณ ชนิดของสาย
เคเบิลท่ีใชในระบบสงและจายกำลังไฟฟา การออกแบบสายสงเบื้องตน 
การสงและจำหนายกำลังไฟฟาท่ีทันสมัย 

7. 700411 
ปญญาประดิษฐ และ
วิทยาการขอมูลเพ่ือธุรกิจ  
( AI and Data Science 
for Business) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล การจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ การนำขอมูลมาชวยในการตัดสินใจ ความสำคัญของ 
AI ในปจจุบนั การจำแนกเทคโนโลยี AI ความกาวหนาทางดาน AI 
และโมเดลธุรกิจของ AI 

4. การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบคนเพ่ือ
หาคำตอบของ ปญหาทาง
วิศวกรรมท่ีซับซอน โดยใช
ความรูจากงานวจิัยและวิธีการ
วิจัย รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห และการ
แปลความหมายของขอมูล  
การสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหได
ผลสรุปท่ี เชื่อถือได 

1. 700404  
การจัดการสารสนเทศยุค
ใหม  
( Modern Information 
Management) 

   
แหลงสารสนเทศ ลักษณะของแหลงสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 
การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ การ
เขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม ศึกษาวิธีการรวบรวมขอมูล และการ
นำเสนอขอมูลทางวิชาการ 

2. 712310 
ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา  
(Electric Drives) 

อุปกรณในระบบขับเคลื่อนทางไฟฟา คุณสมบัติของโหลดแตละประเภท
ขอบเขตการทำงานของระบบขับเคลื่อน หลักการเบรคของมอเตอรการ
สงกำลังและขนาดพิกัดลักษณะสมบัติของแรงบิดตอความเร็วรอบของ 
มอเตอร ระบบขับเคลื่อนของวงจรมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับ 
ระบบขับเคลื ่อนแบบเซอรโวการประยุกตระบบขับเคลื ่อนในระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และแนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ี
เกี่ยวของ 

3. 712107  
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1  
(Electric Circuits 
Laboratory 1) 
 

ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712106 วงจรไฟฟา 1 
 

4. 712202 
ปฏิบัติการการวัดและ
เครื่องมือวัดทางไฟฟา  
(Electrical Instruments 
and Measurements 
Laboratory) 

ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712201 การวัดและ
เครื่องมือวัดทางไฟฟา 
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5. 712206  
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
กำลัง  
(Power Electronics 
Laboratory) 

ปฏิบัติการทดลอง ซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712205 อิเล็กทรอนิกส
กำลัง 
 

6. 712301  
เครื่องจักรกลไฟฟา 1  
(Electrical Machines 1) 
 

วงจรแมเหล็ก หลักการแปรสภาพพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา 
พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็กหมอแปลงไฟฟาแบบ 1 เฟส
และแบบ 3 เฟส หลักการเครื ่องจักรกลหมุน เครื ่องจักรกลไฟฟา
กระแสตรงและการควบคุมความเร็ว แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันใน
สวนท่ีเกี่ยวของ 

5. การใชเครื่องมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสราง เลือกใช เทคนิค
วิธี ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือ
ทันสมัยทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง
การพยากรณ การทำ
แบบจำลองของงานทาง
วิศวกรรมท่ีซับซอนท่ี เขาใจถึง
ขอจำกัดของเครื่องมือตาง ๆ 

1. 710204  
การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
(Computer 
Programming) 

แนวคิดของคอมพิวเตอร  ส วนประกอบตางๆ ของคอมพิวเตอร 
ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาสำหรับการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรในปจจุบัน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ทักษะ ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับงานวิศวกรรม 

2. 712201  
การวัดและเครื่องมือวัด
ทางไฟฟา  
(Electrical Instruments 
and Measurements) 
 

หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การจำแนกเครื่องมือวัดและ
คุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสและ
แรงดันกระแสตรงและกระแสสลับโดยใชเครื่องวัดแบบแอนะล็อกและ
ดิจิทัลการวัดกำลังไฟฟา ตัวประกอบกำลังและการวัดพลังงานไฟฟา การ
วัดคาความตานทาน คาความเหนี่ยวนำและคาความจุไฟฟา การวัด
ความถี่และคาบเวลา สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร การสอบ
เทียบเครื่องมือวัดใหตรงตามมาตรฐาน แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบัน
ในสวนท่ีเกี่ยวของ 

3. 712302  
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา 1 
(Electrical Machines 
Laboratory 1) 

ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712301 เครื่องจักรกล
ไฟฟา 1 

4. 712203 
ไมโครคอนโทรลเลอร  
 (Microcontroller ) 
 

โครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร ชุดคำสั่งภาษาแอส
แซมบลี หรือ ภาษาซีของไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมหนวง
เวลา การเขียนโปรแกรมอินเทอรรัปต หนวยอินพุต-เอาตพุต การสื่อสาร
ขอมูลแบบขนาน แบบ I2C อื่นๆ การเชื่อมตอระบบดวยสัญญาณแอ
นะล็อกและสัญญาณดิจิทัล การประยุกตใชในระบบและอุปกรณไฟฟา
กำลัง เชน การวัดแรงดันและกระแสในระบบไฟฟากำลัง การควบคุม
การทำงานของมอเตอรไฟฟาแบบเรียงลำดับ การควบคุมความเร็วรอบ
ของมอเตอรไฟฟา การควบคุมความเขมแสงของ 
หลอดไฟฟา เปนตน แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

5. 712304  
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา 2  
 (Electrical Machines 
Laboratory 2) 

ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712303 เครื่องจักร
ไฟฟา 2 

7. 700401  
คอมพิวเตอรและการ
ประยุกตสรางประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน  

ความเปนมาของคอมพิวเตอร การแบงประเภทของคอมพิวเตอร 
อุปกรณตอพวงกับคอมพิวเตอร การจัดหาและการเลือกใชคอมพิวเตอร
ใหเหมาะสมกับงาน การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ในปจจุบันและแนวโนมการพัฒนาในอนาคต ซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกต อินเตอรเน็ตและโซเชียลมีเดียรวมถึงจริยธรรมใน
การใชคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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(Computer and 
Applications Benefits 
for Everyday Life) 
8.700409 
 ระบบสารสนเทศสำหรับ
ธุรกิจยุคดิจิทัล  
(IT for Digital Business) 
 

ศึกษากระบวนการพัฒนา และแนวทางการนำระบบสารสนเทศมาใชใน
ธุรกิจ รวมท้ังพัฒนาทักษะ และความรูทางดานธุรกิจในยุคดิจิทัล เพ่ือให
สามารถวิเคราะห ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในองคกร รวมถึง
แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับเปลี ่ยนธุรกิจ เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิผล เพิ่มมูลคาขององคกร และเพิ่มศักยภาพการแขงขันทาง
ธุรกิจในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี 

6. วิศวกรและสังคม  
(The Engineer and Society) 
- สามารถใชเหตุและผลจาก
หลักการและความรูท่ี ไดรับ มา
ประเมินประเด็นและผลกระทบ
ตาง ๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

1. 712205  
อิเล็กทรอนิกสกำลัง  
(Power Electronics) 
 

ลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง หลักการของคอน
เวอรเตอรกำลังแบบตางๆเอซี-ดีซีคอนเวอรเตอร ดีซี-ดีซีคอนเวอรเตอร 
เอซี-เอซีคอนเวอรเตอร ดีซี-เอซีคอนเวอรเตอร แนะนำเทคโนโลยีใชงาน 
ปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

2. 712303 
 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 
(Electrical Machines 2) 
 

เครื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื ่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส 
เครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวนำ1เฟส 
และ 3 เฟส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา และการควบคุมความเร็ว 
แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 
 

3. 712314 
 การจัดการพลังงาน 
(Energy Management) 

แนะนำระบบการจัดการพลังงานที ่ใชงานในปจจุบันที ่เกี ่ยวของกับ 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กฎกระทรวง และ
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีเนื้อหา
อยางนอยประกอบดวย สมรรถนะของผูตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน กฎหมายดานการจัดการและอนุรักษพลังงานขั้นตอนการ
จ ัดการพล ังงาน ค ุณสมบ ัต ิของผ ู ตรวจสอบและร ับรองการจัด
การพลังงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน เกณฑการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและกรณีศึกษา 
รวมท้ังแนวทางการอนุรักษพลังงาน และการกักเก็บพลังงาน 

4. 712318  
ความปลอดภัยทางไฟฟา  
(Electrical Safety) 

การตรวจวัดความอันตรายและความปลอดภัยจากการใชไฟฟา สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟาและความเสียหายที่เกิดขึ ้น ไฟฟาดูด 
แรงดันยางกาวและสัมผัส การถายเทของประจุไฟฟาสถิต ประกายไฟ
จากการอารคทางไฟฟาและการปองกัน การปลดวงจรทางไฟฟา การตอ
ลงดินการตอประสานและการปองกันการทดสอบความปลอดภัยทาง
ไฟฟา อุปกรณปองกันวงจร การแนะนำดานความปลอดภัยทางไฟฟา 
และอุปกรณปองกันความปลอดภัยในการทำงานทางไฟฟาสำหรับระบบ
แรงดันต่ำและแรงดันสูงความปลอดภัยทางไฟฟาในท่ีทำงาน 

5. 712316  
รถยนตพลังงานไฟฟา  
(Electric Vehicles) 

ประเภทของรถยนตพลังงานไฟฟา ชนิด แบบจำลองและการนำไปใช
ของแหลงกักเก็บพลังงาน เชน แบตเตอรี่ไฮโดรเจน เปนตน ระบบประจุ
ไฟฟาและระบบขับเคลื ่อนของรถยนตพลังงานไฟฟา การออกแบบ
รถยนตพลังงานไฟฟาเบื้องตน 

6. 700202  
วิถีของสังคม  
(Path of Society) 
 
 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบบและลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนทางสังคมกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง พัฒนาการของสังคมไทย ปญหาและแนวทางแกปญหา
ทางสังคมในยุคปจจุบัน 

7. 1. 700211 การดำเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใชระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และสิ่งแวดลอมศึกษา เพื ่อเปลี่ยนแปลง
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สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของ
คำตอบของปญหางานทาง
วิศวกรรมในบริบทของสังคม
และสิ่งแวดลอม และสามารถ
แสดงความรูและความจำเปน
ของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน 
(Environmental and 
Sustainable 
Development) 

พฤติกรรมในตัวของมนุษย ทำใหเกิดความรู  ความเขาใจ และรู จัก
รับผิดชอบ ตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอม ตลอดจนใชองคความรูทาง
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความย่ังยืน 

2. 712312  
พลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy) 

แนะนำระบบกำเนิดพลังงานตาง ๆ และแหลงกำเนิดพลังงานทดแทน
ตาง ๆ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน พลังงานจากแสงอาทิตย 
พลังงานจากลม พลังงานจากคลื่น พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากใต
พิภพพลังงานจากกาซชีวภาพ พลังงานจากขยะ พลังงานจากเซล
เช ื ้อเพลิง แหลงเก ็บสะสมพลังงาน มาตรฐานและการเช ื ่อมตอ
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทนตาง ๆเขากับระบบไฟฟา กฎหมาย
ข อบ ังค ับและนโยบายของพล ังงานทดแทนรวมทั ้งม ุมมองด าน
เศรษฐศาสตร และแนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกีย่วของ 

8. จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชหลักการทาง
จรรยาบรรณและมีสำนึก 
รับผิดชอบตอมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

1. 712111  
วิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical Engineering 
Profession) 

การเลือกประกอบอาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา หนาที่และความรับผิดชอบ
ของวิศวกรไฟฟา ตาง ๆ การแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา เศรษฐศาสตร
วิศวกรรมอัตราดอกเบี้ย วิเคราะหผลตอบแทนและการลงทุน วิศวกรกับ
งานบริหารอุตสาหกรรมจรรยาบรรณของวิศวกร การคำนวณโหลด ใน
มาตรฐานการติดตั้งการคำนวณวงจรยอย การคิดคาไฟฟาประเภทตางๆ 
แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา
และ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2. 712306  
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  
(High Voltage 
Engineering) 
 

แรงดันไฟฟาสูงเกินในระบบกำลัง การสรางแรงดันไฟฟาสูงสำหรับการ
ทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดันไฟฟาสูง เทคนิคการวัดความเครียด
สนามไฟฟาและความเปนฉนวน การเบรกดาวนของแกส คาไดอิเล็กทริก
ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง การปองกันฟาผา 
การโคออรดิเนตชั่นของฉนวน แนะนำเทคโนโลยีท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

3. 712307  
ระบบไฟฟากำลงั 
(Electrical Power 
System ) 

โครงสรางระบบไฟฟากำลัง วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบเปอรยู
นิต คุณสมบัติและวงจรสมมูลยของเครื่องกำเนิดไฟฟา คุณสมบัติและ
วงจรสมมูลยของหมอแปลงกำลัง พารามิเตอรของสายสงไฟฟา และ
วงจรเทียบเคียง (ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) พารามิเตอรของสาย
เคเบิลและวงจรเทียบเคียง การคำนวณโหลดโฟลวเบื้องตน การคำนวณ
ฟอลตเบื้องตนและ แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

4. 712112 การฝกงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟา 1 
(Electrical Engineering 
Practice) 

การฝกงานในสาขาว ิชาว ิศวกรรมไฟฟาหร ือเก ี ่ยวข อง ในสถาน
ประกอบการเอกชน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เปนเวลาอยาง
นอย 180 ชั่วโมง ท้ังนี้นักศึกษาตองไดเกรดเปน S 

9. การทำงานเด่ียวและทำงานเปน
ทีม (Individual and Team 
work) 
- ทำหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังในดานการ 
ทำงานเด่ียว และการทำงานใน
ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนำทีมท่ีมี
ความหลากหลายของสาขา
วิชาชีพ 

1. 712208 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1  
(Electrical Engineering 
Project 1) 
 

นักศึกษารวมกลุ ม 3-5 คนในแตละกลุ มโครงงาน หรือเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยในแตละกลุมเกรดอาจจะไดรับเกรดเดียว
หรือไดรับเกรดแยกแตละบุคคลก็ได นักศึกษาจะตองสรรหาอาจารยท่ี
ปรึกษาตามกลุ มวิชาที ่สนใจเพื ่อเสนอหัวขอโครงงาน จากนั ้นกลุม
นักศึกษาจะตองศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน ศึกษาความรูใหเกิด
สิ่งประดิษฐใหม ศึกษาความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของรวมทั้ง สืบคนภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวของกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟา ทำการวางแผนการวิจัย
และพัฒนาโครงงานดังกลาว พิจารณาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือ 
โครงงานสำเร็จและจะตองทำรายงานความคืบหนาของโครงงานตาม
แบบท่ีทางคณะวิศวกรรมศาสตรกำหนด 

