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ค ำแนะน ำทั่วไป 
 

1. ค ารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันความพร้อมใน 
การประเมินและการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของสถาบันการศึกษา จากสภาวิศวกร 

2. ชื่อหลักสูตรที่ปรากฏบนปกหน้าของค ารับรองตนเอง (Self-Declaration) จะต้องมีข้อความเหมือนกันกับ
ชื่อหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนได้ และเป็นชื่อหลักสูตรที่ปรากฏในแบบระเบียนการศึกษาและ
ประมวลหลักสูตร (Bulletin) ของสถาบันการศึกษา 

3. กรณีท่ีจัดท าตารางรายการ หลักสูตร และข้อมูล โดยเพิ่มเติมหัวข้อหรือเปลี่ยนแปลงไปจากค ารับรองตนเอง 
(Self-Declaration) ขอให้อธิบายประกอบด้านล่างต่อท้ายตารางนั้น 

4. สัญลักษณ์ “{ข้อความ}” หมายความว่า สถาบันการศึกษาเขียนข้อความหรือค าอธิบายแทนที่ข้อความเดิม 
และลบสัญลักษณ์ “{ข้อความ}” ออกจากค ารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา 

5. ตัวอักษรหรือข้อความที่พิมพ์เป็น ตัวอักษรเอียง (Italic Font) หมายความว่า ค าอธิบายประกอบหัวข้อ 
ค ารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
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กำรส่งค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถำบันกำรศึกษำ 
 

สถาบันการศึกษาส่งค ารับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
จ านวน 5 ชุด สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด พร้อมหนังสือการขอรับรองปริญญาฯ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกร
ตามที่อยู่ข้างล่าง 
 
 

สภำวิศวกร 
487/1 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนรำมค ำแหง 

แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 

10310 
สำยด่วน 1303 

โทรสำร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 
 
 

ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถำบันกำรศึกษำ 
 
สถาบันการศึกษาจัดท าค ารับรองตนเอง (Self-Declaration) เพ่ือขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามหัวข้อ ประกอบด้วยข้อมูล ตาราง ค าอธิบาย และเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 
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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถำบันกำรศึกษำ 
 

ส ำหรับกำรขอรับรองปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
สำขำวิศวกรรม สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2565-ปีกำรศึกษำ 2569 
 
 

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 

 
 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 

85 ต ำบลนครปฐม อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
 

15 มกรำคม 2565 
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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าก าลัง 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ ปีการศึกษา 2565-ปีการศึกษา 2569 
 

ส่วนที ่1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเตม็ภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อย่อภำษำไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ชื่อเตม็ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย : วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ : Electrical Power Engineering 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 
คุณธรรมน าความรู้ ผลิตวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพสู่อุตสาหกรรมและชุมชน 

4.2. *วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย และการประยุกต์องค์ความรู้และ

ทักษะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
3). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของประเทศ การวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง 
* หมำยเหตุ: หลักสูตรต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ

เพื่อประโยชน์ในกำรรองรับกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมในสำขำที่ขอรับรองได้อย่ำงเหมำะสม 
 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 

15 สัปดาห์ 
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5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนไม่เกิน 8 สัปดาห์ และจ านวนหน่วยกิตไม่เกิน 

9 หน่วยกิต ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  



- 7 -  

6. แผนกำรศึกษำ 
รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เข้าศึกษา (ดังตัวอย่าง

แนบท้าย) 
แผนกำรศึกษำท่ี 1 : แผนกำรศึกษำฝึกงำน (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6/ปวช.) 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

1500001* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6) 
1500204 การสื่อสารอย่างผู้น า 3(3-0-6) 
2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 
4000201 เทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
6001204 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
6001120 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
6001121 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร1 3(3-0-6) 
6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
6501121 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม1 1(0-3-0) 

รวม 22 
* หมายเหตุ: ไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

1500002* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6) 
2000201 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
2000202 สีสันแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
6001122 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร2 3(3-0-6) 
6501122 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม2 1(0-3-0) 
6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า1 3(3-0-6) 
6501124 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า1 1(0-3-0) 
6501125 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
6501126 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 20 
* หมายเหตุ: ไม่นับหน่วยกิต 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

4000201 พื้นฐานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
6002120 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร3 3(3-0-6) 
6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
6502121 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6502124 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6552220 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟ้าก าลัง

และการประมาณราคา 
1(0-3-0) 

6552221 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า2 3(3-0-6) 
รวม 22 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบรบิท

สากล 
3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 3(3-0-6) 
6502123 ปฏิบัติการวงจรดิจิทลั 1(0-3-0) 
6502125 อิเล็กทรอนิกส์1 3(3-0-6) 
6502126 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์1 1(0-3-0) 
6502127 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
6552222 ปฏิบัติการการตดิตั้งระบบไฟฟ้าภายใน

อาคาร 
1(0-3-0) 

6552223 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1 3(3-0-6) 
รวม 21 
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ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 
3(3-0-6) 

6503120 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
6503121 ไมโครโพรเซสเซอร์1 1(0-3-0) 
6503122 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร ์ 1(0-3-0) 
6553220 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
6553221 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 3(3-0-6) 
6553222 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6553223 ปฏิบัติการการแปลงผันก าลังไฟฟ้า 1(0-3-0) 

รวม 20 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6553224 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
6553225 ระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 
6553226 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
6553227 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-0) 
6554221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง1 1(0-3-0) 
655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก1 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี1 3(x-x-x) 

รวม 17 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6503123 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
6554221 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-0) 
6554222 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง2 1(0-3-0) 
6014200 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
2(0-90-0) 

655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก2 3(x-x-x) 
655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก3 1(x-x-x) 
6563223 อินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่งส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-2-5) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี2 3(x-x-x) 
รวม 17 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6014201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
5(0-450-0) 

รวม 5 
 
 
 



- 10 -  

แผนกำรศึกษำท่ี 2 : แผนกำรศึกษำสหกิจศกึษำ (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6/ปวช.) 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1500001* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 1 3(3-0-6) 
1500204 การสื่อสารอย่างผู้น า 3(3-0-6) 
2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 
4000201 เทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
6001204 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
6001120 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
6001121 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร1 3(3-0-6) 
6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
6501121 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม1 1(0-3-0) 

รวม 22 
* หมายเหตุ: ไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

1500002* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม 2 3(3-0-6) 
2000201 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
2000202 สีสันแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
6001122 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร2 3(3-0-6) 
6501122 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม2 1(0-3-0) 
6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า1 3(3-0-6) 
6501124 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า1 1(0-3-0) 
6501125 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
6501126 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 20 
* หมายเหตุ: ไม่นับหน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 -  

ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

4000201 พื้นฐานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
6002120 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร3 3(3-0-6) 
6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
6502121 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6502124 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6552220 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟ้าก าลัง

และการประมาณราคา 
1(0-3-0) 

6552221 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า2 3(3-0-6) 
รวม 22 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบรบิท

สากล 
3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 3(3-0-6) 
6502123 ปฏิบัติการวงจรดิจิทลั 1(0-3-0) 
6502125 อิเล็กทรอนิกส์1 3(3-0-6) 
6502126 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์1 1(0-3-0) 
6502127 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
6552222 ปฏิบัติการการตดิตั้งระบบไฟฟ้าภายใน

อาคาร 
1(0-3-0) 

6552223 เครื่องจักรกลไฟฟ้า1 3(3-0-6) 
รวม 21 
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ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 
3(3-0-6) 

6503120 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
6503121 ไมโครโพรเซสเซอร์1 1(0-3-0) 
6503122 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร ์ 1(0-3-0) 
6553220 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
6553221 เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 3(3-0-6) 
6553222 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6553223 ปฏิบัติการการแปลงผันก าลังไฟฟ้า 1(0-3-0) 

รวม 20 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6553224 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
6553225 ระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 
6553226 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
6553227 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-0) 
6554221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง1 1(0-3-0) 
655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก1 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี1 3(x-x-x) 

รวม 17 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6503123 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
6554221 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-0) 
6014206 การเตรียมการฝึกสหกิจศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
1(0-45-0) 

655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก2 3(x-x-x) 
655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก3 1(x-x-x) 
6554222 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง2 1(0-3-0) 
6563223 อินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่งส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-2-5) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี2 3(x-x-x) 
รวม 16 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6014207 การฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 6(0-540-0) 

รวม 6 
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แผนกำรศึกษำท่ี 3 : แผนกำรศึกษำฝึกงำน (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส./เสำร์-อำทิตย์) 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6001121 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
6501125 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
6001120 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
6001204 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
4000201 เทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6001122 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
6501121 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
6501124 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 
6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
1500204 การสื่อสารอย่างผู้น า 3(3-0-6) 

รวม 14 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6002120 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
6501126 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
6501122 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
6552220 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟ้าก าลัง

และการประมาณราคา 
1(0-3-0) 

6552222 ปฏิบัติการการตดิตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

1(0-3-0) 

6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 3(3-0-6) 
รวม 12 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6552223 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
6502123 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 
6502123 ปฏิบัติการวงจรดิจิทลั 1(0-3-0) 
6502126 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 
6552221 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 

รวม 14 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6502121 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6502124 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6553224 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
6502127 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
6553223 ปฏิบัติการการแปลงผันก าลังไฟฟ้า 1(0-3-0) 
2000201 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

รวม 16 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6503121 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 3(3-0-6) 
6503120 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
6503122 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
6553221 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
2000202 สีสันแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
6554221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-0) 

รวม 14 
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ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6553222 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6553226 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
6553227 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-0) 
1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

4000201 พื้นฐานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
6553223 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

รวม 16 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6553225 ระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 
655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 1 3(x-x-x) 
6554221 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-0) 
1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบรบิท

สากล 
3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
6563223 อินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่งส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-2-5) 

รวม 16 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
6503123 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
6554222 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 1(0-3-0) 
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 
3(3-0-6) 

655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 3(x-x-x) 
655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 1(x-x-x) 

รวม 14 
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ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
6014200 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
2(0-90-0) 

รวม 5 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6014201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
5(0-450-0) 

รวม 5 
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แผนกำรศึกษำท่ี 4 : แผนกำรศึกษำสหกิจศกึษำ (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส./เสำร์-อำทิตย์) 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6001121 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
6501125 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
6001120 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
6001204 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 
4000201 เทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6001122 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
6501121 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
6501124 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 
6502120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
1500204 การสื่อสารอย่างผู้น า 3(3-0-6) 

รวม 14 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6002120 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
6501126 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
6501122 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
6552220 ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟ้าก าลัง

และการประมาณราคา 
1(0-3-0) 

6552222 ปฏิบัติการการตดิตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

1(0-3-0) 

6502122 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจกิ 3(3-0-6) 
รวม 12 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6552223 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
6502123 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 
6502123 ปฏิบัติการวงจรดิจิทลั 1(0-3-0) 
6502126 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 
6552221 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
2500201 จิตวิญญาณราชภัฏนครปฐม 3(3-0-6) 

รวม 14 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6502121 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6502124 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6553224 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3(3-0-6) 
6502127 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 
6553223 ปฏิบัติการการแปลงผันก าลังไฟฟ้า 1(0-3-0) 
2000201 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

รวม 16 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6503121 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 3(3-0-6) 
6503120 ระบบควบคมุ 3(3-0-6) 
6503122 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
6553221 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
2000202 สีสันแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
6554221 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1 1(0-3-0) 

รวม 14 
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ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6553222 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
6553226 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
6553227 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-0) 
1500201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม 
3(3-0-6) 

4000201 พื้นฐานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
6553223 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 

รวม 16 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6553225 ระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 
655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 1 3(x-x-x) 
6554221 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 1(0-3-0) 
1500202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบรบิท

สากล 
3(3-0-6) 

2000203 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
6563223 อินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่งส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-2-5) 

รวม 16 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 3 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
6503123 ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
6554222 วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2 1(0-3-0) 
1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 
3(3-0-6) 

655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 3(x-x-x) 
655xxxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 1(x-x-x) 

รวม 14 
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ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
6014206 การเตรียมการฝึกสหกิจศึกษา

วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
1(0-45-0) 

รวม 4 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
6014207 การฝึกสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 6(0-540-0) 

รวม 6 
 
 

7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 
รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

พร้อมระบุรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 0 หน่วยกิต 
- เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้   3 หนวยกิต ขอเทียบโอน  3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่อนุญาตให้เทียบโอน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 
 

รวมหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน   18   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 144   หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตคงเหลือ 126   หน่วยกิต 

