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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คณะ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
สาขาวิชา                             สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย:     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 
 ชื่อภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Electrical Energy Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) 

          (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Electrical Energy Engineering) 
 ชื่อย่อ  (ไทย)  :  วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) 
   (อังกฤษ)  :  B. Eng. (Electrical Energy Engineering) 
 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรม พลังงานไฟฟ้า  (Electrical energy engineering) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุ กต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆเข้า
ด้วยกันโดยเฉพาะ องค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือบูรณาการเป็นองค์ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน  ที่นํามาซึ่งการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและ
การสนับสนุนขั้นพื้นฐานในการทํางานวิจัย เพ่ือตอบสนองต่อภาคการผลิตในอุตสาหกรรมปัจจุบัน  และเพ่ือให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะสามารถนําองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหา จริงได้ พร้อมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 148 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้   

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
การเรียนการสอน เอกสารและตําราในวิชาหลัก เป็นตําราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้
เป็นอย่างด ี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 กําหนดเปิดสอน เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2555 

ได้พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2554 
เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 10/2554  
เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554      

  รับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกร 
      เมื่อวันที่ xx เดือน xxxxxx  พ.ศ. xxxx 

     
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในป ีพ.ศ.2557 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) วิศวกรพลังงานและวิศวกรไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหรรม 
(2) ผู้รับผิดชอบ และผู้ช่วยผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน 
(3) วิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงานไฟฟ้า 
(4) วิศวกรโครงการไฟฟ้า และพลังงาน 
(5) วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า และพลังงาน 
(6) ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า และพลังงาน 
(7) นักวิจัยด้านพลังงาน 
(8) ธุรกิจส่วนตัว 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

1. ผศ.ดร.สุรินทร์ คําฝอย 
Ph.D. (Electrical Engineering), USA, 
2007 

2. รศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร 
Ph.D.  (Electrical Engineering), UK, 
2000 

 

3. รศ.ดร.อิสระชัย งามหรู 
Ph.D.  (Electrical  Engineering), 
Japan, 2000 

 

4. ผศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล Ph.D. (Mechatronics), 2547 

5. ดร.ภพ จันทร์เจริญสุข 
Ph.D.  (Electrical  Engineering), 
Australia, 2006 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน พลังงานไฟฟ้า สมัยใหม่ เป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนิ น
ชีวิต และเป็นปัจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ระบุถึงบทบาทและความจําเป็นต้อง
พ่ึงพาเทคโนโลยีพลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และได้กล่าวถึงความต้องการเพิ่ มประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานไฟฟ้าของชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง  ดังนั้นความเจริญเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่สําคัญอยู่ที่ต้นทุนการผลิต
และประสิทธิภาพของขบวนการผลิตซึ่งระบบพลังงานไฟฟ้าถือได้ ว่าเป็นปัจจัยสําคัญ นอกจากนี้ความมั่นคง
ทางระบบพลังงานไฟฟ้าจะส่งผลกระทบถึงกระ บวนการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยตรง  บุคลากรทางด้านระบบ
พลังงานไฟฟ้าจึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ การบ่มเพาะความคิด และการฝึกฝนทักษะทาง
วิศวกรรม ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสามารถจะ กํากับดูแลร ะบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านพลังงาน และความต้องการพลังงานในการพัฒนาประเทศ มีความ

เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้  ดังนั้นวิศวกรที่ดี
นอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแล้วยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีความคํานึงถึงสภาพสังคม
และสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้างผลกระทบที่
น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านพลังงาน และสถานการณ์ภายนอกที่
ต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการเทคโนโลยี และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง เช่น
วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล และสารสนเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมพลังงาน ที่มีศักยภาพในการนํา
ความรู้เชิงบูรณาการไ ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในวิชาชีพ 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิตวิศวกร นัก
เทคโนโลยีและนักวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและบริการสังคม  การพัฒนาหลักสูตรได้
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการเป็น
สถาบันวิจัยด้านวิทยาศา สตร์และเทคโนโลยี เพื่อการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี  รวมไปถึง
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพ่ึงตนเองที่ยั่งยืน 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี  

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
  วิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี  