2. 712209 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 2 

ทำการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวขอที่ไดเสนอไวในวิชา 
712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1เพื่อใหสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ัง
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(ElectricalEngineering 
Project 2) 
 

ไว และจะตองจัดสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณเมื่อจบภาคการศึกษา
(รูปแบบและจำนวนเลมใหดูจากคูมือการจัดทำโครงงานวิศวกรรมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร) แนะนำการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรของผลงาน
นักศึกษาท่ีเปนนวัตกรรม 

10 การสื่อสาร(Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ี
ซับซอนกับกลุมผู ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได
อยาง มีประสิทธิผล อาทิ 
สามารถอานและเขียนรายงาน 
ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสาร
การออกแบบงาน วิศวกรรมได
อยางมีประสิทธิผล สามารถ
นำเสนอ สามารถใหและรับ
คำแนะนำงานไดอยางชัดเจน 

1. 712309  
โรงจักรไฟฟาและสถานี
ไฟฟายอย  
(Power Plants and 
Substations) 

การทำนายสภาวการณโหลด โรงจักรกำลังแบบดีเซล โรงจักรพลังงานไอ
น้ำ โรงจักรกังหัน-แกสโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิดของสถานีไฟฟา
ยอย อุปกรณในสถานีไฟฟายอย การออกแบบสถานีไฟฟายอย การ
ปองกันฟาผาในโรงไฟฟายอย ระบบการตอสายลงดิน แนะนำเทคโนโลยี
ใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

2. 712320  
อินเทอรเน็ตในสรรพสิ่ง 
(Internet of Thinks) 

ความหมายของอินเทอรเน็ตในสรรพสิ ่ง โอกาส ความทาทาย และ
อุปสรรค การประยุกตใช กรอบแนวคิด ที ่เกี ่ยวของ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ การออกแบบในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสรางและการ
ปรับใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับองคกร รวมถึงขอควรพิจารณาในดานการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยและความเปนสวนตัว รูปแบบการสื่อสารและ
ผูใหบริการแพลตฟอรม IoT 

11 การบริหารโครงการและการ
ลงทุน (Project Management 
and Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและ
ความเขาใจ หลักการทาง
วิศวกรรมและการบริหารงาน 
และ สามารถประยุกตใช
หลักการบริหารในงานของตน 
ในฐานะผูรวมทีมและผูนำทีม
เพ่ือบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอมการ
ทำงาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

2. 712317  
การบริหารจัดการ
โครงการทางไฟฟา 
(Electrical Project 
Management) 

ภาพรวมของการบริหารโครงการทางไฟฟา ความหมายโครงการทาง
ไฟฟา ความสำคัญและความจำเปนของการจัดการโครงการทางไฟฟา 
คุณลักษณะของโครงการทางไฟฟาวงจรโครงการทางไฟฟา โครงสราง
หลักของการบริหารโครงการทางไฟฟา การกำหนดแนวคิดและ
ขอกำหนดโครงการทางไฟฟา การศึกษาความเปนไปไดและการ
วิเคราะหโครงการทางไฟฟา การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ การ
ควบคุมและประเมินผลโครงการทางไฟฟา และกรณีศึกษาสำหรับการ
จัดการโครงการทางไฟฟา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเปน
ในการเตรียมตัว เพ่ือใหสามารถ
การปฏิบัติงานไดโดยลำพังและ 
สามารถการเรียนรูตลอดชีพเม่ือ
มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

1. 712315  
หัวขอพิเศษในสาขา
วิศวกรรมไฟฟากำลัง 
(Selected Topics in 
Electrical Power 
Engineering) 

หัวขอเรื่องที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบ ระบบไฟฟากำลัง 
งานวิจัย หรือ นวัตกรรมทางสาขาไฟฟา แนะนำเทคโนโลยีใชงาน
ปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

2.700410 
การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
(Technology and 
Innovation 
Management) 
 

ศึกษาความหมาย แนวคิด ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื ่องมือสำหรับการสังเคราะหและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคปจจุบัน 

 
หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนำรายวชิาในหลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 
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3.2 แสดงความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Sydney Accord 
 

ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม 
(Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกตใชความรู
ทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และความรู เฉพาะ
ทางวิศวกรรม เพ่ือนิยามและใช 
ขั้นตอน งาน กระบวนการ 
ระบบงานหรือวิธีการทาง 
วิศวกรรม 

1. 710113 
ฟสิกสท่ัวไป 
(General Physics ) 

แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนท่ี
แบบหมุน และวัตถุเกร็ง สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิกและ
คลื่นกล ทฤษฎีจลนของแกสและอุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล 
องคประกอบของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาตรงและกระแสสลับ การ
มองเห็น(เลนสเวา – เลนสนูน) ฟสิกสสมัยใหม การประยุกตความรู
พ้ืนฐานดานฟสิกสในการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและการปฏิบัติซ่ึงมี
เนื้อหาท่ีสอดคลองกัน 

2. 710111  
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1  
(Engineering 
Mathematics 1) 

เวกเตอร 3 มิติ ลิมิต ความตอเนื ่อง การหาคาอนุพันธ และการ
อินทิเกรตของฟงกชันคาเปนจำนวนจริงและฟงกชันคาเวกเตอรของตัว
แปรจริง อินทิกรัลเชิงเสน อินทิกรัลไมตรงแบบ การแกอนุพันธเบื้องตน 
และการประยุกตในงานวิศวกรรมแตละสาขา 

3. 710202 
กลศาสตรวิศวกรรมภาค
สถิตยศาสตร  
(Engineering 
Mechanics, Static) 

ระบบของแรง ผลลัพธ การสมดุล ความฝด หลักของงานเสมือน 
เสถียรภาพ ของไหลสถิต จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของวัตถุแบบ
แข็งแกรงและแบบอนุภาค กฏการเคลื่อนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและ
พลังงาน แรงดล และการเคลื่อนที่ หรือ Statics : ระบบแรง แรงลัพธ 
สมดุล ความเสียดทาน กฎของงานเสมือนและเสถียรภาพ บทนำสูภาค
พลศาสตร 

4. 712106  
วงจรไฟฟา 1 
(Electric Circuits 1) 

องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหโนดและเมช ทฤษฎีบท
วงจรไฟฟา ความต านทาน ความเหน ี ่ยวนำ และความจ ุไฟฟา 
วงจรไฟฟาอันดับหนึ่งและวงจรไฟฟาอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม 
วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟาสามเฟส และการปรับปรุง
เพาเวอรแฟกเตอร การจำลองวงจรไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5. 712108  
วงจรไฟฟา 2 
(Electric Circuits 2) 

ผลตอบสนองเชิงความถี ่ แฟกเตอรคุณภาพและแบนวิดท วงจรเร
โซแนนซ วงจรกรอง R-C วงจร 2 พอรตและพารามิเตอร Z , Y, h, 
ABCD , T การประย ุกต อน ุกรมฟ ูร ิ เยร  เพ ื ่อว ิ เคราะห วงจรท ี ่ มี
แหลงกำเนิดแบบไมเปนไซนูซอยด การประยุกตการแปลงลาปลาซเพ่ือ
วิเคราะหผลตอบสนองของวงจร R-L-C แบบจำลองตัวแปรสถานะและ 
การหาผลเฉลย ฟงกชันถายโอนและการหาคาโพล-ซีโร การสังเคราะห
โครงขายเบื้องตน การจำลองวงจรไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

6. 712105  
สนามแมเหลก็ไฟฟา 
(Electromagnetic 
Fields) 

สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแสพาและ
กระแสนำ ความตานทาน สนามแมเหล็กสถิต วัสดุแมเหล็ก ความ
เหนี่ยวนำ สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตามเวลา สมการของแมกซเวลล
แนะนำเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเกี่ยวของ 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ต้ังสมการ วิจัย 
สืบคน และวิเคราะห ปญหาทาง
วิศวกรรมท่ัวไป เพ่ือใหได
ขอสรุปของ ปญหาท่ีมีนัยสำคัญ 
โดยใชเคร่ืองมือวิเคราะหและ 

1. 710114  
เคมีท่ัวไป  
(General Chemistry) 
 

ปริมาณสารสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแกส ของเหลว
ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีสมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี 
โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ เรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน และการปฏิบัติซึ่งมี
เนื้อหาท่ีสอดคลองกัน 

2.710112  
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2  

การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจาย
อนุกรมเทยเลอรของฟงกชัน จำนวนเชิงซอน การอินทิเกรตเชิงเลข 
พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง 2 ตัวแปร เสนตรง ระนาบและ



- 20 -  

อุปกรณ อยางเหมาะสมตาม
สาขาความชำนาญ 

(Engineering 
Mathematics 2) 

พ้ืนผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปรและและ
การประยุกตในงานวิศวกรรมแตละสาขา 

3.710203 วัสดุวิศวกรรม  
(EngineeringMaterials) 

การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติตาง ๆ ของวัสดุ การ
บวนการผลิตและการประยุกตใช งานของกลุมวัสดุวิศวกรรมหลัก ๆ 
เชน โลหะ โพลิเมอร เซรามิคและวัสดุคอมโพสิต สมบัติตาง ๆ ทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

4. 712101  
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1  
(Engineering 
Electronics 1) 

อุปกรณสารกึ ่งตัวนำ คุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถี ่ของ
อุปกรณสารกึ่งตัวนำ การวิเคราะหและการออกแบบวงจรไดโอด การ
วิเคราะหและออกแบบวงจรขยายทรานซิสเตอร BJT MOS CMOS และ 
BiCMOSวงจรขยายโอเปอเรชั่นเนลแอมปลิไฟเออรและการประยุกตใช
งาน ชุดแหลงจายแรงดันไฟฟากระสตรง แนะนำอุปกรณและเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีเกี่ยวของ 

5. 712109 
 ระบบควบคุม  
(Control Systems) 

แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน แบบจำลองทาง
คณิตศาสตรของระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจำลองทาง
พลวัตและผลตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบ 
อันดับสอง การควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด การควบคุม
ปอนกลับและความไวของระบบ แบบชนิดของการควบคุมปอนกลับ 
แนวคิดและเงื่อนไขเสถียรภาพของระบบ ระเบียบวิธีการตรวจสอบ
เสถียรภาพ การจำลองระบบควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
สัญญาณและระบบ 

3 การออกแบบ/พัฒนาหา คำตอบ
ของปญหา 
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของ
ปญหาทาง เทคโนโลยีวิศวกรรม
ท่ัวไป และมีสวนชวย ออกแบบ
ระบบ ชิ้นงาน หรือกระบวนการ 
ตามความจำเปนและเหมาะสม
กับขอพิจารณา ทางดาน
สาธารณสุข ความปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

1. 712207  
การออกแบบระบบไฟฟา  
(Electrical Systems 
Design) 

แนวคิดเรื่องการออกแบบระบบไฟฟา รหัสและมาตรฐาน ผังการจาย
กำลังไฟฟา สายไฟฟาและสายเคเบิล รางเดินสายไฟฟา บริภัณฑและ
เครื่องสำเร็จ การคำนวณภาระโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและ
การออกแบบวงจรกลุมตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสวางและ
วงจรเครื่องใชไฟฟา การออกแบบวงจรมอเตอรตารางโหลด ตารางสาย
ปอนและตารางหลัก ระบบกำลังฉุกเฉิน การคำนวณกระแสลัดวงจร 
ระบบการตอสายลงดินสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟา แนะนำเทคโนโลยี
ใชงานปจจุบันในสวนที่เกี ่ยวของ ขอพึงปฏิบัติ มาตรฐาน และความ
ปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 

 2. 710201  
เขียนแบบวิศวกรรม  
(Engineering Drawing) 

เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออรโธกราฟฟก 
การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและ
การใหขนาดความเผื่อ การเขียนภาพตัด วิวชวยและการพัฒนา การ
เข ียนภาพร างด วยม ือ การเข ียนภาพประกอบและภาพแสดง
รายละเอียด การเขียนแบบที่สัมพันธกับสาขาวิชาตาง ๆ และการใช
คอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 

3. 712308  
การปองกันระบบไฟฟา
กำลัง  
(Power system 
Protection) 

หลักพื้นฐานการปฏิบัติการของการปองกัน หมอแปลงเครื่องวัดไฟฟา
และทรานสดิวเซอร อุปกรณปองกันและระบบปองกัน การปองกัน
กระแสเกินและการปองกันฟอลตลงดิน การปองกันโดยใชรีเลยผลตาง 
การปองกันสายสงโดยใชรีเลยระยะทาง การปองกันสายสงโดยไพลอตรี
เลย การปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง การปองกันเครื ่อง
กำเนิดไฟฟา การปองกันในขอบเขตของบัส แนะนำอุปกรณปองกัน
แบบดิจิตัลสมัยใหม และ แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ี
เกี่ยวของ 

4. 712311  
วิศวกรรมสองสวาง  
(Illumination 
Engineering) 

ปริมาณการแผรังสีทางแมเหล็กไฟฟาของแสงสวาง การวัดแสงสวาง 
การแผรังสีจากวัตถุรอนจากการ ถายประจุไฟฟาในกาซและจาก
ฟอสเฟอร มาตรฐานความเขมของแสงสวาง หลอดไฟฟาชนิดตาง ๆ 
เชน หลอดไฟแบบมีไสหลอดฟูออเรสเซน และหลอดไฟความสวางสูง 
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การออกแบบจำนวนโคมไฟภายในอาคารและภายนอกอาคารแนะนำ
เทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

5. 712319  
ระบบไฟฟาและพลังงาน
ทดแทนขั้นสูง  
(Advanced Electrical 
and Renewable Energy 
System) 

การออกแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน เทคโนโลยีและความ
คุมคาในการเลือกใช กฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการจัดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนแบบตาง ๆ กระบวนการการทดสอบ
การเริ ่มเดินเครื ่องมาตรการความปลอดภัย การปองกัน และการ
บำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟาพลังงานทดแทน 

6. 712305  
การสงและจำหนาย
กำลังไฟฟา  
(Electrical Power 
Transmission and 
Distribution) 

พื้นฐานและสัญลักษณที่ใชในระบบไฟฟากำลัง วงจรของการสงและ
จำหนายกำลังไฟฟา การเขียนไดอะแกรมเสนเดียว อิมพีแดนซและรี
แอคแตนซไดอะแกรม คุณลักษณะของโหลดและการคำนวณ ชนิดของ
สายเคเบิลที่ใชในระบบสงและจายกำลังไฟฟา การออกแบบสายสง
เบื้องตน การสงและจำหนายกำลังไฟฟาท่ีทันสมัย 