 
8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) รหัสหลักสูตร 25591471101573 

- ปรับแก้ (ร่าง) หลักสูตรตามค าแนะน าของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ 

- น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2564 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภา
วิชาการ 

- น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันท่ี 30 
พ.ศ.2564 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 

- น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้ความเห็นชอบในการ
น าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ 

- น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

- สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 ได้อนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 
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9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ระบุรายละเอียดของผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูลที่บันทึกใช้ในการพิจารณาและประเมินผล เพื่อการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งบริหำร (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง พ.ศ 2562 - พ.ศ 2569) ลำยเซนต ์

ดร.วิรตัน์ ปิ่นแก้ว อธิการบด ี พ.ศ 2562 - พ.ศ 2569 
 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีข้อมูลการติดต่อ เช่น ช่ือ -สกุล 
ต าแหน่ง โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 อานนท์ อิศรมงคลรักษ ์ ประธานหลักสตูร 0909841082 anone@webmail.npru.ac.th 
2 นิรัช ชัยหา นักวิทยาศาสตร ์ 0892136131 nirat@npru.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรสอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558 และเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีผล
การเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.00 และ 

- มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

ระบุจ านวนนิสิต/นักศึกษาท่ีรับเข้า ต้องจ าแนกตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงที่ 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 หรือระดับ ปวช. 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

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

รวม 20 40 60 80 80 
 

ตำรำงที่ 2: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney Accord) 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู ้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อ
การแก้ไขและหาค าตอบ ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

6501123 / 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า1 

องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์
แบบโหนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน
ไฟฟ้า ความเหนี่ยวน าไฟฟ้า ความจุของตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน ซุปเปอร์โพซิซัน 
วงจรอันดับหนึ่งและสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม 
วงจรก าลังไฟฟ้ากระแสสลับและระบบไฟฟ้า
สามเฟส 

 



- 23 -  

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ไดข้้อสรุป ของปัญหาที่มี
นัยส าคญั โดยใช้ หลักการทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร ์

6552221 / 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 

การวิเคราะห์ผลตอบสนองสัญญาณไซด์ ก าลัง
งานไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวประกอบก าลัง 
โครงข่ายแบบ 2 พอร์ต วงจรอนุพันธ์อันดับสูง 
การก าหนดค่าเริ่มต้นของสมการอนุพันธ์ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ฟังก์ชันโครงข่าย 
ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยกับตัว
ประกอบก าลัง  วงจรกรองความถี่และรี
โซแนนซ์ และระบบไฟฟ้าสามเฟส 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม กับข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข 
ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

6553225 / 
ระบบกักเก็บ
พลังงาน 

แนวคิดในการสะสมพลังงาน การสะสม
พลังงานเชิงกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี 
พลังงานความร้อน พลังงานแบบสูบกลับ 
พลังงานแบบอัดอากาศ พลังงานไฟฟ้าในแบ
ตเตอรีและตัวเก็บประจุและพลังงานไฮโดรเจน 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ความรูจ้ากงานวิจัยและวิธีการวิจัย 
รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เช่ือถือได ้

6554221 / 
วิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง1 
 
6554222 / 
วิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 2 

พัฒนาโครงงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
การจัดท าโครงร่างวิจัย การขออนุมัติหัวข้อ
โครงงาน การด าเนินการวิจัยและน าเสนอ
ความก้าวหน้างานวิจัย 
 
การด าเนินการวิจัย การน าเสนอความก้าวหน้า
งานวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิจัย 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือ
ทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ
พยากรณ์ การท าแบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ 
เข้าใจถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือต่างๆ 

6553226 / 
 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ระบบเปอร์ยูนิต แหล่งก าเนิด
พลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและแบบ
พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง โ ห ล ด 
แบบจ าลองและลักษณะของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง สายส่งไฟฟ้า
ก า ลั ง  และสาย เค เบิ ล  ระบบจ าหน่ าย
ก าลังไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นของการกระจาย
การผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
แบบจ าลองและพารามิเตอร์ของโครงข่ายการ
ส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานของ
โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลดโฟล์ว และการ
วิเคราะห์ฟอลท์แบบสมมาตรและไม่สมมาตร 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ ได้รับ มา
ประเมินประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

6553220 / 
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

การป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนมาตรการ
ความปลอดภัย การวางผังและการบริหาร
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม การออกแบบ
ความปลอดภัยของอุปกรณ์ในงานเช่ือม งาน
ไฟฟ้า งานเช้ือเพลิง งานกัมมันตรังสี และงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสารพิษ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหางานทางวิศวกรรม
ในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้และ
ความจ าเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยนื 

6552222 / 
ปฏิบัติการการ
ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าภายใน
อาคาร 

ปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับวิธีการป้องกัน
อุบั ติ ภั ย ในการปฏิบั ติ ง านติ ดตั้ ง ไฟฟ้า 
เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุในงานติดตั้งไฟฟ้า 
มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า ระบบสายดิน การต่อสายดินและการ
เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมีส านึก รับผดิชอบต่อ
มาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพวิศวกรรม 

6553222 / 
การออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
ระบบไฟฟ้า รหัสและมาตรฐานของการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ผังการจ่ายก าลังไฟฟ้า 
ขนาดและชนิดสายไฟฟ้า รางไฟฟ้า อุปกรณ์
และเครื่องมือไฟฟ้า การค านวณโหลด การ
ปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบ
วงจรคาปาซิเตอร์แบงค์ การออกแบบวงจร
แสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบ
วงจรมอเตอร์ ตารางรายการโหลด สายป้อน
และสายเมน ระบบไฟฉุกเฉิน การค านวณ
กระแสลัดวงจรและระบบสายดินของการ
ติดตั้งไฟฟ้า 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual and Team 
work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการ ท างานเดี่ยว และ
การท างานในฐานะผูร้่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายของ
สาขาวิชาชีพ 

6553223 /
ปฏิบัติการการ
แปลงผัน
ก าลังไฟฟ้า 
 
 
 
 
6553227/ 
ปฏิบัติการระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวงจรแม่เหล็ก หม้อ
แปลงไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วงจร
แปลงผั นกระแสสลับ เป็ นกระแสตรง 
กระแสตรงเป็นกระแสตรง และกระแสตรง
เป็นกระแสสลับ 
 
ปฏิบัติการที่ เกี่ ยวข้องกับการไหลของ
ก าลังไฟฟ้า การคงค่าแรงดันของสายส่ง มุม
เฟสและแรงดันตกระหว่างด้านส่งและ
ด้านรับ องค์ประกอบที่มีผลต่อการไหลของ
ก าลังไฟฟ้า สายส่งขนาน หม้อแปลงไฟฟ้า 
ความสามารถในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
โครงข่ายวงจรสายส่ง หม้อแปลงรักษา
แรงดัน ซังโครนัสคอนเดนเซอร์และสายส่ง
แรงสูงช่วงยาว การลัดวงจรในสภาวะช่ัวครู่
ในระบบไฟฟ้าก าลัง การเกิดความผิดพร่อง
แบบสามาตรและไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้า
ก าลัง การจ าลองการไหลของก าลังไฟฟ้า 
และการศึกษาการจัดสรรก าลังการผลิต
อย่างประหยัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซบัซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อยา่ง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่าน
และเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงาน 
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับ
ค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

6552220 /
ปฏิบัติการการ
ถอดแบบทาง
ไฟฟ้าก าลังและ
ประมาณราคา 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแทนอุปกรณ์
ทางไฟฟ้าด้วยสัญลักษณ์ ความหมายของ
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การถอดแบบระบบแสง
สว่าง การถอดแบบภายในอาคาร การถอด
แบบไฟฟ้าแรงสูง ราคากลาง การประมาณ
ราคาทางไฟฟ้า และการจัดท าเอกสารแสดง
ราคากลาง 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการทางวิศวกรรม
และการบริหารงาน และ สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงาน
ของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มสีภาพแวดล้อมการท างาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

6550330 / 
วิศวกรรมไฟฟ้า
ส าหรับสังคม 

วิศวกรรมไฟฟ้าในสังคมปัจจุบันและการ
พัฒนาสังคมในโลกอนาคต บทบาทวิศวกร
ในสังคม วิศวกรไฟฟ้าในสังคมปัจจุบัน การ
น าความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าไปสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม และฝึกปฏิบัติ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ สามารถการเรียนรูต้ลอดชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

6550322 / 
หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 

หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจหรือการพัฒนา
ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

 
หมำยเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยน ารายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
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3.2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Sydney Accord 
ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Sydney Accord 
รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู ้เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อนิยาม
และใช้ ข้ันตอน งาน กระบวนการ ระบบงานหรือวิธีการทาง 
วิศวกรรม 

6501123 /
ทฤษฎี
วงจรไฟฟ้า1 

องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์
แบบโหนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความ
ต้านทานไฟฟ้า ความเหนี่ยวน าไฟฟ้า ความ
จุของตัวเก็บประจุไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน 
ซุปเปอร์โพซิซัน วงจรอันดับหนึ่งและสอง 
เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรก าลังไฟฟ้า
กระแสสลับและระบบไฟฟ้าสามเฟส 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ ปญัหาทาง
วิศวกรรมทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปของ ปัญหาที่มีนัยส าคญั โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์และ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมตามสาขาความ
ช านาญ 

6552221 / 
ทฤษฎี
วงจรไฟฟ้า 2 

การวิเคราะห์ผลตอบสนองสัญญาณไซด์ 
ก าลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวประกอบ
ก าลัง โครงข่ายแบบ 2 พอร์ต วงจรอนุพันธ์
อันดับสูง การก าหนดค่าเริ่มต้นของสมการ
อนุพันธ์  การวิ เคราะห์และสังเคราะห์
ฟังก์ชันโครงข่าย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยกับตัวประกอบก าลัง วงจร
กรองความถี่และรีโซแนนซ์ และระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำ ค ำตอบของปัญหำ 
(Design/Development of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง เทคโนโลยีวิศวกรรมทั่วไป 
และมสี่วนช่วย ออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับข้อพิจารณา ทางด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิง่แวดล้อม 

6553220 /
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

การป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนมาตรการ
ความปลอดภัย การวางผังและการบริหาร
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม การ
ออกแบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ในงาน
เ ช่ือม  งานไฟฟ้ า  งานเ ช้ือ เพลิ ง  งาน
กัมมันตรังสี และงานท่ีเกี่ยวข้องกับสารพิษ 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรม
ทั่วไป จากการก าหนด ต าแหน่ง การค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจาก
มาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพ ฐานข้อมูล การ สืบค้นทางเอกสาร การ
ออกแบบการทดสอบและ ทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เชื่อถือได ้

6550323 / 
วิศวกรรมส่อง
สว่าง 

คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของแสง หน่วยวัดที่ใช้
วั ด เ กี่ ย ว กั บ แ ส ง แ ล ะ ก า ร ส่ อ ง ส ว่ า ง 
แหล่งก าเนิดแสงและการควบคุม หลอดไฟ
และโคมไฟ คุณสมบัติในการสะท้อนแสง
ของวัสดุก่อสร้าง การค านวณและการ
ออกแบบความสว่างภายในและภายนอก
อาคาร ความปลอดภัย มาตรฐานที่ใช้ใน
ระดั บประ เทศและระดั บนานาชาติ  
เทคโนโลยีหลอดแอลอีดี และฝึกปฏิบัติ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท า
แบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมทั่วไปท่ีเข้าใจถึง ข้อจ ากัดของ
เครื่องมือต่างๆ 

6553223 /
ปฏิบัติการการ
แปลงผัน
ก าลังไฟฟ้า 
 
 
 
 
6553227 /
ปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้า
ก าลัง 

ปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับวงจรแม่เหล็ก 
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสและ 3 เฟส เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
วงจรแปลงผันกระแสสลับเป็นกระแสตรง 
กระแสตรงเป็นกระแสตรง และกระแสตรง
เป็นกระแสสลับ 
 
ปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับการไหลของ
ก าลังไฟฟ้า การคงค่าแรงดันของสายส่ง มุม
เฟสและแรงดันตกระหว่างด้านส่งและ
ด้านรับ องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการไหลของ
ก าลังไฟฟ้า สายส่งขนาน หม้อแปลงไฟฟ้า 
ความสามารถในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
โครงข่ายวงจรสายส่ง หม้อแปลงรักษา
แรงดัน ซังโครนัสคอนเดนเซอร์และสายส่ง
แรงสูงช่วงยาว การลัดวงจรในสภาวะชั่วครู่
ในระบบไฟฟ้าก าลัง การเกิดความผิดพร่อง
แบบสามาตรและไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้า
ก าลัง การจ าลองการไหลของก าลังไฟฟ้า 
และการศึกษาการจัดสรรก าลังการผลิต
อย่างประหยัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สามารถแสดงว่ามีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามยั 
ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบตัิ
วิชาชีพใน ระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม 

6550330 / 
วิศวกรรมไฟฟ้า
ส าหรับสังคม 
 
 

วืศวกรรมไฟฟ้าในสังคมปัจจุบันและการ
พัฒนาสังคมในโลกอนาคต บทบาทวิศวกร
ในสังคม วิศวกรไฟฟ้าในสังคมปัจจุบัน การ
น าความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าไปสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม และฝึกปฏิบัติ 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหา งานด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมในบริบทของสังคม และ สิ่งแวดล้อม และสามารถแสดง
ความรู้และ ความจ าเป็นของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

6553225 / 
ระบบกัก เก็บ
พลังงาน 

แนวคิดในการสะสมพลังงาน การสะสม
พลังงานเชิงกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานเคมี 
พลังงานความร้อน พลังงานแบบสูบกลับ 
พลังงานแบบอัดอากาศ พลังงานไฟฟ้าใน
แบตเตอรีและตัวเก็บประจุและพลังงาน
ไฮโดรเจน 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- มีความเข้าใจและมสี านึกรับผิดชอบต่อการ มาตรฐานปฏิบตัิวิชาชีพ
ในระดับเทคโนโลยี วิศวกรรม 

6553222 / 
การออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
ระบบไฟฟ้า รหัสและมาตรฐานของการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ผังการจ่ายก าลังไฟฟ้า 
ขนาดและชนิดสายไฟฟ้ า  รางไฟฟ้ า 
อุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า การค านวณ
โหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและ
การออกแบบวงจรคาปาซิเตอร์แบงค์ การ
ออกแบบวงจรแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
การออกแบบวงจรมอเตอร์ ตารางรายการ
โหลด สายป้อนและสายเมน ระบบไฟ
ฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจรและ
ระบบสายดินของการติดตั้งไฟฟ้า 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/
รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual and Team 
work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการ ท างานเดี่ยว และ
การท างานในฐานะผูร้่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความหลากหลายทาง
เทคนิค 

6554221 / 
วิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง1 
 
6554222 / 
วิจัยทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 2 

พัฒนาโครงงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง การจัดท าโครงร่างวิจัย การขออนุมัติ
หัวข้อโครงงาน การด าเนินการวิจัยและ
น าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย 
 
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย  ก า ร น า เ ส น อ
ความก้าวหน้างานวิจัย การเขียนรายงาน
วิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมทั่วไปกับกลุ่มผู้ปฏบิัติวิชาชีพวิศวกรรม
และสังคมโดยรวมได้อย่าง มีประสทิธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียน
รายงาน ทางวิศวกรรมและเตรยีมเอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับค าแนะน า
งานได้อย่างชัดเจน วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ 
สามารถให้และรับค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

6552220 /
ปฏิบัติการการ
ถอดแบบทาง
ไฟฟ้าก าลังและ
ประมาณราคา 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแทนอุปกรณ์
ทางไฟฟ้าด้วยสัญลักษณ์ ความหมายของ
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การถอดแบบระบบ
แสงสว่าง การถอดแบบภายในอาคาร การ
ถอดแบบไฟฟ้าแรงสูง ราคากลาง การ
ประมาณราคาทางไฟฟ้า และการจัดท า
เอกสารแสดงราคากลาง 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ หลักการทางวิศวกรรม
และการบริหารงาน และ สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงาน
ของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มสีภาพแวดล้อมการท างาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

6550329 /
สัมมนา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 

การค้นคว้าและการรวบรวมประเด็นที่
น่าสนใจในศาสตร์วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานและ
น าเสนอ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัว เพื่อให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ สามารถการเรียนรูต้ลอดชีพเมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงทางความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม 

6550322 / 
หัวข้อพิเศษ
ทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 

หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจหรือการ
พัฒนาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 

หมำยเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยน ารายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
 

4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย (ตัวอย่าง) 
1. ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการประยุกต์ใช้หลักการ  

ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อสร้างค าตอบท่ีตรงกับความต้องการ โดยพิจารณาองค์ประกอบ

ทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และองค์ประกอบอื่นตาม  
ความเหมาะสมของสาขาวิชา 

3. ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
4. ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและท าการตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร์ 
5. ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการสร้างเป้าหมาย การวางแผนงาน 

ท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการการท างานร่วมกัน  
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6. ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

7. ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 

ระบช่ืุอและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสตูรซึ่งท าหน้าท่ีด้านบริหารหลักสตูร การสอน และค้นคว้าวิจัยและ
งานบริการวิชาการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 

นายอานนท์  
อิศรมงคลรักษ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี)...) 

2548 
 

2553 
 

2562 

5 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ด้านบริหารหลักสูตร การสอน และ
ค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงที่ 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชำเอก/แขนงวชิำวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
1 นายอานนท์  

อิศรมงคล
รักษ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

2548 
 

2553 
 

2562 

5 

2 นายวิโรจน์  
บัวงาม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 

2542 
 

2550 
 

20 

3 นายบัญชา  
หิรัญสิงห์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 

2543 
 

2551 
 

11 
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ตำรำงที่ 2: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชำเอก/แขนงวชิำวิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร (ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 แขนง) 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 

1 นายเจษฎา  
สาททอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม  
(สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 

2550 
 
 

2541 
 
 

2547 
 
 

2557 

10 

2 นางสาวนิฎฐิ
ตา เชิดชู 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
M.Sc. Telecommunications 
(University of Pittsburgh) 
Ph.D. Electrical Engineering 
(National University of 
Singapore) 

2542 
 

2545 
 

2554 

10 

3 นายเฉลมิ
ชนม์  
ตั้งวชิรพันธุ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

2541 
 
 

2553 
 

10 
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ตำรำงที่ 3: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชำเอก/แขนงวชิำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมีมำกกว่ำ 1 แขนง) 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 

1 นายธวัชชัย  
ทองเหลี่ยม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 

2543 
 
 

2547 
 
 

2559 
 

 

15 

2 นายสัญญา  
ควรคิด 

รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์  
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

2541 
 
 

2547 
 
 

2558 
 

 

20 

3 นางสาว
หฤทัย  
ดิ้นสกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 

2541 
 
 

2552 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 33 -  

3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าสาขาวิชาซึ่งท าหน้าที่ด้านการสอน  

การค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ และการให้ค าปรึกษาเต็มเวลา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
1 นายปิยะ  

โควินท์ท
วีวัฒน์ 

ศาสตราจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
M.Sc. Digital Communication 
(Chalmers University of 
Technology) 
Ph.D. Electrical Engineering 
(Geogia Institute of 
Technology) 

2537 
 

2541 
 
 

2547 

23 

2 นายสันติ  
กูลการขาย 

รองศาสตราจารย ์ วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ) 

2548 
 
 
 

2551 
 
 

2557 

10 

3 นายวทัญญู  
มีศรีสุข 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 

2556 
 
 

2557 
 
 

2560 

5 

4 นางสาว
โสภาพรรณ 
สุวรณสว่าง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
Ph.D. Electronics Engineering 
(University of York) 

2544 
 
 

2550 
 

2561 

14 

 5 นายอดิศร  
แก้วภักด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 

2547 
 
 

2553 

10 

6* นายสมบตัิ   คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร ์

2541 
 

20 
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หทัยรัตนา
นนท์ 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 

 
 

2551 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) 
 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  

ระบุช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของบุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งท าหน้าที่ช่วยด้านการสอน/ 
ด้านเทคนิคในห้องปฏิบัติการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏบิัติกำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นายบรรเจิด เจริญพันธุ ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฎิบตัิ
การ 

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

2 นายนิรัช ชัยหา นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฎิบตัิ
การ 

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 

 
5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าที่น ามาคิดอัตราส่วนซึ่งท าหน้าที่ด้านการสอนและให้ค าปรึกษาเต็มเวลา และจ านวนนักศึกษาจริง 
ในปีการศึกษาปัจจุบันที่ยื่นขอรับรองปริญญาฯ โดยจ าแนกตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 

 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2565 - 2569 
ตำรำงที่ 1: จ ำนวนนักศึกษำระดบั ม.6 และ ปวส. วิชำเอก/แขนงวิชำ วิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

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

รวม 20 40 60 80 80 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 60 

 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ปวส.) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
 
ตำรำงที่ 2: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ม.6) รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ปวส.) 
5 60 30 

อัตราส่วน (60+30)/5=18 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
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ตำรำงที่ 3: จ ำนวนนักศึกษำระดบั ม.6 และ ปวส. วิชำเอก/แขนงวิชำ วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

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

รวม 20 40 60 80 80 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 60 

 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ปวส.) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
 
ตำรำงที่ 4: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ม.6) รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ปวส.) 
5 60 15 

อัตราส่วน (60+15)/5=15 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 
ตำรำงที่ 5: จ ำนวนนักศึกษำระดบั ม.6 และ ปวส. วิชำเอก/แขนงวิชำ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

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

รวม 20 40 60 80 80 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 60 

 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ปวส.) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีท่ี 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
 
ตำรำงที่ 6: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ม.6) รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ปวส.) 
5 60 15 

อัตราส่วน (60+15)/5=15 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
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6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
รายงานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณาจารย์ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน สามารถอธิบายถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาในด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ ด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ ด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา และด้านการปรับ
ต าแหน่งทางวิชาการ ในแต่ละปีการศึกษาภายในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 
ล าดับที ่ แผนการพัฒนาดา้นการให้ความรูแ้ละเสรมิ

ทักษะ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1 สนับสนุนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรใหม้ี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

x x x x x 

2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์นเิทศสหกจิศึกษา 

x x x x x 

3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการ 

x x x x x 

4 ส่งเสริมให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรมีองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

x x x x x 

5 ส่งเสริมให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรมีคุณวุฒิ
ด้านวิชาชีพ เช่น เลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

  x x x 

 
6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 

ล าดับที ่ แผนพัฒนาด้านการจัดหาบคุลากรใหม่ 2565 2566 2567 2568 2569 
1 จัดหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านระบบ

รถไฟฟ้า ระบบรางและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อ
พัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยียาน
ยนต์ไฟฟ้า 

   x x 

2 จัดหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านอนุรักษ์
พลังงาน พลังงานทดแทนและเทคโนโลยรีะบบ
เก็บกักพลังงานเพื่อพัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้อง
กับพลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก 

   x x 

3 จัดหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านระบบ
สมาร์ทกริด 

   x x 

4 จัดหาเจา้หน้าท่ีที่มีทักษะด้านงานซ่อมบ ารุง
เครื่องมือ เครื่องวัดทางไฟฟ้าก าลงัประจ า
ห้องปฏิบัติการ 

   x x 

 
6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 

ล าดับที ่ แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคณุวุฒิการศึกษา 2565 2566 2567 2568 2569 
1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรมีคุณวุฒิ

การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
  x x x 

2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชามีคุณวุฒิ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 

  x x x 
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6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ล าดับที ่ แผนพัฒนาด้านการปรับต าแหน่งทางวิชาการ 2565 2566 2567 2568 2569 
1 ส่งเสริมให้อาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้นทั้งในระดับ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย ์

  x x x 

2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ามีต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

  x x x 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์    
ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของแคลคลูัส  
 

- เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฏ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน กลศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
สมบัติของสสาร สมดลุของอนุภาค 
หลักสมดุลของแรง การสั่นและ
คลื่น กลศาสตร์ของไหล แกส๊อุดม
คติและสารบรสิุทธ์ิ งานและความ
ร้อน แสง การหักเหและการ
เลี้ยวเบนของแสง โพลาไรเซซัน
ของแสง เลนส์และอุปกรณ์ทาง
แสง สมบัติของแสงท่ีเป็นได้ทั้ง
คลื่นและอนุภาค 

6001120  
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 
Physics for Engineer 
3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎี 2/30 
ปฏิบัติการ 1/30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคมี  
 