 13.3  การบริหารจัดการ 
 ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยทํางานประสานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมวดที ่2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
 เพ่ือผลิตวิศวกรสาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า ที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ โดย
เน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการขั้นพ้ืนฐานที่ดี ที่นํามาซึ่งการประยุกต์ค้นคว้าสร้างสรรนวัตกรรม และพัฒนา
วิทยาการใหม่ๆ ทั้งยังเป็นพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมในการรสนับสนุนการทํางานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศให้กว้างขวาง มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศสู่สั งคมที่สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นวิศวกรผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี 

1.2  ความส าคัญ 
เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรม พลังงานไฟฟ้า ที่มีความขาดแคลนและเป็นหลักสูตรที่

สอดคล้องไปตามสภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ที่ต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและทักษะตามท่ีกําหนดรวมถึงมีจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรมควบคู่ไปด้วย  

1.3 วัตถุประสงค์  
 1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรสาขาวิศวกรรม พลังงานไฟฟ้า  ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี แ ละด้าน
ปฎิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ ในประเทศทั้งทางภาครัฐและเอกชน 
 1.3.2 เพ่ือดําเนินสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิศวกรรม พลังงานไฟฟ้า  ในระดับท่ีสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างสรรนวัตกรรม 
 1.3.3 เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการทางด้านวิศวกรรม พลังงานไฟฟ้า แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม พลังงานไฟฟ้า   มีแผนพัฒนาหลักสูตรแล ะแผนการ
เปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 5 ปี โดยมีกลยุทธ์สําคัญท่ีต้องดําเนินการเพ่ือ
ความสําเร็จของแผนดังนี้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
- ปรับปรุงหลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟ้า 
    และพลังงาน ให้มีมาตรฐานไม่ 

ต่ํากว่าที่ สกอ. กําหนด  
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง  
  กับความต้องการของ 
  อุตสาหกรรมธุรกิจ และการ 
  เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 
- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 
 

 
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทํางาน  
- งานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2. การพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร 
โดยการอบรม สัมมนาหรือร่วมประชุม
วิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
- สนับสนุนให้บุคลากรให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือนําความรู้ที่ได้มา
ใช้เป็นตัวอย่างในการสอน  

- ใบรับรอง  ประกาศนียบัตร 
การเข้าร่วมอบรม สัมมนาหรือ
ประชุมวิชาการ 

3. การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของลักสูตร 

- ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอน 
- ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  

- ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัก
การเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กําหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 
 ข้อกําหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  (ภาคผนวก ก) 

  
การคิดหน่วยกิต 

- รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

- รายวิชาภาค ปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

- การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

- การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

- การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ  
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มี (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเป็นไปตามประกาศของคณะ) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน - เวลาราชการปกติ 

   - ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
   - ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
   - ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 

ต้องศึกษาให้สําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 

2.2 คณุสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

1. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ /หรือ เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับการคัดเลือกรับตรง )ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กําหนด) 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ผ่านการสอบคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

       ทักษะทางวิศวกรรม 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน  

      และการแบ่งเวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่   
     นักศึกษา และให้เน้นย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์  
     คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะทางวิศวกรรม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา    60 60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559 

งบบุคลากร 13,728,000 14,414,400 15,135,120 15,891,876 16,686,470 
งบลงทุน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
งบดําเนินการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวม 16,728,000 17,414,400 18,135,120 18,891,876 19,686,470 

หมายเหตุ   ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้  
           เฉลี่ยประมาณ 33,000 บาทต่อคนต่อปี 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                              148 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30         หน่วยกิต 
           - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        6        หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                        6        หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาภาษา                               12        หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      6      หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                               112 หน่วยกิต 
          - วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    21 หน่วยกิต 
         - วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม                                12       หน่วยกิต 
         - วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า         61      หน่วยกิต 
         - วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า   12      หน่วยกิต 
         - วิชาการศึกษาทางเลือก                                        6       หน่วยกิต 

   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6         หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก ง.)  
ข .หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21  หน่วยกติ 
                              หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
ENGINEERING MATHEMATICS 1 

3 (3-0-6) 

01006002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
ENGINEERING MATHEMATICS 2 

3 (3-0-6) 

01006003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
ENGINEERING MATHEMATICS 3 

3 (3-0-6) 

01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS 1 

3 (3-0-6) 

01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

1 (0-3-2) 
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01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

3 (3-0-6) 

01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

01006024 เคมีทั่วไป 
GENERAL  CHEMISTRY 

3 (3-0-6) 