7. 700411 
ปญญาประดิษฐ และ
วิทยาการขอมูลเพ่ือธุรกิจ  
(AI and Data Science 
for Business) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล การจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ การนำขอมูลมาชวยในการตัดสินใจ ความสำคัญของ 
AI ในปจจุบนั การจำแนกเทคโนโลยี AI ความกาวหนาทางดาน AI 
และโมเดลธุรกิจของ AI 

4 การสืบคน (Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบคนเพ่ือ
หาคำตอบของ ปญหาทาง
วิศวกรรมท่ัวไป จากการกำหนด 
ตำแหนง การคนหาและเลือกใช
ขอมูลจากมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ ฐานขอมูล การ สืบคน
ทางเอกสาร การออกแบบการ
ทดสอบและ ทดลองเพ่ือใหได
ขอสรุปท่ีเชื่อถือได 

1. 700404  
การจัดการสารสนเทศยุค
ใหม  
(Modern Information 
Management) 

แหลงสารสนเทศ ลักษณะของแหลงสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ 
การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
การเขียนเชิงอรรถและบรรณานุกรม ศึกษาวิธีการรวบรวมขอมูล และ
การนำเสนอขอมูลทางวิชาการ 

2. 712310 
ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา  
(Electric Drives) 

อุปกรณในระบบขับเคลื่อนทางไฟฟา คุณสมบัติของโหลดแตละประเภท
ขอบเขตการทำงานของระบบขับเคลื่อน หลักการเบรคของมอเตอรการ
สงกำลังและขนาดพิกัดลักษณะสมบัติของแรงบิดตอความเร็วรอบของ
มอเตอร ระบบขับเคลื่อนของวงจรมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับ 
ระบบขับเคลื่อนแบบเซอรโวการประยุกตระบบขับเคลื ่อนในระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และแนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวน
ท่ีเกี่ยวของ 

3. 712107  
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 1  
(Electric Circuits 
Laboratory 1) 

ปฏิบัติการซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712106 วงจรไฟฟา 1 
 

4. 712202 
ปฏิบัติการการวัดและ
เครื่องมือวัดทางไฟฟา  
(Electrical Instruments 
and Measurements 
Laboratory) 

ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712201 การวัดและ
เครื่องมือวัดทางไฟฟา 

5. 712206  
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
กำลัง  
(Power Electronics 
Laboratory) 

ปฏิบัติการทดลอง ซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712205 อิเล็กทรอนิกส
กำลัง 
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6. 712301  
เครื่องจักรกลไฟฟา 1  
(Electrical Machines 1) 
 

วงจรแมเหล็ก หลักการแปรสภาพพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา 
พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็กหมอแปลงไฟฟาแบบ 1 เฟส
และแบบ 3 เฟส หลักการเครื ่องจักรกลหมุน เครื ่องจักรกลไฟฟา
กระแสตรงและการควบคุมความเร็ว แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบัน
ในสวนท่ีเกี่ยวของ 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถเลือกใช เทคนิควิธี 
ทรัพยากร และใชเครื่องมือ
ทันสมัยทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง
การพยากรณ การทำ
แบบจำลองของงานทาง
วิศวกรรมท่ัวไปท่ีเขาใจถึง 
ขอจำกัดของเครื่องมือตาง ๆ 

7. 700401  
คอมพิวเตอรและการ
ประยุกตสรางประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน  
(Computer and 
Applications Benefits 
for Everyday Life) 

ความเปนมาของคอมพิวเตอร การแบงประเภทของคอมพิวเตอร 
อุปกรณตอพวงกับคอมพิวเตอร การจัดหาและการเลือกใชคอมพิวเตอร
ให  เหมาะสมก ับงาน การบำร ุงร ักษาคอมพิวเตอร   เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในปจจุบันและแนวโนมการพัฒนาในอนาคต ซอฟตแวร
ระบบและซอฟตแวรประยุกต อินเตอรเน็ตและโซเชียลมีเดียรวมถึง
จริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

2. 710204  
การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
(Computer 
Programming) 

แนวคิดของคอมพิวเตอร ส วนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร 
ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาสำหรับการเขียน
โปรแกรมคอมพ ิวเตอร  ในป จจ ุบ ัน ท ักษะการเข ียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ทักษะ ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ
งานวิศวกรรม 

3. 712302  
ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา 1 
(Electrical Machines 
Laboratory 1) 

ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712301 เครื่องจักรกล
ไฟฟา 1 

4. 712201  
การวัดและเครื่องมือวัด
ทางไฟฟา  
(Electrical Instruments 
and Measurements) 
 

หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การจำแนกเครื่องมือวัดและ
คุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสและ
แรงดันกระแสตรงและกระแสสลับโดยใชเครื่องวัดแบบแอนะล็อกและ
ดิจิทัลการวัดกำลังไฟฟา ตัวประกอบกำลังและการวัดพลังงานไฟฟา 
การวัดคาความตานทาน คาความเหนี่ยวนำและคาความจุไฟฟา การวัด
ความถี่และคาบเวลา สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร การสอบ
เทียบเครื่องมือวัดใหตรงตามมาตรฐาน แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบัน
ในสวนท่ีเกี่ยวของ 

5. 712203 
ไมโครคอนโทรลเลอร  
 (Microcontroller ) 
 

โครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร ชุดคำสั่งภาษาแอส
แซมบลี หรือ ภาษาซีของไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรม
หนวงเวลา การเขียนโปรแกรมอินเทอรรัปต หนวยอินพุต-เอาตพุต การ
สื ่อสารขอมูลแบบขนาน แบบ I2C อื ่นๆ การเชื ่อมตอระบบดวย
สัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล การประยุกตใชในระบบและ
อุปกรณไฟฟากำลัง เชน การวัดแรงดันและกระแสในระบบไฟฟากำลัง 
การควบคุมการทำงานของมอเตอรไฟฟาแบบเรียงลำดับ การควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา การควบคุมความเขมแสงของหลอด
ไฟฟา เปนตน แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

6. 712304 ปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลไฟฟา 2  
(Electrical Machines 
Laboratory 2) 

ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712303 เครื่องจักร
ไฟฟา 2 

7.700409 
 ระบบสารสนเทศสำหรับ
ธุรกิจยุคดิจิทัล  
(IT for Digital Business) 

ศึกษากระบวนการพัฒนา และแนวทางการนำระบบสารสนเทศมาใชใน
ธุรกิจ รวมท้ังพัฒนาทักษะ และความรูทางดานธุรกิจในยุคดิจิทัล เพ่ือให
สามารถวิเคราะห ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในองคกร รวมถึง
แนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับเปลี่ยนธุรกิจ เพื ่อเพ่ิม
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 ประสิทธิผล เพิ่มมูลคาขององคกร และเพิ่มศักยภาพการแขงขันทาง
ธุรกิจในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี 

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
- สามารถแสดงวามีความเขาใจ
ในประเด็นตางๆ ทางสังคม ชีวอ
นามัย ความปลอดภัย กฎหมาย 
และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพใน ระดับ
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

1. 700202  
วิถีของสังคม  
(Path of Society) 
 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบบและลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนทางสังคมกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง พัฒนาการของสังคมไทย ปญหาและแนวทางแกปญหา
ทางสังคมในยุคปจจุบัน 

2. 712205  
อิเล็กทรอนิกสกำลัง  
(Power Electronics) 
 

ลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง หลักการของคอน
เวอรเตอรกำลังแบบตางๆเอซี-ดีซีคอนเวอรเตอร ดีซี-ดีซีคอนเวอรเตอร 
เอซี-เอซีคอนเวอรเตอร ดีซี-เอซีคอนเวอรเตอร แนะนำเทคโนโลยีใชงาน
ปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

3 712303 
 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 
(Electrical Machines 2) 

เครื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื ่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส 
เครื ่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี ่ยวนำ1เฟสและ 3 เฟส การปองกัน
เครื่องจักรกลไฟฟา และการควบคุมความเร็ว แนะนำเทคโนโลยีใชงาน
ปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

4. 712314 
 การจัดการพลังงาน 
(Energy Management) 

แนะนำระบบการจัดการพลังงานที่ใชงานในปจจุบันที่เกี ่ยวของกับ 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กฎกระทรวง และ
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีเนื้อหา
อยางนอยประกอบดวย สมรรถนะของผูตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน กฎหมายดานการจัดการและอนุรักษพลังงานขั้นตอนการ
จ ัดการพล ังงาน ค ุณสมบ ัต ิของผ ู ตรวจสอบและร ับรองการจัด
การพลังงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน เกณฑการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและกรณีศึกษา 
รวมท้ังแนวทางการอนุรักษพลังงาน และการกักเก็บพลังงาน 

 5.712318  
ความปลอดภัยทางไฟฟา  
(Electrical Safety) 

การตรวจวัดความอันตรายและความปลอดภัยจากการใชไฟฟา สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟาและความเสียหายที่เกิดขึ้น ไฟฟาดูด 
แรงดันยางกาวและสัมผัส การถายเทของประจุไฟฟาสถิต ประกายไฟ
จากการอารคทางไฟฟาและการปองกัน การปลดวงจรทางไฟฟา การ
ตอลงดินการตอประสานและการปองกันการทดสอบความปลอดภัยทาง
ไฟฟา อุปกรณปองกันวงจร การแนะนำดานความปลอดภัยทางไฟฟา 
และอุปกรณปองกันความปลอดภัยในการทำงานทางไฟฟาสำหรับระบบ
แรงดันต่ำและแรงดันสูงความปลอดภัยทางไฟฟาในท่ีทำงาน 

6. 712316  
รถยนตพลังงานไฟฟา  
(Electric Vehicles) 

ประเภทของรถยนตพลังงานไฟฟา ชนิด แบบจำลองและการนำไปใช
ของแหลงกักเก็บพลังงาน เชน แบตเตอรี่ไฮโดรเจน เปนตน ระบบประจุ
ไฟฟาและระบบขับเคลื่อนของรถยนตพลังงานไฟฟา การออกแบบ
รถยนตพลังงานไฟฟาเบื้องตน 

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของ
คำตอบของปญหา งานดาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมในบริบท
ของสังคม และ สิ่งแวดลอม 
และสามารถแสดงความรูและ 
ความจำเปนของการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน 

1. 700211 
 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน 
(Environmental and 
Sustainable 
Development) 

การดำเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใชระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในตัวของมนุษย ทำใหเกิดความรู  ความเขาใจ และรู จัก
รับผิดชอบ ตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอม ตลอดจนใชองคความรูทาง
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความย่ังยืน 

2. 712312  
พลังงานหมุนเวียน  
(Renewable Energy) 

แนะนำระบบกำเนิดพลังงานตาง ๆ และแหลงกำเนิดพลังงานทดแทน
ตาง ๆ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน พลังงานจากแสงอาทิตย 
พลังงานจากลม พลังงานจากคลื่น พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากใต
พิภพพลังงานจากกาซชีวภาพ พลังงานจากขยะ พลังงานจากเซล
เช ื ้อเพลิง แหลงเก ็บสะสมพลังงาน มาตรฐานและการเช ื ่อมตอ
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กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทนตางๆเขากับระบบไฟฟา กฎหมาย
ขอบ ังค ับและนโยบายของพลังงานทดแทนรวมทั ้งม ุมมองดาน
เศรษฐศาสตร และแนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- มีความเขาใจและมีสำนึก
รับผิดชอบตอการ มาตรฐาน
ปฏิบัติวิชาชีพในระดับ
เทคโนโลยี วิศวกรรม 

1. 712111  
วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical Engineering 
Profession) 

การเลือกประกอบอาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของว ิศวกรไฟฟ า  ต  าง  ๆ การแก ป ญหาทางว ิศวกรรมไฟฟา 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรมอัตราดอกเบี้ย วิเคราะหผลตอบแทนและการ
ลงทุน วิศวกรกับงานบริหารอุตสาหกรรมจรรยาบรรณของวิศวกร การ
คำนวณโหลด ในมาตรฐานการติดตั้งการคำนวณวงจรยอย การคิดคา
ไฟฟาประเภทตางๆ แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที่เกี่ยวของ
กับวิศวกรรมไฟฟาและ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2. 712306  
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  
(High Voltage 
Engineering) 
 

แรงดันไฟฟาสูงเกินในระบบกำลัง การสรางแรงดันไฟฟาสูงสำหรับการ
ทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดันไฟฟาสูง เทคนิคการวัดความเครียด
สนามไฟฟาและความเปนฉนวน การเบรกดาวนของแกส คาไดอิเล็กท
ริกของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง การปองกัน
ฟาผา การโคออรดิเนตชั่นของฉนวน แนะนำเทคโนโลยีที่นาสนใจใน
ปจจุบัน 

3. 712307  
ระบบไฟฟากำลัง 
(Electrical Power 
System ) 

โครงสรางระบบไฟฟากำลัง วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบเปอรยู
นิต คุณสมบัติและวงจรสมมูลยของเครื่องกำเนิดไฟฟา คุณสมบัติและ
วงจรสมมูลยของหมอแปลงกำลัง พารามิเตอรของสายสงไฟฟา และ
วงจรเทียบเคียง (ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) พารามิเตอรของสาย
เคเบิลและวงจรเทียบเคียง การคำนวณโหลดโฟลวเบื้องตน การคำนวณ
ฟอลตเบื้องตนและ แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเปน
ทีม 
 (Individual and Team work) 
- ทำหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพท้ังในดานการ 
ทำงานเด่ียว และการทำงานใน
ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนำทีมท่ีมี
ความหลากหลายทางเทคนิค 

1. 712208 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1  
(Electrical Engineering 
Project 1) 
 

นักศึกษารวมกลุ ม 3-5 คนในแตละกลุ มโครงงาน หรือเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยในแตละกลุมเกรดอาจจะไดรับเกรดเดียว
หรือไดรับเกรดแยกแตละบุคคลก็ได นักศึกษาจะตองสรรหาอาจารยท่ี
ปรึกษาตามกลุ มวิชาที ่สนใจเพื ่อเสนอหัวขอโครงงาน จากนั ้นกลุม
นักศึกษาจะตองศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน ศึกษาความรูใหเกิด
สิ่งประดิษฐใหม ศึกษาความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของรวมทั้ง สืบคนภูมิหลัง
ของงานที่เกี่ยวของกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟา ทำการวางแผนการวิจัย
และพัฒนาโครงงานดังกลาว พิจารณาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือ 
โครงงานสำเร็จและจะตองทำรายงานความคืบหนาของโครงงานตาม
แบบท่ีทางคณะวิศวกรรมศาสตรกำหนด 