- สมบัติของแก๊ส ของเหลว 
ของแข็งและสารละลาย พ้ืนฐาน
ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างและ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะ
เคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาต ุ
ธาตุเรพรเีซนเททีฟ ธาตุอโลหะ 
โลหะทรานซิซัน ปริมาณสาร
สัมพันธ์ สมดุลเคมี สมดลุไอออนิก 
จลนศาสตรเ์คมี  

6001204  
เคมีส าหรับวิศวกร  
Chemistry for 
Engineer 
3(2-2-5) 
 
 

ทฤษฎี 2/30 
ปฏิบัติการ 1/30 

คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม - เรขาคณติวิเคราะห์ ฟังก์ชัน 
ลิมิตและความต่อเนื่อง รูปแบบยัง
ไม่ก าหนด การหาอนุพันธ์และ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง เทคนิค
การหาปริพันธ์ การหาปริพันธไ์ม่
ตรงแบบและการประยุกต์ใช้
อนุพันธ ์
 
 
 
 
 

6001121  
คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิศวกร 1 
Mathematics for 
Engineer 1 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 
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ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม (ต่อ) - การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดบั
และอนุกรม การกระจายแบบ
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูล
ฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดี
เทอร์มิแนนท์ การหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลข และระบบพิกัดเชิงขั้ว 

6001122  
คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิศวกร 2 
Mathematic for 
Engineer 2 
3(3-0-6) 

ทฤษฎี 3/45 

- เวกเตอร์ในปริภมูิสามมิติ 
ฟังก์ชันเวกเตอร์ ฟังก์ชันค่าจริง
หนึ่งตัวแปรและการประยุกต์
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและ
การประยุกต์แคลคูลสัของฟังก์ชัน
ค่าจริงแบบสองตัวแปร เส้นตรง 
ระนาบพ้ืนผิวในปริภูมสิามมิติ 
ปริพันธ์เชิงเส้นเบื้องต้น แคลคูลสั
ของฟังก์ชันค่าจริงแบบหลายตัว
แปรและการประยุกต์ ทฤษฎีของ
กรีนและทฤษฎีของเกาส์และส
โตกส ์

6002120  
คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิศวกร 3 
Mathematic for 
Engineer 3 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 15 /255  
องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม    
ความเข้าใจและความสามารถในการ
ถอดแบบความหมายจากแบบทาง
วิศวกรรม  
 

- เครื่องมือในการเขียนแบบและ
การเขียนอักษร การเขียนภาพฉาย
บนระนาบตั้งฉาก การวาดภาพบน
พิกัดฉากและภาพประกอบ การ
ก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ 
การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ
ช่วยและภาพแผ่นคลี่ การสเก็ต
ร่างแบบ การเขียนแบบประกอบ
และแยกช้ินส่วน และพื้นฐานการ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน
แบบ 

6501120  
เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 
3(2-3-4) 
 

ทฤษฎี  2/30 
ปฏิบัติการ  1/45 

วัสดุวิศวกรรม  
 

- ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
สมบัติ กระบวนการผลติ และการ
ใช้งานของวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก 
โลหะ พอลเิมอร์ เซรามิก และวสัดุ
เชิงประกอบ สมบตัิทางกลและ
การเสื่อมสภาพของวัสด ุ

6501126  
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 

พื้นฐานกลศาสตร์  
 

- ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดลุ 
สถิตศาสตร์ของของไหล 
จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของ
อนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง กฎข้อท่ี
สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
และแรงดลและโมเมนตัม 
 
 

6501125  
กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering 
Mechanics 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 
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ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  
 

- องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า 
การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช 
ทฤษฎีวงจร ความต้านทานไฟฟ้า 
ความเหนี่ยวน าไฟฟ้า ความจุของ
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า กฎของโอห์ม 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีเทวินิน
และนอรต์ัน ซุปเปอรโ์พซิชัน วงจร
อันดับหนึ่งและสอง เฟสเซอร์
ไดอะแกรม วงจรก าลังไฟฟ้า
กระแสสลับและระบบไฟฟ้าสาม
เฟส 

6501123  
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 
Electric Circuit 
Theory 1 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 
 

สัญญาณและระบบ  
 

- ระบบสัญญาณแบบต่อเนื่อง 
ระบบสญัญาณแบบไมต่่อเนื่อง 
การคอนโวลูชันของสัญญาณ การ
วิเคราะหส์ัญญาณแบบต่อเนื่อง
เวลาโดยใช้อนุกรมฟูเรยีร์ การ
แปลงฟูเรียร์ การแปลงซี และการ
แปลงลาปลา แผนภาพโพล-ซโีร 
การชักตัวอย่าง ตัวแปรสถานะ 
การแทนระบบบนโดเมนเวลาและ
ความถี่ การตอบสนองของระบบ 
การประยุกต์ทฤษฎสีัญญาณและ
ระบบ 

6502127  
สัญญาณและระบบ 
Signal and System 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 

สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า  
 

- สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิ
เล็กทริก ความจุไฟฟ้า กระแสการ
น าและกระแสการพา ความ
ต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วสัดุ
แม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า 
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยน
ตามเวลา และสมการของแมกซ์
เวลล ์

6502124 
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 
Electromagnetic 
Field 
3(3-0-6) 

ทฤษฎี 3/45 

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบ
แอนะล็อกและดิจิทัล  
 

- ระบบจ านวนและรหสั พีชคณิต
บูลีน ทฤษฎีเดอรม์อร์แกน ลอจิก
เกต ฟังก์ชันลอจิกสวิตซิง การลด
รูปสมการบลูีนโดนใช้แผนผังคาร์
โนห์ การออกแบบวงจรคอมบิ
เนชัน วงจรเข้ารหสัและถอดรหสั 
มัลตเิพล็กซ์และดมีัลติเพล็กซ์ 
ฟลิปฟลอป วงจรเชิงอันดับ วงจร
นับ ชิฟต์รีจีสเตอร์ หน่วยความจ า 
การออกแบบวงจรเชิงล าดับโดย
ใช้สเตทแมชชีนและอุปกรณ์ทาง
ลอจิกที่โปรแกรมได ้
 
 

6502122  
วงจรดิจิทัลและการ
ออกแบบลอจิก 
Digital Circuit and 
Logic Design 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 
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ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อก
และดิจิทลั 

- อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า ลักษณะ
ทางกระแส แรงดันและความถี่
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด 
การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์ชนิดบเีจทีมอส 
ซีมอส และไบซมีอส ออปแอมป์
และการประยุกต์ใช้ และ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 

6502125 
อิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronics 1 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 
 

- สถาปัตยกรรมและการท างาน
ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดอะแกรม
เวลาของสัญญาณ การตดิต่อกับ
หน่วยความจ า การเช่ือมต่อกับ
อุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุตและ
อุปกรณ์อื่น การออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ควบคุมโดยใช้ไมโคร
โพรเซสเซอร์ การประยุกต์ใช้งาน
ของไมโครโพรเซสเซอร์ในระบบ
สมองกลฝังตัว และการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูงส าหรับไม
โครโพรเซสเซอร ์

6503121  
ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 
Microprocessor 1 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 

การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล  
 

- วงจรแม่เหล็ก หลักการ
แม่เหล็กไฟฟ้า การเปลี่ยนรูป
พลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและ
พลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก 
ทฤษฎีและการวเิคราะห์หม้อ
แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟสและสามเฟส 
หลักการของเครื่องจักรกลแบบ
หมุน หลักการและการวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
สมบัติและหลักการของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า และมอเตอรไ์ฟฟ้า
กระแสตรง และการเริ่มหมุนและ
การควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6552223  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
Electrical Machine 1 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 1/15 
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ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  
 

- หน่วยและมาตรฐานของการวัด
ทางไฟฟ้า ประเภทและลักษณะ
ของเครื่องมือวัด  
การวิเคราะห์การวัด การวัด
กระแสและแรงดันทั้งไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ การ
วัดก าลังไฟฟ้า การวดัตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้า การวัดพลังงานไฟฟ้า 
การวัดความต้านทาน การวัด
ความเหนี่ยวน า การวัดค่าเก็บ
ประจุ การวดัความถี่และคาบเวลา 
และการวดัสญัญาณรบกวน 
ทรานสดิวเซอร์ และการสอบ
เทียบเครื่องมือวัด 

6502121  
เครื่องมือวัดและการวดั
ทางไฟฟ้า 
Electrical Instrument 
and Measurement 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 

ระบบควบคมุ  
 

- แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน การจ าลอง
และออกแบบระบบควบคุมใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การ
จ าลองและผลตอบสนองของ
ระบบควบคมุแบบพลวัตร ระบบ
อันดับหนึ่งและสอง ระบบควบคุม
แบบเปิดและปิด ระบบควบคมุ
แบบป้อนกลับและความไวในการ
ตอบสนอง ชนิดของระบบควบคุม
แบบป้อนกลับ แนวคิดและเง่ือนไข
ความมีเสถียรภาพของระบบ
ควบคุม และวิธีทดสอบเสถียรภาพ
ของระบบ 

6503120  
ระบบควบคมุ 
Control System 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี 3/45 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  - หลักการของระบบคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกัน
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การประมวลผลข้อมลูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

6502120  
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
Computer 
Programming 
3(2-2-5) 
 

ทฤษฎี  2/30 
ปฏิบัติการ  1/30 
 

และเทคโนโลยีการสื่อสาร - หลักการเบื้องต้นของ
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) 
โครงสร้างการท างานของ IoT 
เทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบฝัง
ตัวส าหรับงาน IoT เทคโนโลยีการ
สื่อสารแบบมสีายและไร้สาย และ
ระบบรับ-ส่งสัญญาณความถี่วิทยุ
ส าหรับงาน IoT  โพรโทคอล IoT 
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง การ
ประยุกต์ใช้งาน 

6563223  
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพ
สิ่งส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
Internet of Things 
for Electrical 
Engineering 
3(2-2-5) 
 

ทฤษฎี  3/45 
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ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 รวม 40 /645  
องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม    
การผลิต ส่งจ่าย จ าหน่ายและการใช้
งานของก าลังไฟฟ้า 
 

- โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ
เปอร์ยูนิต แหล่งก าเนิดพลังงาน
ไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและ
แบบพลังงานทดแทน ลักษณะของ
โหลด แบบจ าลองและลักษณะ
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟ้าก าลัง สายส่งไฟฟ้าก าลัง 
และสายเคเบิล ระบบจ าหนา่ย
ก าลังไฟฟ้า ความรูเ้บื้องต้นของ
การกระจายการผลติไฟฟ้า 
อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
แบบจ าลองและพารามเิตอร์ของ
โครงข่ายการส่งและจ่าย
ก าลังไฟฟ้า ความรู้พื้นฐานของ
โหลดโฟล์ว การควบคุมโหลด
โฟล์ว และการวิเคราะห์ฟอลท์
แบบสมมาตรและไมส่มมาตร 

6553226  
ระบบไฟฟ้าก าลัง 
Electrical Power 
System 
3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎี  3/45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  วงจรแม่เหล็ก หลักการ
แม่เหล็กไฟฟ้า การเปลี่ยนรูป
พลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและ
พลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก 
ทฤษฎีและการวเิคราะห์หม้อ
แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟสและสามเฟส 
หลักการของเครื่องจักรกลแบบ
หมุน หลักการและการวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
สมบัติและหลักการของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า และมอเตอรไ์ฟฟ้า
กระแสตรง และการเริ่มหมุนและ
การควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

6552223  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
Electrical Machine 1 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี  2/30 
 

- โครงสร้างของเครื่องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการและ
การวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้า
แบบซิงโครนสั หลักการและการ
วิเคราะหเ์ครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบ
เหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส 
วิธีการเริ่มเดินมอเตอรเ์หนี่ยวน า
แบบสามเฟสและมอเตอร์
ซิงโครนัส และการป้องกัน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

6553221 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 
Electrical Machine 2 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี  3/45 



- 44 -  

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การผลิต ส่งจ่าย จ าหน่ายและการใช้
งานของก าลังไฟฟ้า (ต่อ) 
 

- การวิเคราะห์ผลตอบสนอง
สัญญาณไซด์ ก าลังงานไฟฟ้า
กระแสสลับ ตัวประกอบก าลัง 
โครงข่ายแบบ 2 พอร์ต วงจร
อนุพันธ์อับดับสูง การก าหนดค่า
เริ่มต้นของสมการอนุพันธ์ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ฟังก์ชัน
โครงข่าย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยกับตัวประกอบ
ก าลัง วงจรกรองความถีแ่ละรี
โซแนนซ ์