01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY 

1 (0-3-2) 

 
- วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม  12  หน่วยกิต 

                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006014 เขียนแบบวิศวกรรม 

ENGINEERING DRAWING 
3 (2-2-5) 

01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 

3 (3-0-6) 

01006011 วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MATERIALS 

3 (3-0-6) 

01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTERS PROGRAMMING 

3 (2-2-5) 

01006027 เตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกร 
PRE-ENGINEER ACTIVITIES 

 0 (0-45-0) 

     
- วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 61 หน่วยกิต 

                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01146221 หลักการวิศวกรรมพลังงาน 

PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 
3 (3-0-6) 

01146470 การคํานวณเชิงตัวเลขทางวิศวกรรม 
ENGINEERING NUMERICAL COMPUTATION 

3 (3-0-6) 

01146204 วงจรไฟฟ้า 
ELECTRIC CIRCUITS 

3 (3-0-6) 

01146206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ELECTROMAGNETIC FIELDS 
 

3 (3-0-6) 
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01146208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 
MEASUREMENTS 

3 (3-0-6) 

01146211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
ENGINEERING ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01146214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0-3-2) 

01146215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

01146328 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 1 

2 (0-6-3) 

01146332 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2 

2 (0-6-3) 

01146308 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
POWER ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01146309 การผลิต ส่งจ่าย และ จําหน่ายทางไฟฟ้ากําลัง 
ELECTRICAL POWER GENERATION, 
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 

3 (3-0-6) 

01146326 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

01146472 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบควบคุม 
CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

01146313 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01146330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

01146220 อุณหศาสตร์ 
THERMAL SCIENCE 

3 (3-0-6) 

01146325 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 

3 (3-0-6) 

01146327 ดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
DIGITAL AND MICROPROCESSORS 
 

3 (3-0-6) 
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01146222 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ELECTRICAL MACHINES 

3 (3-0-6) 

01146331 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

01146469 ระบบกําเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย 
DISTRIBUTED GENERATION SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01146333 สัมมนาด้านพลังงาน 
ENERGY SEMINAR 

1 (0-3-0) 

01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
INDUSTIAL TRAINING 

0 (0-45-0) 

 
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า  12  หน่วยกิต 

                                             หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
01146404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อนและระบบ 

ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND 
SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01146450 อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า 
EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN 
ELECTRICAL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01146451 การประมาณการและออกแบบทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL ESTIMATIONS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

01146452 การออกแบบโรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
THERMAL POWER PLANT SYSTEM  NGISED  

3 (3-0-6) 

01146459 เครื่องจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม่ 
MODERN ELECTRICAL MACHINES 

3 (3-0-6) 

01146460 พลังงานนิวเคลียร์ 
NUCLEAR ENERGY 

3 (3-0-6) 

01146463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

3 (3-0-6) 

01146464 เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน 
ENERGY STRORAGE TECHNOLOGY 
 
 

3 (3-0-6) 
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01146465 ระบบขับเคลื่อนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบ
ผสมผสาน 
CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE 
TRACTION 

3 (3-0-6) 

01146466 การผลิตกําลังไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม 
SOLAR AND WIND POWER GENERATION 

3 (3-0-6) 

01146467 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
ENERGY ECONOMICS 

3 (3-0-6) 

01146468 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน  
ENERGY SYSTEM ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

01146471 การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าแรงสูง 
GRID INTEGRATION AND HIGH VOLTAGE 

3 (3-0-6) 

01146473 ระบบควบคุมอาคาร 
BUILDING CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01146474 พลศาสตร์ และการทําจําลองระบบ 
SYSTEM DYNAMICS AND MODELLING 

3 (3-0-6) 

 
- วิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต 

                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01146440 สหกิจศึกษา 

CO-OPERATIVE EDUCATION 
6 (0-45-0) 

01146441 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
OVERSEA TRAINING 

6 (0-45-0) 

01146461 โครงงาน 1 
PROJECT 1 

3 (0-9-0) 

01146462 โครงงาน 2 
PROJECT 2 

3 (0-9-0) 

 
ง. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียน  2 รายวิชาที่เปิดสอนใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในระดับไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีได้ 
 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
 

16 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา    
- รหัสวิชาที่ใช้ถูกก าหนดเป็นตัวเลข 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 