2. 712209  
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2  
(Electrical Engineering 
Project 2) 
 

ทำการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวขอที่ไดเสนอไวในวิชา 
712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1เพื่อใหสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ัง
ไว และจะตองจัดสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณเมื่อจบภาคการศึกษา
(รูปแบบและจำนวนเลมใหดูจากคูมือการจัดทำโครงงานวิศวกรรมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร) แนะนำการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรของผลงาน
นักศึกษาท่ีเปนนวัตกรรม 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรม
ท่ัวไปกับกลุมผูปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได
อยาง มีประสิทธิผล อาทิ 
สามารถอานและเขียนรายงาน 
ทางวิศวกรรมและเตรียม
เอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 

1. 712309  
โรงจักรไฟฟาและสถานี
ไฟฟายอย  
(Power Plants and 
Substations) 

การทำนายสภาวการณโหลด โรงจักรกำลังแบบดีเซล โรงจักรพลังงาน
ไอน้ำ โรงจักรกังหัน-แกสโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิดของสถานี
ไฟฟายอย อุปกรณในสถานีไฟฟายอย การออกแบบสถานีไฟฟายอย 
การปองกันฟาผาในโรงไฟฟายอย ระบบการตอสายลงดิน แนะนำ
เทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

2. 712320  
อินเทอรเน็ตในสรรพสิ่ง 
(Internet of Thinks) 

ความหมายของอินเทอรเน็ตในสรรพสิ่ง โอกาส ความทาทาย และ
อุปสรรค การประยุกตใช กรอบแนวคิด ที่เกี ่ยวของ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือ การออกแบบในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสรางและการ
ปรับใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับองคกร รวมถึงขอควรพิจารณาในดานการ
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สามารถนำเสนอ สามารถให
และรับคำแนะนำงานไดอยาง
ชัดเจน วิศวกรรมไดอยางมี
ประสิทธิผล สามารถนำเสนอ 
สามารถใหและรับคำแนะนำงาน
ไดอยางชัดเจน 

รักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเปนสวนตัว รูปแบบการสื่อสาร
และผูใหบริการแพลตฟอรม IoT 

11 การบริหารโครงการและการ
ลงทุน (Project Management 
and Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและ
ความเขาใจ หลักการทาง
วิศวกรรมและการบริหารงาน 
และ สามารถประยุกตใช
หลักการบริหารในงานของตน 
ในฐานะผูรวมทีมและผูนำทีม
เพ่ือบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอมการ
ทำงาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

1. 712317  
การบริหารจัดการโครงการ
ทางไฟฟา (Electrical 
Project Management) 

ภาพรวมของการบริหารโครงการทางไฟฟา ความหมายโครงการทาง
ไฟฟา ความสำคัญและความจำเปนของการจัดการโครงการทางไฟฟา 
คุณลักษณะของโครงการทางไฟฟาวงจรโครงการทางไฟฟา โครงสราง
หลักของการบริหารโครงการทางไฟฟา การกำหนดแนวคิดและ
ขอกำหนดโครงการทางไฟฟา การศึกษาความเปนไปไดและการ
วิเคราะหโครงการทางไฟฟา การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ การ
ควบคุมและประเมินผลโครงการทางไฟฟา และกรณีศึกษาสำหรับการ
จัดการโครงการทางไฟฟา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเปน
ในการเตรียมตัว เพ่ือใหสามารถ
การปฏิบัติงานไดโดยลำพังและ 
สามารถการเรียนรูตลอดชีพเม่ือ
มีการ เปลี่ยนแปลงทางความรู
เฉพาะดานเทคโนโลยีวิศวกรรม 

1. 712315  
หัวขอพิเศษในสาขา
วิศวกรรมไฟฟากำลัง 
(Selected Topics in 
Electrical Power 
Engineering) 

หัวขอเรื่องที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบ ระบบไฟฟากำลัง 
งานวิจัย หรือ นวัตกรรมทางสาขาไฟฟา แนะนำเทคโนโลยีใชงาน
ปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

2.700410 
การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
(Technology and 
Innovation 
Management) 

ศึกษาความหมาย แนวคิด ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสำหรับการสังเคราะหและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคปจจุบัน 

 
หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนำรายวิชาในหลกัสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 
1. สามารถประยุกตใชหลักการทางวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเพ่ือนำไปแกปญหาในงานทาง 
    วิศวกรรมไฟฟาไดอยางเหมาะสม 
2. สามารถประยุกตใชการออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือออกแบบงานตาง ๆทางดานวิศวกรรมไฟฟา โดยใหเปนไป 
    ตามขอกำหนดและมาตรฐานตาง ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟา 
3. มีทักษะการสื่อสาร ทั้งดานการพูด การเขียน การคิด การวิเคราะห ประมวลผล รวมทั้งสามารถสื่อสารและ 
   นำเสนองานไดเปนอยางดี 
4. มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา 
5. สามารถวางแผน และกำหนดเปาหมายการทำงานอยางชัดเจน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด ตลอดจนมี 
   มนุษยสมัพันธ และสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
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6. สามารถพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยคิดวิเคราะหขอมูลตางๆ ดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพ 
    วิศวกรรม 
7. ใฝเรียนรูตลอดเวลาและเปนการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหทันกับเทคโนโลยีตางๆที่เปนปจจุบัน และนำมาประยุกตใช     
    ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาไดอยางเหมาะสม 
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สวนที่ 3 คณาจารย 
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สวนท่ี 3 คณาจารย 
1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ

สอน (ป) 
นายจิระศักดิ์   

สินสุขอุดมชัย 
 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2556 
 

2530 
 

2536 

35 

 

 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา ปที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ

สอน (ป) 
1 นายจิระศักดิ์   

สินสุขอุดมชัย 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 

2556 
 

2530 
 
 

2536 

35 

 

2 นายวิชัย แซลี่ 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขตเทเวศร)) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

2556 
 

2535 
 

2552 

33 

 

3 นางสาวประภา
พรรณ  

เคลือบวัณณรัตน 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2542 
 

2546 
 
 

2564 

23 

4 น.อ.ไชโย  
ธรรมรัตน ร.น. 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
M.Eng. Electrical (Lamar University, USA) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2519 
 

2529 
 

2565 

45 

 

5 นายสาโรจน   
หลั่งน้ำทิพย 

 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2556 
 

2538 
 

2549 

29 
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3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 
 

ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปที่จบ 

ประสบการ
ณสอน (ป) 

1. 
 

นายบุญเลิศ  สื่อเฉย 
 

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2556 
 

2537 
 

2542 
 

2561 
 
 
 
 

30 

2. นายเดชา   
พวงดาวเรือง 

 

รองศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
 (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

2536 
 

2540 
 

2548 

28 
 

3. นายอรรถรัตน   
นาวิกาวตาร 

 

ผูชวยศาสตราจารย  
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

2544 
 

2548 
 
 

2559 
 

5 

 

4. นายจิระศักดิ์   
สินสุขอุดมชัย 

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ) 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ) 

2556 
 

2530 
 
 

2536 

35 

 

5. นายวิชัย แซลี่ 
 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขต
เทเวศร)) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

2556 
 

2535 
 

2552 

33 
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6. นายสมชัย 
 จิรรุงโรจนกุล 

 

อาจารย 
 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2536 
 

2543 
 

16 

 

7. น.อ.ไชโย  
ธรรมรัตน ร.น. 

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
M.Eng. Electrical  
(Lamar University, USA) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2519 
 

2529 
 

2565 
 

45 

 

8. นายสาโรจน   
หลั่งน้ำทิพย 

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2556 
 

2538 
 

2549 

29 

9. นายสิริวิช ทัดสวน 
 

รองศาสตราจารย อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเซนตจอหน) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2537 
 

2543 

18 

 
 

10. นางสาวประภาพรรณ  
เคลือบวัณณรัตน 

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2542 
 

2546 
 
 

2564 

23 

11. นายสมเกียรติ  
เพียงพรานทอง 

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2550 
 

2538 
 

2545 
 

 
2555 

 

19 

12. นายชูเกียรติ   
พงษพานิช 

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ) 
คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  

2558 
 

2530 
 
 

2541 

33 
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(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ) 

13. นายประสิทธิ์   
สุขเสริม 

 

รองศาสตราจารย ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ) 
คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ) 

2530 
 
 

2541 
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14. นายสมศักดิ์ 
สิริโปราณานนท 

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2537 
 

2543 
 

2564 

27 

15. นายนุกูล  
สุวรรณชาตรี 

 

อาจารย วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. อิเล็กทรอนิกส 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2556 
 

2540 
 

2545 

19 

16. นายมธุ รจิตปริญญา 
 

อาจารย วศ.บ. ไฟฟาสื่อสาร 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ม. ไฟฟาสื่อสาร 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 

2538 
 

2543 

19 

17. นาย.อิทธิพงศ  
ชัยสายัณห 

 

รองศาสตราจารย วศ.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. เทคโนโลยีวัดคุมฯ 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2551 
 

2536 
 
 

2540 
 
 

2546 
 

28 

18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอดิศักดิ์  
มนตประภัสสร 

 

รองศาสตราจารย วศ.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยสยาม) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2557 
 

2535 
 

2540 
 
 

2545 
 
 

28 
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19. นายณัฐ จันทครบ 
 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2563 
 
 

2532 
 

2544 
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20. นายเสรี ชื่นอารมณ 
 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.บ. ไฟฟาสื่อสาร 
(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขต
เทเวศร)) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2557 
 

2532 
 
 

2542 

32 

21. นายปญญา มาลีวัตร 
 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. การวัดคุมทางอุตสาหกรรม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง) 

2557 
 

2537 
 
 

2544 

28 

22. นางสาวกมลวรรณ 
สกุณี 
 

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 

2551 
 

2560 

3 

 

23. นายธนภณ โคธิเสน 
 

อาจารย วศ.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. อิเล็กทรอนิกส 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ) 

2558 
 

2533 
 

2545 
 

 

30 

24. นายจารุศักด์ิ   
จิระภาพันธ 
 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2557 
 

2541 
 

2551 
 

10 

 

25. วาท่ีรอยตรีภูเมธ  
เดชนาราพัฒน 

 

อาจารย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา 
(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

2556 
 

2564 

7 
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4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  
-ไมมี 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2565 
ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6  

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปท่ี 1 92 20 20 20 20 
ชั้นปท่ี 2 37 92 20 20 20 
ชั้นปท่ี 3 35 37 92 20 20 
ชั้นปท่ี 4 20 35 37 92 20 

รวม 184 184 169 152 80 
รวมนักศึกษา (ชั้น

ปท่ี 2-4) 
92 164 149 132 60 

 
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาทุกชั้นป ปการศึกษา 2565 เปนจำนวนนักศึกษาจริงท่ีลงทะเบียน 
จำนวนนักศึกษาป 1 ปการศึกษา 2566-2569 เปนจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 5 ป 
 
ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริง (ปวส.) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปท่ี 1 119 60 60 60 60 
ชั้นปท่ี 2 78 119 60 60 60 
ชั้นปท่ี 3 96 78 119 60 60 

รวม 293 257 239 180 180 
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาทุกชั้นป ปการศึกษา 2565 เปนจำนวนนักศึกษาจริงท่ีลงทะเบียน 
จำนวนนักศึกษาป 1 ปการศึกษา 2566-2569 เปนจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 5 ป 
*ขอมูลนักศึกษา ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2565 
 
ตารางที่ 3: อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

จำนวนอาจารยประจำ รวมจำนวนนักศึกษา คิดสัดสวน 
2565 2566 2567 2568 2569 

25 385 421 388 312 240 
อัตราสวนอาจารย : นักศึกษา 1 : 15.40 1 : 16.84 1 : 15.52 1 : 12.48 1 : 9.60 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 

 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 
มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมและสมัมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้งตอคน 

ตารางที่ 4: แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ   
ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร(คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
อาจารยประจำ 25 25 25 25 25 
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6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบคุลากรใหม 
ตารางที่ 5: แผนพัฒนาดานการจัดหาบคุลากรใหม 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตร/สาขาวิชา 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (คน) 
2565 2566 2567 2568 2569 

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา - - - 1 1 
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา - - - 2 2 

 
6.3. แผนพัฒนาดานการเพิ่มคณุวุฒิการศึกษา 

ตารางที่ 6: แผนพัฒนาดานการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จำนวนอาจารยประจำสาขาฯ ที่ศึกษาตอเพิ่มเติม (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา - - - 1 1 
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา - - - - - 

 
6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 

ตารางที่ 7: แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 
ตำแหนงทางวิชาการ จำนวนอาจารยประจำสาขาฯ ที่มีตำแหนงวิชาการเพ่ิมขึ้น (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ผูชวยศาสตราจารย - - 1 1 1 
รองศาสตราจารย - - 1 2 2 
ศาสตราจารย - - - - 1 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
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สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวชิาตามองคความรู 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากำลัง) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 

 

องคความรูที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร 

   

1.ฟสิกสบนพ้ืนฐานของแคลคูลัส แรงและการเคลื่อนท่ี งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค 
การเคลื่อนท่ีแบบหมุน และวัตถุเกร็งสัมพันธภาพ การ
เคลื่อนท่ีแบบฮารโมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลนของแกสและ
อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหลองคประกอบของ
แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาตรงและกระแสสลับ การมองเห็น
(เลนสเวา – เลนสนูน) ฟสิกสสมัยใหมการประยุกตความรู
พ้ืนฐานดานฟสิกสในการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและ
การปฏิบัติซ่ึงมีเนื้อหาท่ีสอดคลองกัน 

710113 
 ฟสิกสท่ัวไป  
(General Physics ) 

3(2-3-5) 

2.เคมี ปริมาณสารสัมพันธ ทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแกส 
ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมีสมดุลไอออน 
จลนศาสตรเคมี โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของอะตอม พันธะ
เคมี คุณสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุ เรพรีเซนเททีฟ 
อโลหะ โลหะทรานซิชัน และการปฏิบัติซ่ึงมีเนื้อหาท่ี
สอดคลองกัน 

710114  
เคมีท่ัวไป 
(General 
Chemistry) 

3(2-3-5) 

3.คณิตศาสตรเชิงวิศวกรรม เวกเตอร 3 มิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การหาคาอนุพันธ และ
การอินทิเกรตของฟงกชันคาเปนจำนวนจริงและฟงกชันคา
เวกเตอรของตัวแปรจริง อินทิกรัลเชิงเสน อินทิกรัลไมตรง
แบบ การแกอนุพันธเบื้องตน และการประยุกตในงาน
วิศวกรรมแตละสาขา 