6552221  
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 
Electrical Circuit 
Theory 2 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี  1/15 

- ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการไหล
ของก าลังไฟฟ้า การคงค่าแรงดัน
ของสายส่ง มุมเฟสและแรงดันตก
ระหว่างด้านส่งและด้านรับ 
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการไหล
ของก าลังไฟฟ้า สายส่งขนาน หมอ้
แปลงไฟฟ้า ความสามารถในการ
ส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า โครงข่ายวงจร
สายส่ง หม้อแปลงรักษาแรงดัน 
ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์และสายสง่
แรงสูงช่วงยาว การลัดวงจรใน
สภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าก าลัง 
การเกิดความผดิพร่องแบบ
สมมาตรและไม่สมมาตรในระบบ
ไฟฟ้าก าลัง การจ าลองการไหล
ของก าลังไฟฟ้า และการศึกษาการ
จัดสรรก าลังการผลิตอยา่ง
ประหยดัด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
 

6553227  
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
ก าลัง  
Power System 
Laboratory 
1(0-3-0) 
 

ปฏิบัติการ  1/45 
 

 - การพัฒนาโครงงานวิจัยด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง การจดัท า
โครงร่างวิจัย การขออนุมัติหัวข้อ
โครงงาน การด าเนินการวิจัยและ
น าเสนอความก้าวหน้างานวิจัย 
 

6554221  
วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 1   
Electrical Power 
Engineering Research 1      

1(0-3-0) 

ปฏิบัติการ  1/45 
 

 - การด าเนินการวจิัย การน าเสนอ
ความก้าวหน้างานวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย และการน าเสนอ
ผลการวิจัย 
 

6554222  
วิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 2     
Electrical Power 
Engineering Research 2        

1(0-3-0) 

ปฏิบัติการ  1/45 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การผลิต ส่งจ่าย จ าหน่ายและการใช้
งานของก าลังไฟฟ้า (ต่อ) 
 

*การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลังในสถาน
ประกอบการเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐ 
**การปฏิบัติงาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางดาน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลังในสถาน
ประกอบการเอกชน หรือหนวย
งานของรัฐ และการน าเสนอ
รายงานผลการปฏิบัตสิหกิจ 

 *6014201 
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 
Professional 
Internship in 
Electrical Power 
Engineering 
5(450) 
**6014207  
การฝึกสหกิจศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
Cooperative 
Education in 
Electrical Power 
Engineering 
6(540)    

*ปฏิบัติการ  5/450 
หรือ  
**ปฏิบัติการ  6/540 
 
 
 
 
 
 

 

การแปลงรูปก าลังไฟฟ้า  
 

- สมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง ไดโอดก าลัง เอสซีอาร์ จีที
โอ ทรานซิสเตอร์ก าลัง 
มอสเฟตก าลัง และไอจีบีที สมบัติ
ของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลง
ไฟฟ้าก าลัง แกนเฟอร์ไรต์ แกน
แบบผงเหล็ก หลักการของคอน
เวอร์เตอร์ ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ 
อินเวอร์เตอร์ ตัวปรับความถี่ การ
ขับมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์โซลิดสเตต 
การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง 
การควบคุมมอเตอรเ์หนี่ยวน า 
และการควบคุมมอเตอร์ซิงโครนสั 
 

6553224  
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
Power Electronics 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี  3/45 

- ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวงจร
แม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 
และ 3 เฟส เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ วงจรแปลงผัน
กระแสสลับเป็นกระแสตรง 
กระแสตรงเป็นกระแสตรง และ
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
 

6553223  
ปฏิบัติการการแปลงผัน
ก าลังไฟฟ้า  
Energy Conversion 
Laboratory     
1(0-3-0) 
 

ปฏิบัติการ  1/45 
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องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

การกักเก็บพลังงาน  
 

- แนวคิดในการสะสมพลังงาน 
การสะสมพลังงานเชิงกล พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานเคมีพลังงานความ
ร้อน พลังงานแบบสูบกลับ 
พลังงานแบบอัดอากาศ พลังงาน
ไฟฟ้าในแบตเตอรีและตัวเก็บ
ประจุ และพลังงานไฮโดรเจน 
 

6553225  
ระบบกักเก็บพลังงาน 
Energy Storage 
System 
3(3-0-6) 

 

ทฤษฎี  3/45 

ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความ
ปลอดภัยในการออกแบบและติดตัง้
ทางไฟฟ้า 

- การป้องกันอุบัติเหตุ การ
วางแผนมาตรการความปลอดภัย 
การวางผังและการบรหิารความ
ปลอดภัยในงานวิศวกรรม การ
ออกแบบความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ในงานเชื่อม งานไฟฟ้า 
งานเชื้อเพลิง งานกัมมันตรังสี 
และงานท่ีเกี่ยวข้องกับสารพิษ 
 

6553220  
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
Safety Engineering 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี  3/45 
 

-หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบระบบไฟฟ้า รหสัและ
มาตรฐานของการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า ผังการจ่ายก าลังไฟฟ้า 
ขนาดและชนิดสายไฟฟ้า ราง
ไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า 
การค านวณโหลด การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลังและการออกแบบ
วงจรคาปาซิเตอร์แบงค์ การ
ออกแบบวงจรแสงสว่างและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจร
มอเตอร์ ตารางรายการโหลด สาย
ป้อนและสายเมน ระบบไฟฉุกเฉิน 
การค านวณกระแสลดัวงจร และ
ระบบสายดินของการติดตั้งไฟฟ้า 
 

 6553222  
การออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 
Electrical System 
Design 
3(3-0-6) 
 

ทฤษฎี  3/45 

- ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการ
แทนอุปกรณ์ทางไฟฟ้าด้วย
สัญลักษณ์ ความหมายของ
สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การถอดแบบ
ระบบแสงสว่าง การถอดแบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร การถอดแบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ราคากลาง การ
ประมาณราคาทางไฟฟ้า และการ
จัดท าเอกสารแสดงราคากลาง 
 

6552220  
ปฏิบัติการการถอดแบบ
ทางไฟฟ้าก าลังและ
ประมาณราคา 
Reproduction of 
Electrical Power and 
Cost Estimation 
Laboratory    
1(0-3-0) 
 

ปฏิบัติการ  1/45 
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ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 
หมายเหตุ * ส าหรับนักศึกษาที่เลอืกกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   **ส าหรับนักศึกษาที่เลือกกลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพแผนสหกิจศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ข้อพึงปฏิบัติมาตรฐาน และความ
ปลอดภัยในการออกแบบและติดตัง้
ทางไฟฟ้า (ต่อ) 

- ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
ป้องกันอุบัติภัยในการปฏิบตัิงาน
ติดตั้งไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์และ
วัสดุในงานติดตั้งไฟฟ้า มาตรฐาน
การติดตั้งไฟฟ้า การตดิตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า ระบบสายดิน การต่อสาย
ดิน และการเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคาร 
 

6552222  
ปฏิบัติการการตดิตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร   
Indoor Electrical 
System Installation 
Laboratory 
1(0-3-0) 

 

ปฏิบัติการ  1/45 
 

- ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบความคงทนฉนวนของ
น้ ามันหม้อแปลง การค านวณ
กระแสผิดพร่องตามมาตรฐาน IEC 
การออกแบบรากสายดินในสถานี
ไฟฟ้า การทดสอบเบรกดาวน์ใน
ฉนวนแข็ง การจัดสรรก าลังการ
ผลิตเพื่อการจ่ายโหลดอย่าง
ประหยดัส าหรับโรงจักรไฟฟ้า การ
วัดค่าความตา้นทานหลักดินและ
ค่าความต้านทานจ าเพาะของดิน 
การสร้างแรงดันสูงไฟฟ้า
กระแสสลับและกระแสตรง 
เทคนิคการวัดแรงดันสูงด้วยวิธี
แบ่งแรงดัน และการสร้างแรงดัน
สูงอิมพัลส ์

6554220  
ปฏิบัติการวศิวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage 
Engineering 
Laboratory  
1(0-3-0) 
  
 

ปฏิบัติการ  1/45 
 

 รวม *33 /1,080 
**34/1,170 
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์  
6001120 ฟิสกิสส์ ำหรับวิศวกร 
Physics for Engineer 

1.   นายกิติพันธ์ บุญอินทร์ 
วท.บ. ฟิสิกส ์
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
วท.ม. ฟิสิกส ์
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
วท.ม. ฟิสิกส ์
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

     ประสบการณ์สอน 10 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
2.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี 
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

6001204 เคมีส ำหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายเอกราชันย์ ไชยชนะ 
วท.บ. เคมี   
(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี  
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วศ.ด.  วิศวกรรมเคมี  
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

2. นางสาวกัญจน์รตัน์ สุขรตัน ์
วท.บ. เคมี   
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วท.ม. เคมี   
 (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วท.ด. เคมี   
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 
               ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

 รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 

         ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 
 

6001204 เคมีส ำหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineer 
(ต่อ) 

(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6001121 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกร 1 
Mathematics for Engineer 1 

1. นางสาวหฤทัย ดิ้นสกลุ 
      คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  
ประสบการณ์สอน 18 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

2. นายอดิศร แก้วภักด ี
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล) 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 
 

6001122 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกร 2 
Mathematics for Engineer 2 

1.    นายสันติ กูลการขาย 
      วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
      ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

ประสบการณ์สอน 5 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

2.   นายวทัญญู มีศรีสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6002120 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกร 3 
Mathematics for Engineer 3 

1.  นายเจษฎา สาททอง 
     วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
     (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
     อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     ประสบการณ์สอน 10 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
2.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี 
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม  

6501120 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

1.   นายเฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ ์
     วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
      ประสบการณส์อน 10 ปี 
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
2.   นางสาวจุฑาศินี พรพุทธศร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
ประสบการณ์สอน 7 ปี 

      ลงช่ือ………………………………………………………………….. 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6501126 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

 

1.   นางสาวอุมาพร ปฏิพันธ์ภูมสิกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

     ประสบการณ์สอน 11 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
2.   นางสาวจุฑาศินี พรพุทธศร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
ประสบการณ์สอน 7 ปี 
ลงช่ือ………………………………………………………………….. 

 
6501125 กลศำสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

1.   นายบัญญัติ วารินทร์ใหล 
วศ.บ. วิศวกรรมส ารวจ  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

2.   นายวทัญญู มีศรีสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 
6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ำ 1 
Electric Circuit Theory 1 
 

1.   นายวิโรจน์ บัวงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6501123 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ำ 1 
Electric Circuit Theory 1 
(ต่อ) 

2.    นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 
6502127 สัญญำณและระบบ 
Signal and System 

1.  นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง 
     คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
     วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
     (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์ 
     Ph.D. Electronics Engineering 
     (University of York) 
     ประสบการณ์สอน 14 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

2.   นายสันติ กูลการขาย 
      วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
      ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
      ประสบการณส์อน 10 ปี 
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

3. นายปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
M.Sc. Digital Communication 
(Chalmers University of Technology) 
Ph.D. Electrical Engineering 
(Geogia Institute of Technology) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6502124 สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
Electromagnetic Field 

1.   นายเฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ ์
     วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
      ประสบการณส์อน 10 ปี 
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
2.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี 
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

6502122 วงจรดิจิทัลและกำรออกแบบลอจกิ 
Digital Circuit and Logic Design 
 

1.   นางสาวหฤทัย ดิ้นสกุล 
      คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  
ประสบการณ์สอน 18 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

2.   นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง 
     คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
     วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
     (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์ 
     Ph.D. Electronics Engineering 
     (University of York) 
     ประสบการณ์สอน 14 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

6502125 อิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronics 1 
 

1.   นายธวัชชัย ทองเหลี่ยม 
     คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
     วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6502125 อิเล็กทรอนิกส์ 1 
Electronics 1 
(ต่อ) 

     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
     วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     ประสบการณ์สอน 15 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
2.   นายอดิศร แก้วภักด ี

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล) 
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 
6503121 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 
Microprocessor 1 

1.   นายสัญญา ควรคิด 
      วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส ์
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
      ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 
6552223 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ำ 1 
Electrical Machine 1 
 

1.  นายบัญชา หิรัญสิงห์ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

2.  นายวทัญญู มีศรสีุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี  
ลงช่ือ …………………………………………………………………..  
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6502121 เคร่ืองมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟ้ำ 
Electrical Instrument and Measurement 

1.   นายวทัญญู มีศรีสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 5 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 
 