 รหัสตัวที่ 1, 2 ได้แก่เลข  01 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 รหัสตัวที่ 3, 4 ได้แก่เลข  14 หมายถึง สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า   
 รหัสตัวที่ 5    ได้แก่เลข  6  หมายถึง ระดับปริญญาตรี 
 รหัสตัวที่ 6, 7, 8  หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

01006001 
 
01006020 
 
01006021 
 
01006024 
 
01006025 
 
01006009 
หรือ 
01006012 
 
01006010 
หรือ 
01006011 
 
9002XXXX 
 
 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
ENGINEERING  MATHEMATICS 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL  PHYSICS 1 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL  PHYSICS  LABORATORY 1 
เคมีทั่วไป  
GENERAL  CHEMISTRY 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
PRACTICES  IN  GENERAL  CHEMISTRY 
*เขียนแบบวิศวกรรม  
ENGINEERING DRAWING หรือ 
*การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
COMPUTER PROGRAMMING 
*กลศาสตร์วิศวกรรม  
ENGINEERING MECHANICS หรือ 
*วัสดุวิศวกรรม  
ENGINEERING MATERIALS 
วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาภาษา) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

1 (0-3-2) 
 

3 (3-0-6) 
 

1 (0-3-2) 
 

3 (2-2-5) 
 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 

 
3 (3-0-6) 

 
 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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01006027 เตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกร 
PRE-ENGINEER AVTIVITIES 

0 (0-45-0) 

 รวม  20 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

01006002 
 
01006022 
 
01006023 
 
01006014 
หรือ 
01006012 
 
01006010 
หรือ 
01006011 
 
9002XXXX 
 
900XXXXX 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
ENGINEERING  MATHEMATICS 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL  PHYSICS 2 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL  PHYSICS  LABORATORY 2 
*เขียนแบบวิศวกรรม  
ENGINEERING  DRAWING หรือ 
*การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
COMPUTER PROGRAMMING 
*กลศาสตร์วิศวกรรม  
ENGINEERING  MECHANICS หรือ 
*วัสดุวิศวกรรม  
ENGINEERING MATERIALS 
วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาภาษา) 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

1 (0-3-2) 
 

3 (2-2-5) 
 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

 รวม 19 
 

หมายเหตุ :-  สําหรับกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมในส่วนของรายวิชา 01006014 *เขียนแบบวิศวกรรม  
หรือ 01006012 *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 01006010 *กลศาสตร์วิศวกรรม หรือ 01006011 *
วัสดุวิศวกรรม  สามารถสลับแผนการเรียนได้ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของปี
การศึกษาที่ 1 ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไป
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์กําหนด 

 
 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

01006003 
 
01146220 
 
01146204 
 
01146206 
 
01146221 
 
01146214 
 
900XXXXX 
 
9002XXXX 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
ENGINEERING  MATHEMATICS 3 
อุณหศาสตร์ 
THERMAL SCIENCE 
วงจรไฟฟ้า 
ELECTRIC CIRCUITS 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ELECTROMAGNETIC FIELDS 
หลักการวิศวกรรมพลังงาน 
PRINCIPAL OF ENERGY ENGINEERING 
การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
ELECTRICAL  ENGINEERING LABORATORY 1 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) 
วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาภาษา) 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

1 (0-3-2) 
 

3 (0-3-0) 
 

3 (3-0-6) 

 รวม 22 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

01146470 
 
01146208 
 
 
01146211 
 
01146222 
 
01146215 
 

การคํานวณเชิงตัวเลขทางวิศวกรรม 
ENGINEERING NUMERICAL COMPUTATION  
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 
MEASUREMENTS  
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
ENGINEERING ELECTRONICS  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ELECTRICAL MACHINES  
การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
ELECTRICAL  ENGINEERING LABORATORY 2 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

1 (0-3-2) 
 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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900XXXXX 
 
9002XXXX 
 
900XXXXX 
 

วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) 
วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
(กลุ่มวิชาภาษา) 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

 รวม 22 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

01146308  
 
01146325 
 
01146313  
 
01146309 
 
 
01146327 
 
01146328 
 
9001XXXX 

อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
POWER ELECTRONICS 
การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
การผลิต ส่งจ่าย และจําหน่ายทางไฟฟ้ากําลัง 
ELECTRICAL POWER GENERATION, 
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION  
ดิจิทัลและไมโครคอนโปรเซสเซอร์ 
DIGITAL AND MICROPROCESSORS 
การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 1  
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 
 