710111 
 คณิตศาสตร
วิศวกรรม 1  
(Engineering 
Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของตัวเลข การ
กระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชัน จำนวนเชิงซอน การ
อินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชนัคาจริง 2 
ตัวแปร เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิวในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัส
ของฟงกชันคาจรงิหลายตัวแปรและและการประยุกตในงาน
วิศวกรรมแตละสาขา 

710112 
คณิตศาสตร
วิศวกรรม  2  
(Engineering 
Mathematics 2) 

3(3-0-6) 

รวมจำนวนหนวยกิตทั้งสิ้น (องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร) 12(10-6-22) 
 
องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  

 
  

1. ความเขาใจและความสามารถ
ใน 
การถอดความหมายจากแบบ 

เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออร
โธกราฟฟก การเขียนภาพออรโธกราฟฟกการเขียนภาพสาม
มิติ การใหขนาดและการใหขนาดความเผื่อ การเขียนภาพ

710201  3(2-3-5) 
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ทางวิศวกรรม ตัด วิวชวยและการพัฒนา การเขียนภาพรางดวยมือ การ
เขียนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอียด การเขียน
แบบท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาตาง ๆ และการใชคอมพิวเตอร
ชวยในการเขียนแบบ 

เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering 
Drawing) 

2. วัสดุวิศวกรรม การศึกษาความสมัพันธระหวางโครงสราง สมบัติตาง ๆ ของ
วัสดุ การบวนการผลิตและการประยุกตใชงานของกลุมวัสดุ
วิศวกรรมหลัก ๆ เชน โลหะ โพลิเมอร เซรามิคและวัสดุคอม
โพสิต สมบัติตาง ๆ ทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

710203  
วัสดุวิศวกรรม  
(Engineering 
Materials) 

3(3-0-6) 

3. พ้ืนฐานกลศาสตร ระบบของแรง ผลลัพธ การสมดุล ความฝด หลักของงาน
เสมือน เสถียรภาพ ของไหลสถิต จลนศาสตรและ
จลนพลศาสตรของวัตถุแบบแข็งแกรงและแบบอนุภาค กฏ
การเคลื่อนท่ีขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดล
และการเคลื่อนท่ี หรือ Statics : ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล 
ความเสียดทาน กฎของงานเสมือนและเสถียรภาพบทนำสู
ภาคพลศาสตร 

710202  
กลศาสตรวิศวกรรม
ภาคสถิตยศาสตร 
(Engineering 
Mechanics, Static) 

3(3-0-6) 

4. ทฤษฎีวงจรไฟฟา องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหโนดและเมช 
ทฤษฎีบทวงจรไฟฟา ความตานทาน ความเหนี่ยวนำ และ
ความจุไฟฟา วงจรไฟฟาอันดับหนึ่งและวงจรไฟฟาอันดับ
สอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับ 
ระบบไฟฟาสามเฟส และการปรับปรุงเพาเวอรแฟกเตอร 
การจำลองวงจรไฟฟาดวยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร 

712106  
วงจรไฟฟา 1  
(Electric Circuits 
1) 

3(3-0-6) 

5. สัญญาณและระบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน 
แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถ่ี แบบจำลองทางพลวัตและผลตอบสนองเชิง
พลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง การ
ควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด การควบคุมปอนกลับ
และความไวของระบบ แบบชนิดของการควบคุมปอนกลับ 
แนวคิดและเงื่อนไขเสถียรภาพของระบบ ระเบียบวิธีการ
ตรวจสอบเสถียรภาพ การจำลองระบบควบคุมดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร สัญญาณและระบบ 

712109 ระบบ
ควบคุม 3(3-0-6) 
(Control Systems) 

1(1-0-2) 

6. สนามแมเหล็กไฟฟา สนามไฟฟาสถิต ตัวนำและไดอิเล ็กทริก ความจุไฟฟา 
กระแสพาและกระแสนำ ความตานทาน 
สนามแมเหลก็สถิต วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนำ 
สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีแปรตามเวลา สมการของแมกซเวลล
แนะนำเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเกี่ยวของ 

712105 
สนามแมเหลก็ไฟฟา  
(Electromagnetic 
Fields) 
 

3(3-0-6) 

7. อุปกรณและวงจร
อิเล็กทรอนิกส 
แบบแอนะล็อกและดิจทัิล 

อุปกรณสารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถ่ี
ของอุปกรณสารกึ่งตัวนำ การวิเคราะหและการออกแบบ
วงจรไดโอด การว ิ เคราะห และออกแบบวงจรขยาย
ทรานซิสเตอร BJT MOS CMOS และ BiCMOSวงจรขยาย
โอเปอเรชั่นเนลแอมปลิไฟเออรและการประยุกตใชงาน ชุด
แหลงจายแรงดันไฟฟากระสตรง แนะนำ 
อุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเกี่ยวของ 

712101  
อิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรม 1  
(Engineering 
Electronics 1) 
 

3(3-0-6) 

 ระบบตัวเลขและรหัส มาตรฐานลอจิกเกทแบบตาง ๆ วงจร
ดิจิทัลและไอซีแบบตางๆ พีชคณติบูลีนกระบวนการ
ออกแบบวงจรตรรกะ การลดทอนนิพจนของตรรกะ การ
ออกแบบวงจรคอมบิเนชัน การออกแบบวงจรซีเควนเชียล 

712103  
การออกแบบวงจร
ดิจิทัลและวงจร
ตรรกะ  

3(3-0-6) 
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วงจรซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ฟลิบฟลอป วงจรแลตช 
วงจรฐานเวลา วงจรนับและรีจิสเตอร วงจรแปลงสัญญาณ 
D/A และ A/D วงจรนวยความจำแบบตาง ๆ ศึกษาวงจร 
PLA แบบตางๆ การประยุกตวงจรดิจิทัลในงานระบบตางๆ 
แนะนำเทคโนโลยีปจจุบันท่ีเกี่ยวของ 

(Digital Circuits 
and Logic Design) 
 

8. การแปลงรูปพลังงานไฟฟา
เชิงกล 

วงจรแมเหล็ก หลักการแปรสภาพพลังงานกลเปนพลังงาน
ไฟฟา พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็กหมอแปลง
ไฟฟาแบบ 1 เฟสและแบบ 3 เฟส หลักการเครื่องจักรกล
หมุน เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและการควบคุม
ความเร็ว แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

712301  
เครื่องจักรกลไฟฟา 
1  
(Electrical 
Machines 1) 

3(3-0-6) 

9. การวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟา 

หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การจำแนก
เครื่องมือวัดและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห
การวัด การวัดกระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับ
โดยใชเครื่องวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัลการวัดกำลังไฟฟา 
ตัวประกอบกำลังและการวัดพลังงานไฟฟา การวัดคาความ
ตานทาน คาความเหนี่ยวนำและคาความจุไฟฟา การวัด
ความถี่และคาบเวลา สัญญาณรบกวนและทรานสดิวเซอร 
การสอบเทียบเครื ่องมือวัดใหตรงตามมาตรฐาน แนะนำ
เทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนที ่เกี ่ยวของ Units and 
standard of electrical measur 

712201  
การวัดและเครื่องมือ
วัดทางไฟฟา  
(Electrical 
Instruments and 
Measurements) 
 

3(3-0-6) 

10. ระบบควบคุม แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน 
แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถ่ี แบบจำลองทางพลวัตและผลตอบสนองเชิง
พลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง การ
ควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด การควบคุมปอนกลับ
และความไวของระบบ แบบชนิดของการควบคุมปอนกลับ 
แนวคิดและเงื่อนไขเสถียรภาพของระบบ ระเบียบวิธีการ
ตรวจสอบเสถียรภาพ การจำลองระบบควบคุมดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร สัญญาณและระบบ 

712109  
ระบบควบคุม  
(Control Systems) 
 

2(2-0-4) 

11. การโปรแกรมคอมพิวเตอร แนวค ิดของคอมพ ิว เตอร   ส  วนประกอบต างๆ ของ
คอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ 
ซอฟตแวร ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
ปจจุบัน ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ทักษะ 
ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับงาน
วิศวกรรม 

710204  
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร  
(Computer 
Programming) 

3(2-3-5) 

12. เทคโนโลยีการสื่อสาร การเลือกประกอบอาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา หนาที ่และ
ความรับผิดชอบของวิศวกรไฟฟา ตาง ๆ การแกปญหาทาง
วิศวกรรมไฟฟา เศรษฐศาสตรว ิศวกรรมอัตราดอกเบี้ย 
วิเคราะหผลตอบแทนและการลงทุน วิศวกรกับงานบริหาร
อุตสาหกรรมจรรยาบรรณของวิศวกร การคำนวณโหลด ใน
มาตรฐานการติดตั้ง การคำนวณวงจรยอยการคิดคาไฟฟา
ประเภทตางๆ แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ี
เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟาและ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

712111 
วิชาชีพทาง
วิศวกรรมไฟฟา  
(Electrical 
Engineering 
Profession) 
 

0.5(0.5-0-1) 

รวมจำนวนหนวยกิตทั้งสิ้น (องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม) 34.5(32.5-6-67) 
 
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 
งานไฟฟากำลัง-ระเบียบ 2562 
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1.การผลิต สงจาย จำหนายและ
การใชงานของกำลังไฟฟา 

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 
โครงสรางสถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร ชุดคำสั่ง
ภาษาแอสแซมบลี หรือ ภาษาซีของ 
ไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรมหนวงเวลา การ
เขียนโปรแกรมอินเทอรรัปต หนวยอินพุต-เอาตพุต การ
สื่อสารขอมูลแบบขนาน แบบ I2C อื่นๆ การเชื่อมตอระบบ
ดวยสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล การประยุกตใช
ในระบบและอุปกรณไฟฟากำลัง เชน การวัดแรงดันและ
กระแสในระบบไฟฟากำลัง การควบคุมการ 
ทำงานของมอเตอรไฟฟาแบบเรียงลำดับ การควบคุม
ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา การควบคุมความเขมแสง
ของหลอดไฟฟา เปนตน แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันใน
สวนท่ีเกี่ยวของ 

712203 
ไมโครคอนโทรลเลอร  
(Microcontroller ) 
 

1.5(3-0-6) 

 นักศึกษารวมกลุม 3-5 คนในแตละกลุมโครงงาน หรือ
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยในแตละกลุมเกรด
อาจจะไดรับเกรดเดียวหรือไดรับเกรดแยกแตละบุคคลก็ได 
นักศึกษาจะตองสรรหาอาจารยท่ีปรึกษาตามกลุมวิชาท่ี
สนใจเพ่ือเสนอหัวขอโครงงาน จากนั้นกลุมนักศึกษาจะตอง
ศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน ศึกษาความรูใหเกิด
สิ่งประดิษฐใหม ศึกษาความรูพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของรวมท้ัง 
สืบคนภูมิหลังของงานท่ีเกี่ยวของกับโครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา ทำการวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
ดังกลาว พิจารณาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือโครงงาน
สำเร็จและจะตองทำรายงานความคืบหนาของโครงงานตาม
แบบท่ีทางคณะวิศวกรรมศาสตรกำหนด 

712208  
โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 1  
(Electrical 
Engineering 
Project 1) 
 

1(0-3-1) 

 ทำการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวขอท่ีไดเสนอ
ไวในวิชา 712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1เพื่อใหสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และจะตองจัดสงปริญญานิพนธ
ฉบับสมบูรณเมื่อจบภาคการศึกษา(รูปแบบและจำนวนเลม
ให ด ูจากค ู ม ือการจ ัดทำโครงงานว ิศวกรรมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร) แนะนำการจดอนุทธิบัตร/ 
สิทธิบัตรของผลงานนักศึกษาท่ีเปนนวัตกรรม 

712209 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟา 2  
(Electrical 
Engineering 
Project 2) 
 

2(0-6-2) 

 เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟาแบบ
ซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวนำ1เฟสและ 3 
เฟส การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา และการควบคุม
ความเร็ว แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

712303  
เครื่องจักรกลไฟฟา 
2  
(Electrical 
Machines 2) 

3(3-0-6) 

 ปฏิบัติการทดลองซ่ึงมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712303 
เครื่องจักรกลไฟฟา 2 

712304 ปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลไฟฟา 
2  
(Electrical 
Machines 
Laboratory 2) 

1(0-3-1) 

 พ้ืนฐานและสัญลักษณท่ีใชในระบบไฟฟากำลัง วงจรของการ
สงและจำหนายกำลังไฟฟา การเขียนไดอะแกรมเสนเดียว 
อิมพีแดนซและรีแอคแตนซไดอะแกรม คุณลักษณะของ
โหลดและการคำนวณ ชนิดของสายเคเบิลท่ีใชในระบบสง

712305  
การสงและจำหนาย
กำลังไฟฟา  

3(3-0-6) 
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และจายกำลังไฟฟา การออกแบบสายสงเบื้องตน การสง
และจำหนายกำลังไฟฟาท่ีทันสมัย 

(Electrical Power 
Transmission and 
Distribution) 

 แรงดันไฟฟาสูงเกินในระบบกำลัง การสรางแรงดันไฟฟาสูง
สำหรับการทดสอบ เทคนิคการวัด 
แรงดันไฟฟาสูง เทคนิคการวัดความเครียดสนามไฟฟาและ
ความเปนฉนวน การเบรกดาวนของแกส คาไดอิเล็กทริก
ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง การ
ปองกันฟาผา การโคออรดิเนตชั่นของฉนวน แนะนำ 
เทคโนโลยีท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

712306 
 วิศวกรรม
ไฟฟาแรงสูง  
(High Voltage 
Engineering) 
 

3(3-0-6) 

 โครงสรางระบบไฟฟากำลัง วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับ 
ระบบเปอรยูนิต คุณสมบัติและวงจรสมมูลยของเครื่อง
กำเนิดไฟฟา คุณสมบัติและวงจรสมมูลยของหมอแปลง
กำลัง พารามิเตอรของสายสงไฟฟา และวงจรเทียบเคียง 
(ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) พารามิเตอรของสายเคเบิล
และวงจรเทียบเคียง การคำนวณโหลดโฟลวเบื้องตน การ
คำนวณฟอลตเบื้องตนและ แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบัน
ในสวนท่ีเกี่ยวของ 

712307  
ระบบไฟฟากำลัง  
(Electrical Power 
System ) 
 

3(3-0-6) 