2.  นายธวัชชัย ทองเหลี่ยม 
     คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
     วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
     วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     ประสบการณ์สอน 15 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
3.  นายเฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ ์
     วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
      ประสบการณส์อน 10 ปี 
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

6503120 ระบบควบคุม 
Control System 

1.   นายวิโรจน์ บัวงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
 

2.   นายเจษฎา สาททอง 
     วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
     (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน) 
     อส.บ. เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6503120 ระบบควบคุม 
Control System 
(ต่อ) 

     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     ประสบการณ์สอน 10 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

6502120 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

1.   นางสาวโสภาพรรณ สุวรรณสว่าง 
     คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
     (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
     วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
     (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)์ 
     Ph.D. Electronics Engineering 
     (University of York) 
     ประสบการณ์สอน 14 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
2.   นางสาวนิฎฐิตา เชิดชู 
      วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
      M.Sc. Telecommunications 
      (University of Pittsburgh) 
      Ph.D. Electrical Engineering 
      (National University of Singapore) 

ประสบการณ์สอน 10 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

6563223 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งส ำหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
Internet of Things for Electrical Engineering 

1.   นายสัญญา ควรคิด 
      วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส ์
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
      ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  

(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
ประสบการณ์สอน 20 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

2.   นางสาวนิฎฐิตา เชิดชู 
      วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม  
      (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
      M.Sc. Telecommunications 
      (University of Pittsburgh) 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

       Ph.D. Electrical Engineering 
      (National University of Singapore) 

ประสบการณ์สอน 10 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

3.   นางสาวหฤทัย ดิ้นสกุล 
      คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
     วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)  
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม  

6553226 ระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
Electrical Power System 

1.    นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
 ประสบการณส์อน 5 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

 
 
2.   นายวิโรจน์ บัวงาม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

6552223 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ำ 1 
Electrical Machine 1 
 

1.  นายบัญชา หิรัญสิงห์ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6552223 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ำ 1 
Electrical Machine 1 
(ต่อ) 

2.  นายวทัญญู มีศรสีุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี   
      ลงช่ือ …………………………………………………………………..   
 
 

6553221 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำ 2 
Electrical Machine 2 
 

1.    นายวทัญญู มีศรีสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี   
      ลงช่ือ …………………………………………………………………..   
 
 
  2. นายบัญชา หิรัญสิงห ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

6553224 อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง 
Power Electronics 

1.    นายวทัญญู มีศรีสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี   
      ลงช่ือ …………………………………………………………………..   
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6553224 อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง 
Power Electronics 
(ต่อ) 

2. นายบัญชา หิรัญสิงห ์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
6553225 ระบบกักเก็บพลังงำน 
Energy Storage System 

1.   นายวทัญญู มีศรีสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี     
      ลงช่ือ …………………………………………………………………..  
 
2.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี      
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

6553220 วิศวกรรมควำมปลอดภัย 
Safety Engineering 

1.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

2.   นายวิโรจน์ บัวงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6553222 กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ 
Electrical System Design 

1.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

2.   นายวทัญญู มีศรีสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี     
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

6552220 ปฏิบัติกำรกำรถอดแบบทำงไฟฟ้ำก ำลังและ
ประมำณรำคำ 
Reproduction of Electrical Power and Cost 
Estimation Laboratory 

1.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

2.   นายวิโรจน์ บัวงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

6552221 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ำ 2 
Electric Circuit Theory 2 

1.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี      
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 



- 61 -  

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 2.   นายวิโรจน์ บัวงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

6552222 ปฏิบัติกำรกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำภำยใน
อำคำร 
Indoor Electrical System Installation 
Laboratory 

1.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

2.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี      
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
3.   นายวทัญญู มีศรีสุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี     
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

6553223 ปฏิบัติกำรกำรแปลงผันก ำลังไฟฟ้ำ 
Energy Conversion Laboratory 

1.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 2.   นายวทัญญู มีศรีสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 

      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี     
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6553227 ปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
Power System Laboratory 

1.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี      
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
2.   นายวิโรจน์ บัวงาม 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6554220 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำแรงสูง 
High Voltage Engineering Laboratory 

1.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี      
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
2.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6554221 วิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 1 
Electrical Power Engineering Research 1 

1.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี      
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
2.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

3.   นายวิโรจน์ บัวงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 
4.   นายวทัญญู มีศรีสุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี     
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
 

6554222 วิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 2 
Electrical Power Engineering Research 2 

1.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6554222 วิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 2 
Electrical Power Engineering Research 2 
(ต่อ) 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี      
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
2.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

3.   นายวิโรจน์ บัวงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
4.   นายวทัญญู มีศรีสุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี     
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 

6014201 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ก ำลัง 
Professional Internship in Electrical Power 
Engineering 
6014207 กำรฝึกสหกิจศึกษำวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 
Cooperative Education in Electrical Power 
Engineering 

1.   นายอานนท์ อิศรมงคลรักษ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี) 

      ประสบการณส์อน 5 ปี      
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
2.   นายบัญชา หิรัญสิงห ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูส้อน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 

6014201 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิศวกรรมไฟฟ้ำ
ก ำลัง 
Professional Internship in Electrical Power 
Engineering 
6014207 กำรฝึกสหกิจศึกษำวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง 
Cooperative Education in Electrical Power 
Engineering  
(ต่อ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 
ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 

3.   นายวิโรจน์ บัวงาม 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า  
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

     ประสบการณ์สอน 20 ปี 
     ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
 
4.   นายวทัญญู มีศรีสุข 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
      (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง) 
      วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
      ประสบการณส์อน 5 ปี     
      ลงช่ือ ………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีห้องปฏิบัติการส าหรับรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาโดยสามารถแสดง

รายละเอียดได้ดังนี้ 
 1.1.1 ห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการจ านวน 8 ห้อง ดังนี ้

1. ห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบ ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 6 ห้อง  ETB – 610 ใช้ส าหรับรองรับการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา เขียนแบบวิศวกรรม โดยมีหัวข้อปฏิบัติทั้งหมดดังนี้ 

หัวข้อกำรปฏิบัติประกอบด้วย 
การทดลองที่ 1 หลักการพื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม 
การทดลองที่ 2 การเตรียมอุปกรณ์ และเรขาคณิตประยุกต์ 
การทดลองที่ 3 การฉายภาพออโธกราฟฟิก 
การทดลองที่ 4 การเขียนภาพออโธกราฟฟิก 
การทดลองที่ 5 การสเกตซ์ภาพพิกทอเรียล 
การทดลองที่ 6 การอ่านภาพออโธกราฟิก 
การทดลองที่ 7 การบอกขนาดเบื้องต้น 
การทดลองที่ 8 สัญนิยมของการเขียนภาพออโธกราฟิก 
การทดลองที่ 9 การเขียนแบบภาพตัด 
การทดลองที่ 10 สัญนิยมของการเขียนภาพตัด 
การทดลองที่ 11 สลักเกลียวและการจับยึด 
การทดลองที่ 12 ภาพเขียนแบบเพื่อใช้งาน 
 
วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. โต๊ะเขียนแบบจ านวน 40 ชุด   
 

 
 

รูปที่ 1 โต๊ะเขียนแบบห้อง  ETB – 610 
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2. ห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม  ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 1 ห้อง ETB.101 ใช้ส าหรับรองรับการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 1 และปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 2 โดยมีหัวข้อปฏิบัติทั้งหมด
ดังนี ้

หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ ปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนวิศวกรรม 1 ประกอบด้วย 
การทดลองที่ 1  เครื่องมือวัด 
การทดลองที่ 2  งานตะไบ 
การทดลองที่ 3  งานเจาะ 
การทดลองที่ 4  งานกลึง 
การทดลองที่ 5  งานเชื่อม 
 

หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ ปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนวิศวกรรม 2 ประกอบด้วย 
 การทดลองที่ 1 หม้อแปลงไฟฟ้า 

การทดลองที่ 2 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
การทดลองที่ 3 วัดคุณลักษณะสวิตช์ ฟิวส์ ตัวต้านทานปรับค่าได้ 
การทดลองที่ 4 วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน 
การทดลองที่ 5 วงจรตัวต้านทานตัวเก็บประจุ 
การทดลองที่ 6 LDR PT100 NTC และ PTC  
การทดลองที่ 7 แอลอีดีและโซล่าเซลล์ 
การทดลองที่ 8 โฟโตไดโอดและโฟโตทรานซิสเตอร์ 
การทดลองที่ 9 เลเซอร์ไดโอดและออปโตคัปเปิลร์ 
การทดลองที่ 10 เครื่องก าเนิดสัญญาณและเครื่องออสซิลโลลโคป 
 

วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จ านวน  10  เครื่อง     
2. ตะไบ  จ านวน  10  ชุด 
3. เลื่อย จ านวน  10  ชุด 
4. สว่านเจาะ   จ านวน 10  ชุด       
5. เครื่องกลึง   จ านวน  1  เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 04.02.3/2557 
6. เครื่องมือวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)  จ านวน 10  ชุด 
7. กระดานไม้ส าหรับเดินสายไฟฟ้า 
8. กล่องเครื่องมือช่าง จ านวน 10 ชุด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ห้อง ETB.101 
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รูปที่ 3 ปฏิบัติการงานตะไบ ห้อง ETB.101 
 

 
 

รูปที่ 4 สว่านเจาะ ห้อง ETB.101 
 

 
 

รูปที่ 5 เครื่องกลึง ห้อง ETB.101 
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รูปที่ 6 เครื่องมือวัด เวอร์เนียคาลปิเปอร์ (Vernier Calipers) ห้อง ETB.101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 กระดานไม้ส าหรับเดินสายไฟฟ้า ห้อง ETB.101 

 
3. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 6 ห้อง ETB 607-608 ใช้ส าหรับรองรับการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีหัวข้อปฏิบัติทั้งหมดดังนี้ 
หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ  กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  
การทดลองที่ 1 ค าสั่งพ้ืนฐานทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี 
การทดลองที่ 2 การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบมีเง่ือนไข if –else ,switch-case  
การทดลองที่ 3 การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบมีเงื่อนไข for , while และ do- while  
การทดลองที่ 4 การเขียนโปรแกรมควบคุมแบบมีเง่ือนไข for , while และ do- while (2) 
การทดลองที่ 5 ฟังก์ช่ัน 
การทดลองที่ 6 ฟังก์ช่ัน (2) 
การทดลองที่ 7 อาเรย์ 
การทดลองที่ 8 อาร์เรย์หลายมิติ 
การทดลองที ่9 ตัวแปรชนิด char 
การทดลองที่ 10 อินพุต เอาต์พุตและการจัดการไฟล์ 
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วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 30 ชุด เลขครุภัณฑ์ 13.1.7315/2562 - 13.1.7344/2562 
 

 
 

รูปที่ 8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ETB 607-608 
 

 
 

รูปที่ 9 บรรยากาศห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ETB 607-608 
 

4. ห้องปฏิบัติกำรดิจิตอล ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 4 ห้อง ETB 409/1 ใช้ส าหรับรองรับการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล โดยมีหัวข้อปฏิบัติทั้งหมดดังนี้ 

หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ  ปฏิบัติกำรวงจรดิจิทัล ประกอบด้วย  
การทดลองที่ 1 ไอซีลอจิกเกท 
การทดลองที่ 2 การวิเคราะห์วงจรลอจิกพื้นฐาน 
การทดลองที่ 3 พีชคณิตบูลีน 
การทดลองที่ 4 ผังคาร์นอห์จและการสังเคราะห์วงจรคอมไบเนช่ัน 
การทดลองที ่5 วงจรบวก (Adder) และวงจรลบ (Subtractor) เลขฐานสอง 
การทดลองที่ 6 วงจรเข้ารหัส (Encoder) และวงจรถอดรหัส (Decoder) 
การทดลองที่ 7 วงจรมัลติเพล็กและวงจรดีมัลติเพล็ก (Multiplex and Demultiplex) 
การทดลองที่ 8 ฟลิบฟลอบ 
การทดลองที่ 9 การใช้โปรแกรม MAX+plus II 
การทดลองที่ 10 วงจรนับ 
การทดลองที่ 11 วงจรเลื่อนข้อมูล 
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วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. ชุดทดลองดิจิทัลระดับพื้นฐาน ยี่ห้อ ANALAB รุ่น DT-1PLUS จ านวน 20 ชุด เลขครุภัณฑ์  04.103.16/2553 -  