3 (3-0-6) 
 

2 (0-6-3) 
 

3 (3-0-6) 
 

 รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

01146326 
 
01146472 
 
01146330 
 
01146331 
 
01146XXX 
 
01146332 
 
01146333 
 
9001XXXX 

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
ELECTRICAL POWER SYSTEMS ANALYSIS 
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบควบคุม 
CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY 
วิชาเลือกทางวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY  
สัมนาด้านพลังงาน 
ENERGY SEMINAR 
วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

2 (0-6-3) 
 

1 (0-3-0) 
 

3 (3-0-6) 

 รวม 21 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาทื่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL TRAINING 

0 (0-45-0) 

 รวม 0 

 
 
 
 
 
 
 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
01146469 
 
01146XXX 
 
XXXXXXXX 
 
01146461 

ระบบกําเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย 
DISTRIBUTED GENERATION SYSTEM 
วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 
โครงงาน 1 
PROJECT 1 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (0-9-0) 
 

 รวม 12 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

01146XXX 
 
01146XXX 
 
XXXXXXXX 
 
01146462 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 
โครงงาน 2 
PROJECT 2 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (0-9-0) 
 

 รวม 12 
 

ปีที ่4 ภาคเรียนที ่1 
(สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
01146440 สหกิจศึกษา 

CO-OPERATIVE EDUCATION 
6 (0-45-0) 

 รวม 6  
 
 
 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที ่2 
(สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
01146469 
 
01146XXX 
 
01146XXX 
 
01146XXX 
 
XXXXXXXX 
 
 
XXXXXXXX 
 

ระบบกําเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย 
DISTRIBUTION GENERATION SYSTEM 
วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 
 
วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 
 

3 (3-0-6) 
 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที ่1 
(สําหรับโปรแกรมการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
01146441 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA TRAINING 
6 (0-45-0) 

 รวม 6 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที ่2 
(สําหรับโปรแกรมการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
01146469 
 
01146XXX 
 
01146XXX 
 
01146XXX 
 
XXXXXXXX 
 
XXXXXXXX 
 

ระบบกําเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย 
DISTRIBUTION GENERATION SYSTEM 
วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมพลังงาน 
ELECTIVE IN ENERGY ENGINEERING 
วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 
วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

 รวม 18 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง) 
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      3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.สุรินทร์ คําฝอย 
(3-1005-03667-16-5) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 
- Ph.D. (Electrical Eng.) 
University of Tennessee 
Knoxville, USA, 2007 

1. งานวิจัย 
(ดูรายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- Energy Conversion 
- Power Electronisc 

 
2. ตํารา - 

 
3. ภาระงานสอน 

- Electrical Circuit 
  (3 ชม./สัปดาห์) 

2. รศ.ดร.อานันทวัฒน์         
   คุณากร 
(3-1009-01944-06-1) 
 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- M.Sc. (Electrical Power Eng.)  
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK, 1996 
- Ph.D. (Electrical Eng.)  
Heriot-Watt  University, UK, 2000 

1. งานวิจัย 
(ดูรายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- Power Systems Analysis 

 
2. ตํารา - 

 
3. ภาระงานสอน 

- Electrical Machines 
      (3 ชม./สัปดาห์) 
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

3. รศ.ดร.อิสระชัย งามหรู 
(3-1005-03018-08-6) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- M.Eng. (Electrical Eng.) 
Osaka University, Japan, 1997 
- Ph.D. (Electrical Eng.) 
Osaka University, Japan, 2000 
 

1. งานวิจัย 
(ดูรายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

กําลัง 
 

2. ตํารา - 
 

3. ภาระงานสอน 
- Electrical Power 

Systems Analysis 
(3 ชม./สัปดาห์) 

4. ผศ.ดร.สมยศ  
   เกียรติวนิชวิไล 
(3-6698-00038-98-1) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- Ph.D. (Mechatronics) 
Asian Institute of Technology, 
2547 

1. งานวิจัย 
(ดูรายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- Control in Power 

Electronics 
 

2. ตํารา - 
 

3. ภาระงานสอน 
- Mathematics 3 

(3 ชม./สัปดาห์) 
- Measurement and 

Instrument 
(3 ชม./สัปดาห์) 
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