 หลักพื ้นฐานการปฏิบัติการของการปองกัน หมอแปลง
เครื ่องวัดไฟฟาและทรานสดิวเซอร อุปกรณปองกันและ
ระบบปองกัน การปองกันกระแสเกินและการปองกันฟอลต
ลงดิน การปองกันโดยใชรีเลยผลตาง การปองกันสายสงโดย
ใชรีเลยระยะทาง การปองกันสายสงโดยไพลอตรีเลย การ
ปองกันมอเตอร การปองกันหมอแปลง การ 
ปองกันเครื่องกำเนิดไฟฟา การปองกันในขอบเขตของบัส 
แนะนำอุปกรณปองกันแบบดิจิตัลสมัยใหม และ แนะนำ
เทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

712308  
การปองกันระบบ
ไฟฟากำลัง  
(Power system 
Protection) 
 

3(3-0-6) 

 การทำนายสภาวการณโหลด โรงจักรกำลังแบบดีเซล โรง
จักรพลังงานไอนำ้ โรงจักรกังหัน-แกส 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชนิดของสถานีไฟฟายอย 
อุปกรณในสถานีไฟฟายอย การออกแบบสถานีไฟฟายอย
การปองกันฟาผาในโรงไฟฟายอย ระบบการตอสายลงดิน 
แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวของ 

712309 
โรงจักรไฟฟาและ
สถานีไฟฟายอย  
(Power Plants 
and Substations) 
 

3(3-0-6) 

 แนะนำระบบการจัดการพลังงานท่ีใชงานในปจจุบนัท่ี
เกี่ยวของกับ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน กฎกระทรวง และประกาศกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีเนื้อหาอยางนอย
ประกอบดวย สมรรถนะของผูตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน กฎหมายดานการจัดการและอนุรักษพลังงาน
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน คุณสมบัติของผูตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนผู
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เกณฑการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและกรณีศึกษา 
รวมท้ังแนวทางการอนุรักษพลังงาน และการกักเก็บพลังงาน 

712314  
การจัดการพลังงาน  
(Energy 
Management 

2.5(2.5-0-5) 

2.การแปลงรูปกำลังไฟฟา ลักษณะคุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลัง หลักการ
ของคอนเวอรเตอรกำลังแบบตางๆเอซี-ดีซีคอนเวอรเตอร ดี

712205  
อิเล็กทรอนิกสกำลัง  

3(3-0-6) 
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ซี-ดีซีคอนเวอรเตอร เอซี-เอซีคอนเวอรเตอร ดีซี-เอซีคอน
เวอรเตอร แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจบุันในสวนท่ี
เกี่ยวของ 

(Power 
Electronics) 
 

 ปฏิบัติการทดลอง ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองกับวิชา 712205 
อิเล็กทรอนิกสกำลัง 
. 

712206 ปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกสกำลัง  
(Power 
Electronics 
Laboratory) 

1(0-3-1) 

 3. การกักเก็บพลังงาน แนะนำระบบการจัดการพลังงานท่ีใชงานในปจจุบนัท่ี
เกี่ยวของกับ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน กฎกระทรวง และประกาศกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยมีเนื้อหาอยางนอย
ประกอบดวย สมรรถนะของผูตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน กฎหมายดานการจัดการและอนุรักษพลังงาน
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน คุณสมบัติของผูตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนผู
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เกณฑการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอนการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและกรณีศึกษา 
รวมท้ังแนวทางการอนุรักษพลังงาน และการกักเก็บพลังงาน 

712314  
การจัดการพลังงาน  
(Energy 
Management) 

0.5(0.5-0-1) 

4.ขอพึงปฏิบัติมาตรฐาน และ 
ความปลอดภัยในการออกแบบ
และติดตั้งทางไฟฟา 

แนวคิดเรื่องการออกแบบระบบไฟฟา รหัสและมาตรฐาน ผัง
การจายกำลังไฟฟา สายไฟฟาและสายเคเบิล รางเดิน
สายไฟฟา บริภัณฑและเครื่องสำเร็จ การคำนวณภาระโหลด 
การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการออกแบบวงจรกลุมตัว
เก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสวางและวงจร
เคร่ืองใชไฟฟา การออกแบบวงจรมอเตอร ตารางโหลด 
ตารางสายปอนและตารางหลัก ระบบกำลังฉุกเฉิน การ
คำนวณกระแสลัดวงจร ระบบการตอสายลงดินสำหรับการ
ติดต้ังระบบไฟฟา แนะนำเทคโนโลยีใชงานปจจุบนัในสวนท่ี
เกี่ยวของ ขอพึงปฏิบัติ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการ
ออกแบบและติดตั้งทางไฟฟา 

712207  
การออกแบบระบบ
ไฟฟา  
(Electrical 
Systems Design) 
 

3(3-0-6) 

รวมจำนวนหนวยกิตทั้งสิ้น (องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม) 33.5(30-15-65) 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (งานไฟฟากำลัง) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 
 

 
สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
710113 ฟสิกสท่ัวไป  
 
 

1. อ.นุกูล  สุวรรณชาตร ี

อส.บ. อิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณการสอน 19 ป 

2. ผศ.ปญญา  มาลีวัตร 

อส.บ. การวัดคุมทางอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง) 
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณการสอน 28   ป 

3. อ.มธุ รจิตปริญญา 

วศ.บ. ไฟฟาสื่อสาร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ม. ไฟฟาสื่อสาร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
ประสบการณการสอน 19   ป 

710114 เคมีท่ัวไป 1. อ.สุพัตรา ฐานไชยย่ิง 

วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
วท.ม. ปโตรเคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
อาจารยประจำ 
ประสบการณการสอน 26 ป 

2. อ.สุรวิทย ตุนชัยภูมิ 

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
อาจารยประจำ 
ประสบการณสอน 6 ป 

710111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
 

1. อ.สุวรรณา  ชมชื่น 

วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

     วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
อาจารยประจำ 
ประสบการณการสอน 23 ป 

710112  คณิตศาสตรวิศวกรรม  2  1.  อ.สุวรรณา  ชมชื่น 
วท.บ. คณิตศาสตร (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

     วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร)ี 
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     อาจารยประจำ 
ประสบการณการสอน 23 ป 

2.  อ.สมภพ ลิ้มประไพพงษ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโครงสราง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
อาจารยประจำ 
ประสบการณการสอน 30 ป 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
710201 เขียนแบบวิศวกรรม  1.   อ.สมพร พุทธิชัยกุล 

อส.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
          วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

วศ.ม. วิศวกรรมขนสง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
 อาจารยประจำ 
 ประสบการณการสอน 30 ป 

2.  อ.พงษประเสริฐ ประเสริฐแกว 
อส.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

          วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
 อาจารยประจำ 
 ประสบการณการสอน 30 ป 

3.   ผศ.จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ  
     วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

อส.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
วศ.ม. วิศวกรรมโครงสราง (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

      อาจารยประจำ 
      ประสบการณสอน 23 ป 

710203 วัสดุวิศวกรรม  
 

1.  ผศ.วิบูลย  สุรสาคร 
     วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
     วศ.ม. (บริหารงานกอสราง (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
     อาจารยประจำ 
     ประสบการณสอน 23 ป 
2.  ดร.บุญชัย เชิญเกียรติประดับ 
    วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
    วศ.ม. วิศวกรรมธรณีเทคนิค (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
    วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  
     อาจารยประจำ 
     ประสบการณสอน 23 ป 

710202 กลศาสตรวิศวกรรมภาค
สถิตยศาสตร 
  

1.  อ.เกรียงศักดิ์  ทิพยโอสถ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธาโยธา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 

    คอ.บ. โยธา-กอสราง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ))              
    วศ.ม. วิศวกรรมโครงสราง (มหาวิทยาลัยขอนแกน)    
    อาจารยประจำ 
    ประสบการณสอน 30 ป 
2.  อ.อำนาจ  อมฤก 
    วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยรังสิต) 
    วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ)   
    อาจารยประจำ 
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    ประสบการณการสอน 18 ป 
712106    วงจรไฟฟา 1 1.  รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง 

    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
    ประสบการณการสอน 28 ป 
2.  ผศ.วิชัย แซลี่ 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขตเทเวศร)) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
     ประสบการณการสอน 33 ป 

712109 ระบบควบคุม 1. รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง) 
   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
    ประสบการณการสอน 28 ป 
2.  น.อ.ผศ.ดร.ไชโย ธรรมรัตน ร.น. 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
    M.Eng. Electrical (Lamar University, USA) 
    ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 45 ป 

712105   สนามแมเหล็กไฟฟา  1. น.อ.ผศ.ดร.ไชโย ธรรมรัตน ร.น. 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(อิเล็กทรอนิกส) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
     M.Eng. Electrical (Lamar University, USA) 
    ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 45 ป 
2.  รศ.สิริวิช ทัดสวน 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเซนตจอหน) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
     ประสบการณการสอน 18 ป 

712101   อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1 1.  ผศ.ดร..สมเกียรติ เพียงพรานทอง 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 19 ป 
2.  รศ.ดร.อิทธิพงศ ชัยสายัณห 
    วศ.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. เทคโนโลยีวัดคุมฯ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 28 ป 

712103 การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรกะ 

1.  ผศ.ดร..สมเกียรติ เพียงพรานทอง 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)     
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    ประสบการณการสอน 19 ป 
2. รศ.ดร.อิทธิพงศ ชัยสายัณห 
    วศ.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. เทคโนโลยีวัดคุมฯ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 28 ป 

712301  เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1 1.  ผศ.จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 35 ป 
2.  ผศ.วิชัย แซลี่ 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขตเทเวศร)) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 

712201 การวัดและเคร่ืองมือวัดทาง
ไฟฟา 

1.  อ.วาท่ีรอยตรีภูเมธ  เดชนาราพัฒน 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
     วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
     ประสบการณการสอน 7 ป 
2.  ผศ. ชูเกียรติ พงษพานิช 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 
3. ผศ.เสรี ชื่นอารมณ 
    วศ.บ. อิเลก็ทรอนิกสและโทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
     ค.อ.บ. ไฟฟาสื่อสาร (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขตเทเวศร)) 
     วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
     ประสบการณการสอน 32 ป 

710204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1. ผศ.ดร.สมศักดิ ์สิริโปราณานนท 
    วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
    ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 28 ป 
2. อ.จักรี ติยะวงศสุวรรณ 
    วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
    วศ.ม. วิศวกรรมโครงสราง (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 
    อาจารยประจำ 
    ประสบการณการสอน 23 ป 

712111วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา 1. ผศ.ดร.อรรถรัตน  นาวิกาวตาร 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)    
    ประสบการณการสอน 5 ป 
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2. ผศ.สาโรจน  หลั่งน้ำทิพย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 29 ป 
3.  อ.มธุ รจิตปริญญา 
    วศ.บ. ไฟฟาสื่อสาร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
    วศ.ม. ไฟฟาสื่อสาร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
    ประสบการณการสอน 19 ป 

712203 ไมโครคอนโทรลเลอร 1.  รศ.สิริวิช ทัดสวน 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเซนตจอหน) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 18 ป 
2. ผศ.ดร.สมศักด์ิ สิริโปราณานนท 
    วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
    ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 28 ป 

712208 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 1. อ.วาท่ีรอยตรีภูเมธ  เดชนาราพัฒน 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 7 ป 
2. ผศ.จารุศักดิ์  จิระภาพันธ 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 10 ป 

712209 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 1. อ.วาท่ีรอยตรีภูเมธ  เดชนาราพัฒน 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 7 ป 
2. ผศ.จารุศักดิ์  จิระภาพันธ 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 10 ป 
3. อ.ธนภณ โคธิเสน 
    วศ.บ. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. อิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 23 ป 

712303 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 1.  ผศ.จิระศักด์ิ สินสุขอุดมชัย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 35 ป 
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2.  รศ.ประสิทธิ์  สุขเสริม 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 

712304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกล
ไฟฟา 2 

1. รศ.ประสิทธิ์  สุขเสริม 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 
2. ผศ.จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 35 ป 
3. ผศ.สาโรจน  หลั่งน้ำทิพย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 29 ป 

712305 การสงและจำหนาย
กำลังไฟฟา 

1. รศ.ดร.บุญเลิศ  สื่อเฉย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 30 ป 
2. ผศ.ณัฐ จันทครบ 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร  
              ลาดกระบัง) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 

712306 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 1. ผศ.ดร.ประภาพรรณ  เคลือบวัณณรัตน 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 23 ป 
2. ผศ.ดร.อรรถรัตน  นาวิกาวตาร 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)    
    ประสบการณการสอน 5 ป   

712307 ระบบไฟฟากำลัง 1. ผศ.ดร.ประภาพรรณ  เคลือบวัณณรัตน 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 23 ป 
2. ผศ.ดร.อรรถรัตน  นาวิกาวตาร 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
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    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)    
    ประสบการณการสอน 5 ป   

712308 การปองกันระบบไฟฟากำลัง 1. รศ.ดร.มณฑล  ลีลาจินดาไกรฤกษ 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
     D.Eng.EE.(Tokai University, Japan) 
    ประสบการณการสอน 40 ป 
    อาจารยพิเศษ 
2.  ผศ.วิชัย แซลี่ 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขตเทเวศร)) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 

712309 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟา
ยอย 

1. รศ.ดร.มณฑล  ลีลาจินดาไกรฤกษ 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
     D.Eng.EE. (Tokai University, Japan) 
    ประสบการณการสอน 40 ป 
    อาจารยพิเศษ 
2. รศ.ดร.บุญเลิศ  สื่อเฉย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 30 ป 

712205  อิเล็กทรอนิกสกำลัง 1.  ผศ. ชูเกียรติ พงษพานิช 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 
2.  ผศ.ปญญา  มาลีวัตร 
    อส.บ. การวัดคุมทางอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
            ลาดกระบัง) 
    วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 28   ป 

712206 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
กำลัง 

1.  ผศ. ชูเกียรติ พงษพานิช 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 
2. อ.กมลวรรณ สกุณี 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
     ประสบการณการสอน 4 ป 
3.  ผศ.สาโรจน  หลั่งน้ำทิพย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
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    วศ.ม. การจัดการงานวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ประสบการณการสอน 29 ป 

712314 การจัดการพลังงาน 1. อ.กมลวรรณ สกุณี 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
2.  ผศ. ชูเกียรติ พงษพานิช 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) 
    ประสบการณการสอน 33 ป 