04.103.35/2553 
2. สายต่อวงจร  
3. ไอซีเบอร์ 7400 7401 7402 7427 7428 7404 7416 7408 7409 7411 7432 7486 74LS42 74LS147 74LS48 

74LS153 74LS139 7476 7474 
 

 
 

รูปที่ 18 บรรยากาศห้องปฏิบตัิการดิจิตอล ห้อง ETB. 409/1 
 

 
 

รูปที่ 19 ตัวอย่างชุดทดลองดิจิตอล ห้อง ETB. 409/1 
 

5. ห้องปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์และปฏิบัติกำรประมวลผลสัญญำณดิจิตอล ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 5 ห้อง 
ETB 503-504 และช้ัน 6 ห้อง ETB 608  ใช้ส าหรับรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบัติการไมโคร
โพรเซสเซอร์ 1 โดยมีหัวข้อปฏิบัติทั้งหมดดังนี้ 
 

หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ ปฏิบัติกำรไมโครโพรเซสเซอร์ 1 ประกอบด้วย  
ใบงานการทดลองที่ 1 การใช้งานอาร์ดุยโนเบื้องต้น 
ใบงานการทดลองที่ 2 การใช้งานอาร์ดุยโนเบื้องต้น 
ใบงานการทดลองที่ 3 การใช้งานอาร์ดุยโนเพื่ออ่านค่าดิจิทัลอินพุต 
ใบงานการทดลองที ่4 การใช้งานอาร์ดุยโนเพื่อควบคุมเซเวนเซกเมนต์ด้วยวิธีการสแกน 
ใบงานการทดลองที ่5 การใช้งานอาร์ดุยโนเพื่อควบคุมเซเวนเซกเมนต์ด้วยการใช้ไอซีถอดรหัส 
ใบงานการทดลองที่ 6 การสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม 
ใบงานการทดลองที่ 7 การใช้งานโมดูล Analog to Digital 
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ใบงานการทดลองที่ 8 การใช้งานแอนะล็อกเอาต์พุต (PWM) 
ใบงานการทดลองที่ 9 การใช้งานอินเตอร์รัพท์จากภายนอก (External Int.) 
ใบงานการทดลองที่ 10 การใช้งานโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ร่วมกับอินเตอร์รัพท์จากภายนอก 
 
วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. ชุดทดลอง Digital Signal Processing รุ่น รุ่น TMS 320C50 จ านวน 10 ชุด เลขครุภัณฑ์ 07.208.1/2560 - 

07.208.10/2560 
2. ชุดฝึกด้านดิจิทลั จ านวน 20 ชุด 
3. อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง 
5. เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังานประมวลผล จ านวน 21 ชุด 

 

 
 

รูปที่ 12 ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ ห้อง ETB. 503 
 

 
 

รูปที่ 13 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ ห้อง ETB. 503 
 



- 73 -  

 
 

รูปที่ 13 ตัวอย่างชุดปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์  
 

6. ห้องปฏิบัติกำรวัดและเคร่ืองมือวัดทำงไฟฟ้ำ ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 4 ห้อง  ETB – 402 ใช้ส าหรับรองรับการ
เรียนการสอนทฤษฎีและปฏิบัติเสริมของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 และอิเล็กทรอนิกส์ 1 โดยมีหัวข้อปฏิบัติทั้งหมด
ดังนี ้

หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ  ปฏิบัติกำรวงจรไฟฟ้ำ 1 ประกอบด้วย  
การทดลองที่ 1 การวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรความต้านทานกระแสตรง 
การทดลองที่ 2 การวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรความต้านทานกระแสตรง 
การทดลองที่ 3 กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ 
การทดลองที่ 4 กฏกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ 
การทดลองที่ 5 การถ่ายโอนก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
การทดลองที่ 6 การซ้อนทับ 
การทดลองที ่7 ทฤษฎีบทเทวินิน 
การทดลองที่ 8 ทฤษฎีนอร์ตัน 
การทดลองที่ 9 วงจรตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ 
การทดลองที่ 10 การต่อตัวเก็บประจุ 
 
หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ อิเล็กทรอนิกส์ 1 ประกอบด้วย  
การทดลองที่ 1 พ้ืนฐานวงจรไฟฟ้า 
การทดลองที่ 2 คุณลักษณะไดโอด และการไบอัส 
การทดลองที่ 3 วงจรเรียงกระแส และวงจรคลิปเปอร์ 
การทดลองที่ 4 คุณลักษณะซีเนอร์ไดโอด และการไบอัส 
การทดลองที่ 5 คุณลักษณะไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ และการไบอัส 
การทดลองที่ 6 คุณลักษณะมอสเฟต และการไบอัส 
การทดลองที่ 7 ทรานซิสเตอร์ขับรีเลย์ 
การทดลองที่ 8 ไทริสเตอร์ 
การทดลองที ่9 ออปแอมป์ 
การทดลองที่ 10 วงจรแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น  
 

วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Power supply) ยี่ห้อ MCP รุ่น M10-TP3005H จ านวน 15 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 05.34.5/2556 

- 05.34.19/2556 
2. เครื่องก าเนิดสัญญาณ (Function Generator) ยี่ห้อ RIGOL รุ่น DG1022 จ านวน 15 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 05.35.14/2556 

- 05.35.28/2556 
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3. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Power Supply) ยี่ห้อ Hantek จ านวน 17 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 13.3.241/2556 - 
13.3.257/2556 

4. เครื่ องก า เนิดสัญญาณ (Function Generator) ห้อ hantek รุ่น hdg1022a จ านวน 10 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 
05.35.49/2556 - 05.35.58/2556 

5. เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ HIOKI รุ่น DT4221 จ านวน 10 ตัว เลขครุภัณฑ์ 07.31.10/2562 -  
07.31.19/2562 

6. เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส อะนาลอกมัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ HIOKI รุ่น 3030-10 จ านวน 10 ตัว เลขครุภัณฑ์ 07.31.20/2562 
- 07.31.29/2562 

7. เครื่องออสซิโลสโคป ยี่ห้อ Agilent รุ่น DSOX2002A จ านวน 15 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 05.35.60/2557 - 05.35.66/2557 
8. เครื่องออสซิลโลสโคป จ านวน 18 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 05.35.29/2556 - 05.35.48/2556 
9. อุปกรณ์ R, L, C ขนาดต่างๆ  
10. บอร์ด Protoboard ส าหรับต่อวงจรพร้อมสาย Wiring  
 

 
 

รูปที่ 14 ป้ายห้องปฏิบัติการการวดัและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ห้อง ETB. 402 
 

 
 

รูปที่ 15 บรรยากาศห้องปฏิบตัิการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ห้อง ETB. 402 
 



- 75 -  

 
 

รูปที่ 16 บรรยากาศห้องปฏิบตัิการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ห้อง ETB. 402 
 

 
 

รูปที่ 17 อุปกรณ์ R, L, C ขนาดต่างๆ  
 

7. ห้องปฏิบัติกำรระบบควบคุม ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 4 ห้อง  ETB – 404 ใช้ส าหรับรองรับการเรียนการสอน
ทฤษฎีและปฏิบัติเสริมของนักศึกษา ในรายวิชา ระบบควบคุม และรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการไหลและการควบคุมระดับ ยี่ห้อ YOKOGAWA จ านวน 2 ชุด เลขครุภัณฑ์ 

04.103.36/2556 - 04.103.37/2556 
2. ชุดปฏิบัติการ PLC จ านวน 20 ชุด 

            3. ชุดปฏิบัติการควบคุมอุตสาหกรรม จ านวน 1 ชุด 
4. ชุดปฏิบัติการระบบ IoT จ านวน 2 ชุด 
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รูปที่ 19 ชุดปฏิบัติการควบคมุอุตสาหกรรม จ านวน 1 ชุด 
 

 
 

รูปที่ 19 ชุดปฏิบัติการ PLC จ านวน 20 ชุด 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 20 ชุดทดลองระบบไฮดรอลคิ ห้อง ETB. 404 
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รูปที่ 21 ชุดปฏิบัติการระบบ IoT จ านวน 2 ชุด 
 

1.1.2 ห้องปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง ประกอบไปด้วยหอ้งปฏิบัติการจ านวน 4 ห้อง ดังนี ้
1.ห้องปฏิบัติกำรเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 6 ห้อง ETB 406 ใช้ส าหรับ

รองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการการแปลงผันก าลังไฟฟ้า โดยมีหัวข้อปฏิบัติทั้งหมดดังนี้ 
หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ ปฏิบัติกำรกำรแปลงผันก ำลังไฟฟ้ำ ประกอบด้วย  
การทดลองที่ 1 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และการวัดก าลังไฟฟ้าแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส 
การทดลองที่ 2 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส 
การทดลองที่ 3 มอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบ  SEPERATELY  EXCITED 
การทดลองที่ 4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 
การทดลองที่ 5 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 
การทดลองที่ 6 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า 3 เฟส 
การทดลองที่ 7 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า 3 เฟส 
การทดลองที่ 8 มอเตอร์แบบซิงโครนัส 
การทดลองที่ 9 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสและการเชื่อมต่อกริดจ์ 
การทดลองที่ 10 วงจรเรียงกระแสแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส 
การทดลองที่ 11 วงจรแปลงผันก าลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
การทดลองที่ 12 วงจรแปลงผันก าลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  
การทดลองที่ 13 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบ 1 เฟสและ 3 เฟส 
วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. แหล่งจ่ายไฟฟ้าปรับแรงดันไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยี่ห้อ SILICON จ านวน 3 ชุด เลขครุภณัฑ์ 05.34.20/2556 - 

05.34.22/2556 
2. แหล่งจ่ายไฟฟ้าปรับแรงดัน ชนดิ 1 เฟส 
3. ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
4. เครื่อง Power Analysis ส าหรบังานอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ยี่ห้อ Chauvin Arnoux รุ่น C.A8220 จ านวน 4 เครื่อง เลข

ครุภณัฑ์ 04.98.5/2556 - 04.98.8/2556 
5. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 ชุด เลขครุภัณฑ์ 05.35.79/2557  
6. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  Modern  Control  Technology จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ ์05.35.80/2557 
7. ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลังขั้นสูง จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ์ 05.35.81/2557 
8. ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ์ 07.31.4/2561 
9. ชุดทดสอบเครื่องจักรกลไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ์ 07.31.8/2561 
10. ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด เลขครภุัณฑ์ 07.30.14/2562 
11. ชุดทดลองปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่่องจักรกลไฟฟ้าและพลังงานทดแทน จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ์ 07.30.62/2562 
12. ชุดการเรียนรูร้ะบบจัดการแบตเตอรี่และระบบควบคมุยานยนตไ์ฟฟ้า (Experiment SBMS AND EV Control System 

LAB) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รูปที่ 22 ป้ายห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสก์ าลัง ห้อง ETB 406 
 
 

 
    

รูปที่ 23 ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า 
 

 
 

รูปที่ 24 ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
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รูปที่ 25 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส์ก าลัง  Modern  Control  Technology 

 

 
 

รูปที่ 26 ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส์ก าลังขั้นพื้นฐาน 
 

 
2. ห้องปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำก ำลัง ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ช้ัน 6 ห้อง ETB 408 ใช้ส าหรับรองรับการเรียนการสอน

ภาคปฏิบตัิของนักศึกษา ในรายวิชา ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง โดยมีหัวข้อปฏิบตัิทั้งหมดดังนี ้
หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ ปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำก ำลัง ประกอบด้วย  
การทดลองที่ 1 การไหลของก าลังไฟฟ้าและการหาคงค่าแรงดันของสายส่ง 
การทดลองที่ 2 มุมเฟสและแรงดันตกระหว่างด้านส่งและด้านรับ 
การทดลองที่ 3 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการไหลของก าลังไฟฟ้า 
การทดลองที่ 4 สายส่งขนาน หม้อแปลงไฟฟ้า และความสามารถในการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
การทดลองที่ 5 ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์ และสายส่งแรงสูงช่วงยาว 
การทดลองที่ 6 โครงข่ายวงจรสายส่ง และหม้อแปลงแต่งแรงดันไฟฟ้า 
การทดลองที่ 7 การแกว่งของระบบและเสถียรภาพของระบบ 
การทดลองที่ 8 การลัดวงจรในสภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้า 
การทดลองที่ 9 การไหลของก าลังไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าขณะมีการเลื่อนเฟสระหว่างแรงดันต้นทางและปลายทาง 
การทดลองที่ 10 การเกิดความผิดพร่องแบบสมมาตรและไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้าก าลัง 
การทดลองที่ 11 การจ าลองผลการไหลก าลังไฟฟ้าและการควบคุมการไหลก าลังไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การทดลองที่ 12 การจ าลองผลการผิดพร่องแบบสมมาตรและไม่สมมาตรในระบบก าลังไฟฟ้าก าลังด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
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การทดลองที่ 13 ศึกษาการจัดสรรก าลังการผลิตเพื่อการจ่ายโหลดอย่างประหยัดส าหรับโรงจักรไฟฟ้าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. แหล่งจ่ายไฟฟ้าปรับแรงดันไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยี่ห้อ SILICON จ านวน 3 ชุด เลขครุภณัฑ์ 05.34.20/2556 - 