5. ดร.ภพ จันทร์เจริญสุข 
(3-1201-00332-88-2) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- M.Eng.Sc. (Electric Power Eng.) 
University of New South Wales, 
Australia, 2000 
- Ph.D. (Electrical Eng.) 
University of New South Wales, 
Australia, 2006 

1. งานวิจัย 
(ดูรายละเอียดภาคผนวก ซ) 

- Power Electronics and 
Drives 
 

2. ตํารา - 
 

3. ภาระงานสอน 
- Mathematics 3 

(3 ชม./สัปดาห์) 
- Industial Power 

Electronics 
(3 ชม./สัปดาห์) 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ. ศุลี บรรจงจิตร 
(3-1006-08889-33-7) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2519 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2524 

1. งานวิจัย   
- Electrical Power System 
Analysis and Design 
- Electrical System Design  

2. ตํารา 
- การออกแบบระบบไฟฟ้า  
- วิศวกรรมการส่องสว่าง 

3. ภาระงานสอน 
- Electrical system design 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
-Illumination engineering 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

2. รศ  ประภาษ.  ไพรสุวรรณา 
(3-1001-00603-21-5) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2524 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2526 
 

1. งานวิจัย   
- Power Electronics 
- Energy Conversion 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- Induction machines 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Energy conversion   

technology  
(3 ชม./สัปดาห์) 

3. รศ .ดร. มณฑล  
ลีลาจินดาไกรฤกษ์ 
(5-1999-00018-66-4) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2524 
- D.Eng (Electrical Eng.) 
 Tokai University, Japan, 2009 
 

1. งานวิจัย 
- Power System Control 
and Stability 

2.  ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- Electrical instrument and 
measurements 

  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Power system protection 

and relays 
  (3 ชม./สัปดาห์) 

4. รศ.  ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล 
(3-8099-00097-99-5) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2528 

1. งานวิจัย 
- High Voltage Engineering 
- Electrical Power Systems 

2. ตํารา -  
- ระบบไฟฟ้ากําลัง 

3. ภาระงานสอน 
- High Voltage Engineering 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
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ต าแหน่ง/ชือ่-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

5. รศ .ดร.  ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย 
(3-6099-00834-86-4) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม ) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2528 
- DIC, Ph.D. (Electrical Eng.) 
Imperial College, London 
University, UK, 1995 

1. งานวิจัย 
- Optimal Capacitances 
Compensation for Short-
Shunt Self-Excited 
Induction Generator 
- Induction Motor Speed 
Measurement Using Motor 
Current Signature 
Analysis Technique 
- Low-Intrusive Method for 
Estimating Induction 
Motor Field Efficiency  

2. ตํารา 
3. ภาระงานสอน 

- Electrical machines 1 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Electrical machines 2 
  (3 ชม./สัปดาห์) 

6. รศ .ดร.  วีระเชษฐ์ ขันเงิน 
(3-3499-00019-62-0) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2526 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2532 
- DIC, Ph.D. (Electrical Eng.)  
Imperial College, London 
University, UK, 1997 

1. งานวิจัย 
- แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าจาก
เซลล์เชื้อเพลิง  
- การส่งกําลังไฟฟ้าไร้สาย 
- รถไฟฟ้าสมรรถนะสูง 

2. ตํารา 
- อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 

3. ภาระงานสอน 
- Power electronics 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

7. รศ .ดร.  อนุวัฒน์    
จางวนิชเลิศ 
(3-5799-00248-24-4) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- Ph.D. (Electrical Eng.)  
University of Arkansas, USA, 2004 

1. งานวิจัย  
- Power Electronics 
Simulation and Modeling 
and Power Electronics 
Applications 

2. ตํารา 
- แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบ
สวิตชิ่ง 

3. ภาระงานสอน 
- Electromagnetic fields 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Engineering electronics 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
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ต าแหน่ง/ชือ่-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

8. รศ .ดร.  สมชาติ จิริวิภากร 
(3-3310-00451-21-8) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม ) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- DIC, Ph.D. (Electrical Eng.)   
Imperial College,London 
University, UK, 2001  
 
 
 
 
 
 

1. งานวิจัย 
- การประยุกต์ใช้งานโครงข่าย
ประสาทเทียมในการวิเคราะห์
เสถียรภาพชั่วครู่โดยการ
พิจารณา detailed model 
ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
- การออกแบบระบบกราวน์
ของสถานีไฟฟ้าโดยพิจารณา 
two-layer soil model 
และพิจารณาทางด้านค่าใช้จ่าย 
- การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้
ของระบบไฟฟ้ากําลังโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียม 