712207 การออกแบบระบบไฟฟา 1.  รศ.ศุลี  บรรจงจิตร                                               
    วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)                                    
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)                                       
    ประสบการณการสอน  45  ป                                           
    อาจารยพิเศษ  
2. รศ.ดร.บุญเลิศ  สื่อเฉย 
    วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    อส.บ. วิศวกรรมไฟฟา (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย) 
    วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) 
    ประสบการณการสอน 30 ป     
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สวนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
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สวนท่ี 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคณุภาพการศกึษา 
5.1 อาคารและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
1.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ท่ีต้ัง 19/1 ถนน เพชรเกษม  แขวงหนองคางพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10160  
 

 

 
 

2. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

 
 

3. อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
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4. อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 

 
 

5. อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

 
 

6. อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 53 -  

7. อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

 
 

8. อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
 

 
 
 

9. อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
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10. อาคารเรียนรวม (อาคารสำนักงานอธิการบดี) 
 

 
 
 

11. อาคารเรียนรวม (อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ) 
 

 
 
12. อาคารเรียนคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
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13. อาคารเรียนคณะนิติศาสตร 
 

 
 
 

14. อาคารสำนักหอสมุดกลาง 
 

 

 
 
5.2 หองปฏิบติัการที่ใชในการเรยีนของนกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

1. หองปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง 
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เครื่องมือและอุปกรณ  ประกอบดวย    วาริแอค 0-250 V    ACโวลทมิเตอร0-300 V   ACแอมมิเตอร0-5 A      
DCโวลทมิเตอร0-300 V    DCแอมมิเตอร 0-10 A    ดิจิตอลวัตมิเตอรแบบ 1 เฟส  ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ 1 เฟส    
เร็กติไฟเออร    รีโอสตาท    ภาระไฟฟา(หลอดไฟ)     เครื่องวัดความเร็วรอบ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง   สายตอวงจร 

หัวขอการทดลอง  ประกอบดวย 

1. เครื่องกำเนิดไฟฟาชนิดแยกขดลวดสนามกระตุนขณะไมมีโหลด 

2. เครื่องกำเนิดไฟฟาชนิดแยกขดลวดสนามกระตุนขณะจายโหลด 

3. เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสตรงแบบขนานขณะไมจายโหลด 

4. เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสตรงแบบขนานขณะจายโหลด 

5. เครื่องกำเนิดไฟฟากระแสตรงแบบผสม 

6. มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบขนาน 

7. มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบผสม 
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2. หองปฏิบัติการหมอแปลงไฟฟา 

 

 
 

 
 

 
เครื่องมือและอุปกรณ  ประกอบดวย    หมอแปลงแบบ 1 เฟส 380/110 V     วาริแอค 0-250 V    ACโวลทมิเตอร- 

0-300 V   ACแอมมิเตอร0-5 A     DCโวลทมิเตอร0-300 V     DCแอมมิเตอร 0-10 A     ดิจิตอลวัตมิเตอรแบบ 1 เฟส   
 ดิจิตอลมัลติมิเตอรแบบ 1 เฟส   เร็กติไฟเออร    รีโอสตาท    ภาระไฟฟา(หลอดไฟ)    สายตอวงจร 

หัวขอการทดลอง  ประกอบดวย 

 1. การวัดอัตราสวนแรงดันและการทดสอบขั้วของหมอแปลง 
 2.  การตอขดลวดหมอแปลงสามเฟส 
 3. การทดสอบหมอแปลงขณะไมมีโหลด 
 4. การทดสอบหมอแปลงขณะจายโหลด 
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 5. การขนานหมอแปลง 
 6. เวคเตอรกรุปของหมอแปลงไฟฟา 

 
3. หองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



- 59 -  

เครื่องมือและอุปกรณ  ประกอบดวย   Synchronous  Machine , D.C.  Machine , Tachometer  Shunt Regulator ,  Synchronizing, D.C. 

Ammeter, Ac. Voltmeter, Ac Ammeter, Circuit Breaker,         Synchronizing  Device , Power factor Meter,  3 phase  Induction  Motor, 
Variable Transformer , หลอดไฟ, สายตอวงจร Magnetic  Contactor , Overloud Relay ,  Fuse , Push Button ,PLC     

หัวขอการทดลอง  ประกอบดวย 

1.  ซิงโครนัสเยนเนเรเตอร 
2.  ซิงโครนัสมอเตอร 
3.  มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนำ 3 เฟส 

4.  มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนำ 1 เฟส 

5.  การควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนำ 

6.  การควบคุมมอเตอร 3 เฟส สตารทตรงโดยใช  contactor 

7.  การควบคุมมอเตอร  3 เฟส สตารทตรงโดยใช   PLC  

8.  การควบคุมมอเตอร  3  เฟส สตารทสตาร – เดลตา โดยใช  contactor 

9.  การควบคุมมอเตอร  3  เฟส สตารทสตาร – เดลตา โดยใช  PLC 

10. การควบคุมมอเตอร  3  เฟส กลับทางหมุนโดยใช  Contactor 

11. การควบคุมมอเตอร  3  เฟส กลับทางหมุนโดยใช  PLC 

12. การควบคุมมอเตอร  3  เฟส ทำงานเรียงลำดับโดยใช  PLC 

13. การควบคุมพ้ืนฐานสเต็ปมอเตอร 4 เฟส โดยใช PLC 

 
4 หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกำลงั 
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เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  ชุดทดลองวงจร 3 เฟส เร็กติไฟเออร แบบควบคุมได ชุดทดลองวงจรชอปเปอรไทริสเตอร ชุด
ทดลองวงจร 1 เฟส ควบคุมแรงดันกระแสสลับ ชุดทดลอง 3 เฟส ควบคุมแรงดันกระแสสลับ ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน 
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรกระแสตรงแบบวงรอบเปดและปด ชุดทดลองการควบคุมมอเตอรกระแสสลับดวยอินเวอรเตอร 
หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. การจำลองวงจร เร็กติไฟเออร ดวยโปรแกรม PSIM 
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2. การจำลองวงจร ชอปเปอร ดวยโปรแกรม PSIM 

3. การจำลองวงจร อินเวอรเตอร ดวยโปรแกรม PSIM 

4. การจำลองวงจร ควบคุมแรงดันกระแสสลับ และไซโคลคอนเวอรเตอรดวยโปรแกรม PSIM 

5. การจำลองวงจร จุดชนวนไทริสเตอร 
6. การจำลองวงจร 1เฟส เร็กติไฟเออร แบบควบคุมได 
7. การจำลองวงจร 3เฟส เร็กติไฟเออร แบบควบคุมได 
8. การจำลองวงจร ชอปเปอร(ไทริสเตอร) 
9. การจำลองวงจร 1เฟสควบคุมแรงดันกระแสสลับ 

10. การจำลองวงจร 3เฟสควบคุมแรงดันกระแสสลับ 
11. การจำลองวงจร ควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน 

12. การควบคุมมอเตอรกระแสตรง แบบวงรอบ เปดและปด 

13. การควบคุมมอเตอรกระแสสลับดวยอินเวอรเตอร 

 
5. หองปฏิบัติการระบบควบคุมปอนกลับ 
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เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  ประกอบดวย 
ชุดทดลอง U1  Time Domain  (1st /2nd   order system)    
ชุดทดลอง U2  Frequency Domain  (1st /2nd   order system)  
ชุดทดลอง U3  PID controller                                                              
ชุดทดลอง U4  Open loop control system   (P-controller, 2nd   order system)              
ชุดทดลอง U5  Closed loop control system with P-controller                   
ชุดทดลอง U6  Closed loop control system with PI-controller         
ชุดทดลอง U7  Closed loop control system with PD-controller      
ชุดทดลอง U8  Closed loop control system with PID-controller         
โปรแกรม MATLAB เปนหรือ/Scilab 

แหลงจายไฟฟา ±15 Vdc            
PC   Computer /window os                                                             
เครื่องกำเนิดสัญญาณ   
ออสซิลโลสโคป   
สายตอ   
    

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตของระบบอันดับ 1 ในโดเมนเวลา  
2. การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตของระบบอันดับ 2 ในโดเมนเวลา  
3. การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตของระบบอันดับ 1 ในโดเมนความถ่ี  
4. การศึกษาพฤติกรรมทางพลวัตของระบบอันดับ 2 ในโดเมนความถ่ี  
5. การทดสอบคุณลักษณะสมบัติของตัวควบคุมพี, ไอ และดี 
6. การทดสอบระบบควบคุมวงรอบเปดดวยตัวควบคุมพี 
7. การทดสอบระบบควบคุมวงรอบปดดวยตัวควบคุมพี 
8. การทดสอบระบบควบคุมวงรอบปดดวยตัวควบคุมพีไอ 
9. การทดสอบระบบควบคุมวงรอบปดดวยตัวควบคุมพีดี 
10. การทดสอบระบบควบคุมวงรอบปดดวยตัวควบคุมพีไอดี 
11. การออกแบบตัวควบคุมพีใหกับระบบควบคุม โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ  
12. การออกแบบตัวควบคุมพีไอใหกับระบบควบคุม โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ-ออกแบบ  
13. การออกแบบตัวควบคุมพีดีใหกับระบบควบคุม โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ  
14. การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีใหกับระบบควบคุม โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ-   
      ออกแบบ  
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6. หองปฏิบัติการวงจรและเครื่องมือวัดไฟฟา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 64 -  

ปฏิบัติการวงจรไฟฟา 

 

 
 

 
 

 
เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  ประกอบดวย แหลงจายไฟฟากระแสตรง0-30v   Transformer AC 0-250V  มัลติมิเตอร    DCโวลต
มิเตอร   ACโวลตมิเตอร   DC แอมปมิเตอร   AC แอมปมิเตอร  วัตตมิเตอร ออลซิลโลสโคป  ตัวตานทาน  ตัวเหนี่ยวนำ   ตัวเก็บประจุ   
แผงทดลองและสายตอวงจร   หลอดไฟฟา 100W  220V  
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หัวขอการทดลอง  ประกอบดวย 

1 . กฏของโอหม 

2.  กฏของเคอรชอฟฟ 
3.  ทฤษฎีวางซอน 

4.  ทฤษฎีแรงดันโนด 

5.  ทฤษฎีเทวินิน 

6.  ทฤษฎีนอรตัน 

7.  การสงผานกำลังไฟฟาสูงสุด 

8.  R-L-C ในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
9.  R-L อนุกรม-ขนานในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

10.  R-C อนุกรม-ขนานในวงจรไฟฟากระแสสล ั

11.  R-L-C อนุกรม-ขนานในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

12.  เรโซแนนซ 
13 . กำลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสสลับ 

14 . การแกตัวประกอบกำลัง 

 
 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟา 

 

 
 

เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง   
ประกอบดวย แหลงจายไฟฟากระแสตรง 0-30 V  แหลงจายไฟฟากระแสสลับ 18 V , 0-24 V, 0-220 V  แอมมิเตอรกระแสตรง  ยานวัด 
0-100 mA , 0-1 A  โวลตมิเตอรกระแสตรง ยานวัด 0-30 V , 0-100 V , 0-300 V  โวลตมิเตอรกระแสสลับ ยานวัด 0-100 V, 0-220 V, 0-300 

V  แอมมิเตอรกระแสสลับ ยานวัด 0-100 mA    วีตสโตนบริดจ     กัลปวานอมิเตอร    ดิจิตอลมัลติมิเตอร   มัลต-ิมิเตอร       วัตต
มิเตอร 1 เฟส    เพาเวอรแฟกเตอรมิเตอร    เครื่องวัดกิโลวัตต-ชั่วโมง 1 เฟส    ออสซิลโลสโคป 2  แชลแนล    ออสซิลโลสโคปแบบ
ดิจิตอล     ฟงกชันเจนเนอเรเตอร   แผงหมอตมแบบขดลวดความรอนและเซนเซอรอุณหภูมิ   แผงเทอรโมคัปเปลทรานสมิตเตอร   
แผงดีซี แอมมิเตอร   หลอดไฟฟา 500 W, 1000 W, 2000 W, 3000 W (220 V)   หลอดไฟฟา 100 W, 220 V   บัลลาส  40 W, 220 V    ตัว
เก็บประจุ     ตัวตานทาน  ไดโอดเร็กติไฟเออร เบอร 1N4001   แผงประกอบวงจรและสายตอวงจร 
 

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. การหาคาความไวและคาความผิดพลาดของเครื่องมือวัด 

2. โวลตมิเตอรและแอมมิเตอรกระแสตรง 

3. โวลตมิเตอรและแอมมิเตอรกระแสสลับ 

4. การวัดคาความตานทานดวยวีตสโตนบริดจ 
5. การหาคาความตานทานภายในของมิเตอร 
6. โอหมมิเตอรเบื้องตนแบบตางๆ 
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7. การออกแบบขยายยานวัดโวลตมิเตอรและแอมมิเตอรกระแสตรง 

8. การออกแบบโวลตมิเตอรกระแสสลับ 

9. การวัดกำลังไฟฟา 1 เฟสดวยวัตตมิเตอร 
10. การทำงานของเพาเวอรแฟคเตอรมิเตอร 
11. การทำงานของเครื่องวัดกิโลวัตต-ชั่วโมง 

12. การใชออสซิลโลสโคปวัดรูปคลื่นแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา 

13. การใชออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลวัดความถี่ เฟส 
14. การใชงานเทอรโมคัปเปลชนิด K และเทอรโมคัปเปลทรานสมิตเตอร 

 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

 

 
 

 

 

เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  ประกอบดวย  แหลงจายไฟฟากระแสตรง 0-30 V  ออสซิลโลสโคป มัลติมิเตอร  แอมปมิเตอร
ไฟตรง  เครื่องกำเนิดสัญญาณ  หมอแปลง   6-0-6 V   โฟโตบอรดและสายตอวงจร           ตัวตานทาน ไดโอด 1N400 และ 1N4148
ซีเนอรไดโอด เบอร 1N4733A และ 1N4737A  ตัวเก็บประจุ 100µF 220V,  1000µF 220V  ตัวเก็บประจุ 1µF 50V,  10µF 50V, 
220µF 50V ,  1.0uf 50 V ทรานซิสเตอร  เบอร 2N2222A   ไอซีเบอร  741 , MC7805, LM317  

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1.  คุณสมบัติของไดโอด 

2.  คุณสมบัติซีเนอรไดโอด 

3.  วงจรเร็กติไฟเออร 
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4.  วงจรทวีแรงดัน 

5.  การไบอัสแรงดันไฟกระแสตรง(BJT) 

6.  วงจรขยายอิมิตเตอรรวม 

7.  วงจรขยายเบสรวม 

8.  วงจรขยายคอลเลคเตอร 
9.  วงจรขยายออปแอมปแบบกลับเฟส 

10. วงจรขยายออปแอมปแบบไมกลับเฟส 

11. วงจรขยายรวมสัญญาณ 

12. วงจรเปรียบเทียบแรงดันและวงจรชมิทททริกเกอร 
13. วงจรออสซิลเลเตอร 
14. วงจรเร็กกูเลเตอร 
15.  

7. หองปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัลและวงจรตรรกะ 

 

 
 
 

 
 

เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  ประกอบดวย   ชุดทดลองดิจิตอลพรอมสายตอวงจร     ไอซีทีทีแอล เบอร  7400, 7402, 7404, 
7408, 7432, 7486  74266, 74LS10, 74LS20,   74LS147   ,74151, 7476,7411   ไอซีซีมอส  เบอร  4001, 4011, 4030, 4069, 4071, 
4077 4081    IC เบอร MC1408 , IC เบอร ADC 0804 ,   ICเบอร 741,       R 220 Ω ,  VR 1 KΩ  ,  R  4.7 KΩ , R  10 KΩ  ,  C 15 pF, 

200 pF, มัลติมิเตอร   



- 68 -  

 

  หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 
1. เรื่อง ลอจิกเกตเบื้องตน  
2. เรื่อง คุณสมบัติของไอซีลอจิกเกตการเชื่อมตอลอจิกเกต 
3. เรื่อง พีชคณิตบูลีนและวงจรคอมบิเนชั่นเบื้องตน  
4. เรื่อง การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น  
5. เรื่อง การทดลองวงวงจรบวกและการทดลองของวงจรลบ  
6. เรื่อง การเขารหัสและการถอดรหัส  
7. เร่ือง การทดลองมัลติเพลกซ และดีมัลติเพลกซ  
8. เร่ือง ฟลิปฟลอป  
9. วงจรนับแบบไมเขาจังหวะ  
10. วงจรนับแบบเขาจังหวะ 
11. วงจรเลื่อนขอมูล 
12. เรื่อง วงจรแปลงสัญญาณ D to A และ A to D 

 
8. หองปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร 
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เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  ประกอบดวย   เครื่องคอมพิวเตอร   บอรดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร(Arduino UNO R3)     
บอรดไมโครสวิตชและหลอดLED     บอรดการเชื่อมตอสวิตชแบบเมตริกซและการแสดงผลดวยLED แบบ7 สวน   บอรดความตานทาน
แบบปรับคาได  บอรดการเชื่อมตอ ดี ซี มอเตอร     บอรดการเชื่อมตอสเต็ปเปอรมอเตอร     บอรดอัลตราโซนิคเซนเซอร บอรด
เซนเซอรอุณหภูมิและความชื้น 
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หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. การเขียนโปรแกรมใหมีการทำงานแบบ OUTPUT 

2. การเขียนโปรแกรมใหมีการทำงานแบบ INPUT และ OUTPUT 

3. การเขียนโปรแกรมใหมีการทำงานแบบมีเงื่อนไข 

4. การเขียนโปรแกรมใหมีการการอานขอมูลแบบตางๆ แสดงผลท่ี Serial Monitor หรือ LED 

5. การเขียนโปรแกรมใหมีการแสดงผลท่ีจอ LCD 

6. การเขียนโปรแกรมใหมีการคำนวณฟงกชันทางคณิตศาสตร 
7. การเขียนโปรแกรมใหมีการอานคาอนาลอกและคำนวณทางคณติศาสตร 
8. การเขียนโปรแกรมการใชงานไมโครคอนโทรลเลอรควบคุมการหมุนของสเต็ปเปอรมอเตอร 
9. การเขียนโปรแกรมใหมีการอานคาอนาลอกและคำนวณทางคณติศาสตร 
10. การเขียนโปรแกรมการใชโมดูลตรวจจับและวัดระยะทางดวยอัลตราโซนิก 

11. การเขียนโปรแกรมการใชงานไมโครคอนโทรลเลอรติดตอกับอุปกรณท่ีมีการสื่อสารขอมูลแบบI2C บัส  

     การประยุกตใชตัวเซนเซอรกับไมโครคอนโทรลเลอร 
12. การเขียนโปรแกรมการใชงานไมโครคอนโทรลเลอรติดตอLED แบบ 7 สวน 

 

9.  หองปฎิบติัการไฟฟาสื่อสาร 
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10. หองปฏิบติัการเขียนแบบ 
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เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง ประกอบดวย   เคร่ืองคอมพิวเตอร      เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร        โปรแกรม AutoCAD(สำหรับ
งานเขียนภาพฉาย งานเขียนภาพสามมิติ และงานเขียนประยุกตทางระบบไฟฟา)    โตะเขียนแบบและอุปกรณเครื่องเขียน 

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1.  การเขียนภาพฉายออรโธกราฟก 

2.  การเขียนแบบออรโธการฟก 

3.  การเขียนภาพตัดและสัญลักษณ (ท่ีใชในการอธิบายและอานแบบ) 
4.  การเขียนภาพสามมิต ิวิวชวยและการพัฒนา 

5.  การเขียนภาพรางดวยมือ 

6.  การเขียนภาพประกอบและภาพแสดงรายละเอียด 

7.  พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 

8.  การเขียนแบบระบบจายไฟฟาและระบบท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

11. หองปฏิบติัการฟสิกส 
ปฏิบัติการฟสิกส 1 
 

 
 



- 73 -  

 
 

 

 
 

 
 

เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  ชุดการทดลองของการตกแบบอิสระ   เครื่องจับเวลา  ไมเมตร    Dynamic cart พรอมมวลเหล็ก 
(ME-9430)   Collision cart (ME-9454)  รางทดลอง  มวลสำหรับเพ่ิมน้ำหนัก    แทนยิงโปรเจคไตลและลูกบอลพลาสติก  โฟโตเกตพรอมท่ี
จับยึด   กระดาษคารบอน    กระดาษขาว  บอรดชุดทดลอง  รอก           วงแหวนของแรง   ตัวแขวนมวล   วงแหวนน้ำหนักขนาด
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ตางๆ    ดาย    ชุดทดลองแรงสูศูนยกลาง    มวลที่ใชเพิ่มน้ำหนักและเสนดายผูกติดกับที่แขวนมวล    นาิกาจับเวลา    ชุดทดลอง
เครื่องกำเนิดความรอน / กฎของกาซ   เทอรโมมิเตอร   กระบอกใสน้ำรอน   น้ำแข็ง   เครื่องสั่น   ลูกรอก   น้ำหนัก  ลูกตุมนาิกา
ชนิดธรรมดา          ไมเมตร   กระบอกพลาติก   ของเหลว   วัตถุทรงกลมเล็ก 

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. การคำนวณคาความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก 

2.  การอนุรักษโมเมนตัมและกฎการเคลื่อนท่ีขอ 2 ของนิวตัน 

3.  การเคลื่อนท่ีของวัตถุแบบโปรเจคไตล 
4.  ความเร็วเชิงมุมและความเรงเชิงมุม 

5.  การรวมแรงและการแตกแรง 

6.  แรงสูศูนยกลาง 

7.  กฎของ Charle และกฏของ Boyle 

8.  ความถี่ของคลื่นในเสนเชือก 

9.  การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิก 

     10. ความหนืดของของเหลว 
 

ปฏิบัติการฟสิกส 2 
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เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง  ชุดทดลองสมดุลของคูลอมบของPASCOรุน ES-9070    แหลงจายแรงเคลื่อนไฟฟา   Electrometer 

และ Faraday Ice Pail     ตาชั่งสปริงที่วัดแรงไดประมาณ4 นิวตัน  ขดลวดที่มีจำนวนรอบ 200 , 400 , 800 , 1600 และ 3200 รอบ    
แกนเหล็กรูปตัว I , II  แหลงกำเนิดไฟฟา 0-6 VAC , 0-1 A   ออสซิลโลสโครป  โวลทมิเตอร 0-6 VAC   ขดลวดโซลินอยด  AC แอมมิเตอร   
ACโวลท มิเตอร  หมอแปลงแบบปรับคาได   ตัวตานทานขนาด 600 โอหม  700โอหม  800 โอหม 1 กิโลโอหม  2 กิโลโอหม และ                 

3 กิโลโอหม    แหลงจายไฟฟาดี ซีแบบปรับคาได 0-30 V   แอมมิเตอร  โวลทมิเตอร    มัลติมิเตอร  สเปตโตรมิเตอรแสง  เกรตต้ิง
แหลงกำเนิดแสงโซเดียมหรือไฮโดรเจน    แวนขยาย   แผนกระดาษซ่ึงมีสภาพความตานทานไมเทากับศูนย    แผนไมคอรกสำหรับรอง
กระดาษ    กระดาษกราฟ     หมุดโลหะและสีเงินซ่ึงนำไฟฟา 
 

หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1. สมดุลของคูลอมบ 

2. พ้ืนฐานหมอแปลง 

3.  แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนำ 

4.  กฎของโอหม 

5.  การตอความตานทานแบบตางๆ 

6.  กฎของเคอรชอฟ 

7.  การหาความยาวโฟกัสของเลนสนูนและเลนสเวา 

8.  แสงเบื้องตน 
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9.  สเปกโตรมิเตอรแสง 
    10. แผนท่ีสนามไฟฟา 
 

12. หองปฏิบติัการเคมี 
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เครื่องมือและอุปกรณการทดลอง   ไมบรรทัดขนาด1 ฟุต   เครื่องชั่งแบบTriple beam balance    เครื่องชั่งไฟฟา   บีก
เกอรขนาด 50, 100, 250, 500 มิลลิลิตร   กระบอกตวงขนาด10 ,50 และ100 มิลลิลิตร     ขวดแกวรูปกรวยขนาด 100 มิลลิลิตร   
กระจกนาิกา   แทงแกวคนสารละลาย   กรวยแกว  ขวดฉีดน้ำกลั่น  กระดาษกรอง        ลูกปงปอง   ดินน้ำมัน  ใบมีด    แทงแกว
คนสารละลาย  พลาสติกหุมรัด   กระดาษโครมาโทกราฟ  ขวดใสสารเทอรโมมิเตอรขนาด 0-100 องศาเซลเซียส   เทอรโมมิเตอร
ขนาด 200 องศาเซลเซียส  ทอแกวนำแกส  จุกยางดูดน้ำประปา  เครื่องวัดคาความตานทานไฟฟา  หลอดแคปลลารี  หลอดทดลอง
ขนาดเล็ก  แทงแกวคน   ตะเกียงแอลกอฮอล  ลูกยาง  นาิกาจับเวลา  เครื่องมือวัดคา pH  กระดาษขาวสำหรับรองขณะไทเทรต   
หัวขอการทดลอง ประกอบดวย 

1.  การชั่ง ตวง วัด ทางวิทยาศาสตร 
2.  การหาเปอรเซ็นตขององคประกอบในสารประกอบ 
3.  การศึกษาโครงสรางของผลึก 
4.  โครมาโทกราฟ 
5.  การหาคาคงท่ีของแกสและปริมาตรหนึ่งโมลของแกสท่ี STP 
6.  การศึกษาสารประกอบอิออนและโควาเลนท 
7.  การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว 
8.  การไทเทรต ระหวางกรดกับเบส 
9.  สมดุลเคมี 
10.  อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
11.  pH และสารละลายบัฟเฟอร 
12.  การศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ 
13.  เลขนัยสำคัญ 
14.  การไทเทรต 
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13. หองปฏิบติัการโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 
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5.3 หองสมุด ระบบสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. หองสมุด 
     สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีจำนวนหนังสือและตำรา และหนังสืออางอิงทางวิศวกรรม ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศจำนวน 17,594 เลม   วารสาร นิตยสาร จุลสาร ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จำนวน 386 ชื่อเรื่อง  บริการดาน
อ่ืน ๆของสำนักหอสมุดกลางมีดังนี ้

1. บริการฐานขอมูลออนไลน ไดแก Online Public Access Catalog (OPAC), The Great Courses, 
get Abstract, Kindle Unlimited, Ookbeeme, Thai LIS 

2. บริการ Internet จำนวน 80 เครื่อง 
3. บริการ Board Game 
4. บริการ VDO Game (Play Station) 
5. บริการ Print เอกสาร 
6. บริการ Program Rosetta Stone 
7. บริการหองชมภาพยนตร หองเลนวีดีโอเกมส 
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    2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. หองประชุมสัมมนา 
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4. โรงอาหาร 
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5. หองพยาบาล 
 

 
 

6. หองกิจกรรมนักศึกษา 
 

 
7. สนามกีฬา 

 สนามฟุตบอล 
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   สนามบาสเก็ตบอล 
 

 
                
 
 

สนามวอลเลยบอล 
 

 
    

             สนามตระกรอ 
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8. อาคารจอดรถ 
 

 
 

9. จุดรับแจงเหตุหนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  
 

 
 

10. การคมนาคมหนามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  
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3. การประกันคุณภาพการศกึษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มีการบริหาร
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ
ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดกำหนดขึ้น ประกอบดวย 6 
องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2564 (ขอมูลลาสุดท่ีตรวจประเมิน ณ 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)ซึ่งมีผลคะแนนแสดงดังตารางที่ 3.1 ในองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกหัวขอ และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้คุณภาพในองคประกอบ ที่ 2 - 6 คะแนนเฉลี่ย 
3.94 ระดับคุณภาพดี 
 

ตารางที่ 3.1 สรุปการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 1.1   

การกํากับมาตรฐาน ผาน ผาน ผาน 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต 

ตามกรอบTQF (ผูใชบัณฑิต) 

4 127.50 
4.25 4.25 

30 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  บัณฑิตไดงานทํา 

(ตอบไมนอยกวา 70 %) 

4 34 x 100 58.62 x 5 
2.93 

58 100 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 

การรับนิสิต/นักศึกษา 
4 3 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
4 4 4 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
3 3 3 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 

การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4 4 4 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2(1) รอยละของ 

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
4.17 

2 x 100 33.33 x 5 = 8.33 

5 
6 20 

ตัวบงชี้ที่ 4.2(2) รอยละของ 

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารง

ตําแหนงวิชาการ 

5 
5 x 100 83.33x 5=6.94 

5 
6 60 

ตัวบงชี้ที่ 4.2(3) รอยละของ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 
5 

2.8 x 100 48.67 x 5 = 11.67 

5 
6 20 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ 4.2 4.72 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4 4 4 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร/สาขาวิชา 

4  
4 4 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอน 

และกระบวนการเรียนการสอน 
3 4 4 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 4 4 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4  ผลการดำเนิน 
งานหลักสูตรตามกรอบ TQF 5 

10 x 100 
100% 5 

10 

ตัวบงชี้ที่ 6.1  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 4 
4 4 

รวมคะแนนเฉลี่ย 

13 ตัวบงชี้ 

 

3.98 
51.18 

3.94 3.94 
13 
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 