05.34.22/2556 
2. แหล่งจ่ายไฟฟ้าปรับแรงดัน ชนดิ 1 เฟส 
3. ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ์ 14.02.8/2561 
4. ดิจิตอลมลัตมิิเตอร์ จ านวน 10 ชุด เลขครภุัณฑ์ 07.31.10/2562 - 07.31.19/2562 
5. ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้าก าลัง จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ์ 05.35.90/2561 
 

 
 

รูปที่ 27 ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 
 

 
 

รูปที่ 28 ชุดปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
 
3. ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำแรงสูง ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลยี ใช้ส าหรับรองรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ

นักศึกษา ในรายวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง โดยมหีัวข้อปฏิบัติทั้งหมดดังนี้    
หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำแรงสูง ประกอบด้วย  
การทดลองที่ 1 การจ าลองหากระแสลัดวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การทดลองที่ 2 การออกแบบระบบรากสายดินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การทดลองที่ 3 การจ าลองสร้างแรงดันสูงกระแสสลับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การทดลองที่ 4 การจ าลองการสร้างแรงดันสูงกระแสตรงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การทดลองที่ 5 การวัดแรงดันสูงด้วยเทคนิคการแบ่งแรงดัน 
การทดลองที่ 6 การทดสอบเบรกดาวน์ในฉนวนแข็งตามมาตรฐาน 



- 81 -  

การทดลองที่ 7 การทดสอบเบรกดาวน์ในฉนวนเหลวตามมาตรฐาน 
การทดลองที่ 8 การสร้างแรงดันอิมพัลส์ส าหรับการทดสอบ 
การทดลองที่ 9 การวัดค่าความต้านทานดินตามมาตรฐาน 
การทดลองที่ 10 การศึกษาพฤติกรรมสนามไฟฟ้าจากลักษณะของรูปร่างอิเล็กโทรดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแรงสูง จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ์ 07.30.63/2562 
2. ชุดทดสอบเบรกดาวน์ในฉนวนเหลว จ านวน 1 ชุด เลขครภุัณฑ์ 07.30.63/2562 
3. ชุดปฏิบัติการแรงดันอิมพัลส์ จ านวน 1 ชุด (อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
4. ดิจิตอลมลัตมิิเตอร์ จ านวน 10 ชุด เลขครภุัณฑ์ 07.31.10/2562 - 07.31.19/2562 
5. ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้าก าลัง จ านวน 1 ชุด เลขครุภณัฑ์ 05.35.90/2561 
 

 
 

รูปที่ 29 ชุดฝึกปฏิบัติการระบบไฟฟ้าแรงสูง 
 

 
 

รูปที่ 30 ชุดทดสอบเบรกดาวน์ในฉนวนเหลว 
 

4. ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมส่องสว่ำง ตึกวิศวกรรมและเทคโนโลย ีใช้ส าหรับรองรับการเรยีนการสอนภาคปฏิบตัิของ
นักศึกษา ในรายวิชา วิศวกรรมส่องสว่าง โดยมีหัวข้อปฏิบตัิทั้งหมดดงันี้ 

หัวข้อกำรทดลองรำยวิชำ ปฏิบัติกำรวิศวกรรมส่องสว่ำง ประกอบด้วย  
การทดลองที่ 1 การทดสอบการกระจายแสงของดวงโคม 
การทดลองที่ 2 การรวมแสง สี และการมองเห็น 
การทดลองที่ 3 การออกแบบแสงสว่างภายในอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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การทดลองที่ 4 การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การทดลองที่ 5 การออกแบบไฟถนนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การทดลองที่ 6 การศึกษาคุณสมบัติของหลอด LED 
การทดลองที่ 7 การศึกษาคุณสมบัติของหลอดประจุความดันต่ า 
การทดลองที่ 8 การศึกษาคุณสมบัติของหลอดประจุความดันสูง 
การทดลองที่ 9 การศึกษาคุณสมบัติของหลอดไส้ 
การทดลองที่ 10 การค านวณการใช้พลังงานจากการออกแบบระบบแสงสว่างตามมาตรฐาน 
 
วัสดุและครุภัณฑ์ส ำหรับกำรปฏิบัต ิประกอบด้วย  
1. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง จ านวน 1 ห้อง (ก าลังด าเนินการปรับปรุง) 
2. เครื่องมือวัดสเปรกตมัของแสง (อยู่ระหว่างด าเนินการจดัซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 

 
 

รูปที่ 31 บรรยากาศห้องที่จะถูกพฒันาใช้ในการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง 
 

 
 

รูปที่ 32 ห้องที่จะถูกพัฒนาใช้ในปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง  
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1.2. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
แสดงรายละเอียดของโปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละปฏิบัติการ 
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเรียนการสอนดังนี้ 
1. โปรแกรม MATLAB/Simulink ใช้ในวิชาปฏิบัติการการแปลงผันก าลังไฟฟ้า และวิชาปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 
2. โปรแกรม PowerWorld ใช้ในวิชาปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 
3. โปรแกรม ETAP ใช้ในวิชาปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง  
4. โปรแกรม pSpice student version ใช้ในวิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1  
5. โปรแกรม AutoCAD ใช้ในวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ปฏิบัติการการถอดแบบทางไฟฟ้าก าลังและประมาณราคา และ

ปฏิบัติการการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
6. โปรแกรม Dialux ใช้ในวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง 
7. โปรแกรม LabView ใช้ในวิชาระบบควบคุม 

 
2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้บริการหนังสือต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ และ

โสตทัศนวัสดุ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
1.1 หนังสือ  

1.1.1 หนังสือวิศวกรรมภาษาไทย   3914  เล่ม (หนังสือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 873 เล่ม) 
1.1.2 หนังสือวิศวกรรมภาษาอังกฤษ   678 เล่ม 

1.2 วารสาร 
1.2.1 วารสารภาษาไทย   578  รายการ 
1.2.2 วารสารภาษาอังกฤษ    55   รายการ 

1.3 การสืบค้นข้อมูลอื่นๆ 
 1.3.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาต่างประเทศ  23   ฐานข้อมูล 
 1.3.2 ฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาไทย    9   ฐานข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 33 การสืบค้นข้อมูลต ารา หนังสือ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มีจ านวนท้ังสิ้น 873 เล่ม 
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รูปที่ 34 ฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาต่างประเทศ มจี านวนทั้งสิ้น 23 ฐานข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 35 ตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาตา่งประเทศ  
 

 
 

รูปที่ 36 ตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาตา่งประเทศ (ต่อ) 
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รูปที่ 37 ฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาไทย 9 ฐานข้อมูล 
 

 
 

รูปที่ 38 ตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาตา่งประเทศ (ต่อ) 
 

 
2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

1. ห้องสมุด 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้บริการหนังสือต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์อื่นๆ และ
โสตทัศนวัสดุ ส าหรับนักศึกษา 
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รูปที่ 39 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

รูปที่ 40 บรรยากาศส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รูปที่ 41 บรรยากาศส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ่) 
 

 
 

รูปที่ 42 บรรยากาศส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ่) 
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รูปที่ 43 บรรยากาศส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ่) 
 

2. ห้องบริกำรสืบค้นข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 

 
 

รูปที่ 44 ส านักคอมพิวเตอร ์
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3. ห้องประชุม 
 

 
 

รูปที่ 45 ห้องประชุมอาคารอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนยภ์าษา 
 
 

 
 

รูปที่ 46 ห้องประชุมอาคารอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนยภ์าษา (ต่อ) 
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4. โรงอำหำร 
 

 
 

รูปที่ 47 โรงอาหาร 
 

5. ห้องพยำบำล 
 

 
 

รูปที่ 48 ห้องพยาบาลที่อาคารส านักกิจการนักศึกษา 
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6. ตึกส ำนักกจิกำรนักศกึษำ 
 

 
 

รูปที่ 49 ตึกส านักกิจการนักศึกษา 
7. สนำมกีฬำ 

 

 
 

รูปที่ 50 สนามฟุตบอล 
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รูปที่ 51 โรงยินเนเซียมอเนกประสงค์ (วอลเลยบ์อล, บาสเก็ตบอล, ฟุตซอล ฯลฯ) 
 

 
 

รูปที่ 52 สนามตะกร้อ 
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รูปที่ 53 สนามแบดมินตัน 
 

 
 

รูปที่ 54 ฟิตเนส 
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8. อำคำรจอดรถ และลำนจอดรถ 
 

 
 

รูปที่ 55 ลานจอดรถยนต ์
 

 
 

รูปที่ 56 ลานจอดรถจักรยานยนต ์
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
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ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ 
มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) 
1. มคอ.3 Physics for Engineer 
2. มคอ.3 Chemistry for Engineer 
3. มคอ.3 Mathematic for Engineer 1 
4. มคอ.3 Mathematic for Engineer 2 
5. มคอ.3 Mathematic for Engineer 3 
6. มคอ.3 Reproduction of Electrical Power and Cost Estimation Laboratory 
7. มคอ.3 Engineering Material 
8. มคอ.3 Engineering Mechanics 
9. มคอ.3 Electric Circuit Theory 1 
10. มคอ.3 Electric Circuit Theory 2 
11. มคอ.3 Signal and System 
12. มคอ.3 Electromagnetic Field 
13. มคอ.3 Electronics 1 
14. มคอ.3 Digital Circuit and Logic Design 
15. มคอ.3 Microprocessor 1 
16. มคอ.3 Electrical Machine 1 
17. มคอ.3 Electrical Machine 2 
18. มคอ.3 Electrical Instrument and Measurement 
19. มคอ.3 Control System 
20. มคอ.3 Computer Programming 
21. มคอ.3 Internet of Things for Electrical Engineering 
22. มคอ.3 Electrical Power System 
23. มคอ.3 Power Electronics 
24. มคอ.3 Energy Storage System 
25. มคอ.3 Safety Engineering 
26. มคอ.3 Electrical System Design  
 
ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
1. Electric Circuit Laboratory 1 
2. Electronics Laboratory 1 
3. Microprocessor Laboratory 1 
4. Digital Circuit Laboratory 
5. Reproductiion of Electrical Power and Cost Estimationn Laboratory 
6. Indoor Electrical System Installation Laboratory 
7. Energy Conversion Laboratory 
8. Power System Laboratory 
9. High Voltage Engineering Laboratory 
10. Physics for Engineer 
11. Chemistry for Engineer 
 
ภำคผนวก 5 อ่ืนๆ 
ไม่มี 

file:///D:/เอกสารเพื่อขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร/กลุ่มงานไฟฟ้ากำลัง/ส่งครั้งที่%202/มคอ%202%20หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต%20สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต%20สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า%20(final%20version).pdf
file:///D:/เอกสารเพื่อขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร/กลุ่มงานไฟฟ้ากำลัง/ส่งครั้งที่%202/มคอ.3%20เฉพาะรายวิชาที่ขอเทียบองค์ความรู้/มคอ%203%206001120%20Physics%20for%20Enigneer.pdf
file:///D:/เอกสารเพื่อขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร/กลุ่มงานไฟฟ้ากำลัง/ส่งครั้งที่%202/มคอ.3%20เฉพาะรายวิชาที่ขอเทียบองค์ความรู้/มคอ%203%206001204%20Chemistry%20for%20Engineer.pdf
file:///D:/เอกสารเพื่อขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร/กลุ่มงานไฟฟ้ากำลัง/ส่งครั้งที่%202/มคอ.3%20เฉพาะรายวิชาที่ขอเทียบองค์ความรู้/มคอ%203%206001121%20Mathematics%20for%20Engineer%201_cp.pdf
file:///D:/เอกสารเพื่อขอรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร/กลุ่มงานไฟฟ้ากำลัง/ส่งครั้งที่%202/มคอ.3%20เฉพาะรายวิชาที่ขอเทียบองค์ความรู้/มคอ%203%206001122%20Mathematics%20for%20Engineer%202_cp.pdf
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