2. ตํารา 
- การประยุกต์ใช้งานโครงข่าย
ประสาทเทียมในระบบไฟฟ้า
กําลัง 

3. ภาระงานสอน 
- Electric power systems 
analysis  
(3 ชม./สัปดาห์) 
- Statistics and operation 
research  
(3 ชม./สัปดาห์) 
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

9. รศ .ดร.  สุพัฒน์  
กิตติรัตน์สัจจา 
(3-1104-00213-42-1) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- M.S. (Electrical  Power Eng.)   
(Rensselaer Polytechnic 
Institute), USA, 1999 
- Ph.D. (Electrical Power Eng.)   
Rensselaer Polytechnic Institute, 
USA, 2003 

1. งานวิจัย 
- สวิตช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ 
- LED Technology 
- Power Electronic 
Application 

2. ตํารา 
- สวิตช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ 

3. ภาระงานสอน 
- Signal and Systems 

      (3 ชม./สัปดาห์) 
- Control system 
  (3 ชม./สัปดาห์) 

10. ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว 
(3-5401-00378-06-4) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม ) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- Ph.D. (Electrical Eng.) 
University of Texas Arlington, 
USA, 2005 

1. งานวิจัย 
- Electrical Power Systems 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน: 

- Electric power systems 
analysis  
(3 ชม./สัปดาห์) 
- Power plants and 
substations  
(3 ชม./สัปดาห์) 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

11. ผศ.ดร. เฉลิมชาติ มานพ 
(3-1706-00004-46-9) 

- คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553 

1. งานวิจัย 
- ชุดขับแอลอีดีกําลังสูงที่มีการ
ปรับปรุงตัวประกอบกําลัง
สําหรับการประยุกต์ใช้ด้านการ
ส่องสว่าง 
- ระบบการเฝ้าตรวจฟอลต์
แบบออนไลน์บนพื้นฐาน
อัลกอริธึมซัพพอร์ตเวคเตอร์แม
ชชีนสําหรับการป้องกัน
มอเตอร์เหนี่ยวนํา 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- Digital circuits 
  (3 ชม./สัปดาห์) 

12. ดร.  สมภพ  ผลไม้ 
(3-1401-00533-36-5) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม ) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536 
- M.Eng. (Electrical Eng.)  
Nagoya University, Japan, 2000 
- Ph.D. (Electrical Eng.) 
Osaka University, Japan, 2003 

1. งานวิจัย 
- การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์
กําลัง 
- เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
และพลังงานหมุนเวียน 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- Signals and systems 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Engineering electronics 
  (3 ชม./สัปดาห์) 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

13. รศ  วิจิตร.ดร.  กิณเรศ 
(3-4705-00041-09-2) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2530 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- Ph.D. (Electrical Eng.)  
Nottingham University, UK, 1997 

1. งานวิจัย 
- Power Electronic 
- Machine and Electric 
Drives 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- Industrial power 
electronics  
(3 ชม./สัปดาห์) 

14. ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน 
(3-7209-01020-20-4) 
 

- M. Eng. (Electrical Eng.) INSA de 
Lyon, France, 2005 
- Ph.D. (Electrical Eng.) Ecole 
Centrale de Lyon, France, 2008 

1. งานวิจัย 
- EMI/EMC in Power 
Electronic Systems  
- Conversion of Electrical 
Energy  

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- Electromagnetic Fields 
      (3 ชม./สัปดาห์) 

- Electrical Engineering 
Mathematics 

  (3 ชม./สัปดาห์) 
15. ผศ. ชายชาญ โพธิสาร 
(3-1012-02422-06-7) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 

1. งานวิจัย      
- Power Systems Modeling 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- Electrical estimation and 
installation 

  (3 ชม./สัปดาห์) 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

16. ผศ.นรเศรษฐ พัฒนเดช 
( 3-8403-00081-99-2 ) 

วศ .บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง), 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
ลาศึกษาต่อ ปริญญาเอกต่างประเทศ 
 

1. งานวิจัย  
- High Voltage Engineering 

2. ตํารา   
- วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 

3. ภาระงานสอน 
- Electrical engineering 

materials  
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- High voltage engineering  

(3 ชม./สัปดาห์) 
17. อาจารย์ เปี่ยมภูมิ  
สฤกพฤกษ์ 

(3-9098-00050-87-2)  

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549  
ลาศึกษาต่อ ปริญญาเอกต่างประเทศ 

1. งานวิจัย 
- Electrical Machines 
- Energy Conversion 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- Circuits and control 
devices  
(3 ชม./สัปดาห์) 

18. ดร. พีรวุฒิ ยุทธโกวิท 
(3-1017-01478-68-8) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
- D. Eng. (Electrical Eng.) 
Doshisha University, Japan, 2010  

1. งานวิจัย 
- High voltage testing and 
measurement 
- Numerical 
Electromagnetic Analysis 
in Power Systems 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- High Voltage Engineering    
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Electromagnetic Field 
  (3 ชม./สัปดาห์) 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

19. ผศ.ดร  อรรถพล .  
เง่าพิทักษ์กุล   
(5-8499-90003-90-8) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545  
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547  
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550 

1. งานวิจัย 
- Power System Protection 

2. ตํารา 
- ระบบไฟฟ้ากําลัง 

3. ภาระงานสอน 
- Electrical power systems 

      (3 ชม./สัปดาห์) 

20. รศ.พิชิต ลํายอง 
(3-1006-00674-36-7) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม ) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2529 

1. งานวิจัย 
- เทคนิคการหาค่ากระแสรั่วลง
กราวด์ของมอเตอร์เมื่อป้อน
ด้วยอินเวอร์เตอร์ 
- แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระตุ้น
แม่เหล็กถาวรโดยใช้คาปาซิ
เตอร์ 
- IPMSM สําหรับขับเคลื่อน
รถไฟฟ้า 

2. ตํารา   
- เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1,2 

3. ภาระงานสอน 
- Electrical machines 1 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Electrical machines 2 
  (3 ชม./สัปดาห์) 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

21. ผศ.ดร.เชาว์ ชมภูอินไหว 
(3-5401-00378-07-2) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยม ) (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544  
- Ph.D. (Electrical Eng.) 
Clarkson University, USA, 2009 

1. งานวิจัย 
- High Voltage Engineering 
- Illumination Engineering 

2. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 

- High voltage engineering 
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Electrical power system 
  (3 ชม./สัปดาห์) 

22. ดร.วรชาติ แซ่ก๊ก 
(3-9499-00116-64-6 ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545  
- Ph.D. (Electrical Eng.) University 
of Strathclyde, Scotland, UK, 
2009 

1. งานวิจัย 
- Power Electronics 
Application,  
- Renewable Energy, Wind 
energy generation,  
- Electrical Machines and 
Drives 

2. ตํารา – 
3. ภาระงานสอน  

- Electrical Machine &    
  Drive 
 (3 ชม./สัปดาห์) 

23. ดร.  นิรุธ จิรสุวรรณกุล  
(3-4999-00023-92-8) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540  
- วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2552 

1. งานวิจัย 
- Energy Systems 
- Image Processing 
Application 

2.  ตํารา - 
3.  ภาระงานสอน  

- Electrical instruments  
  and measurement 
  (3 ชม./สัปดาห์) 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ต าแหน่ง/ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

24. อาจารย์ ชัยทัต มณีอินทร์ 
(3-2407-00001-49-5) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 
 

1. งานวิจัย 
- Po 
wer Electronics 
- Electric Drives 

2. ตํารา  - 
3. ภาระงานสอน 

- Microprocessors   and 
microcontrollers 

  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Electrical motor drives 
  (3 ชม./สัปดาห์) 

25. อาจารย์ ดุสิต สุขสวัสดิ์ 
(3-100-905405-41-6) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 
 

1. งานวิจัย 
- Power Electronics 

2. ตํารา 
3. ภาระงานสอน 

- Electrical engineering 
lab1,2  

  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Electrical power 

engineering lab1,2  
  (3 ชม./สัปดาห์) 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง 
ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและบัง คับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ 
โดยเป็นรายวิชาที่ต้องลงเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต นอกจากนี้ในหลักสูตรได้เตรียมทางเลือกเพ่ือผู้สนใจในการเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยมีจํานวน 6 หน่วยกิต 
 



   มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ 

         จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) บูรณาการองค์ความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตั วให้เข้ากับ   
     สถานประกอบการได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นส่วน

หนึ่งในการเรียบเรียง ปริญญานิพนธ์ โดยผลงานปริญญานิพนธ์ที่ได้จะถูกสรุปย่อเป็นรูปเล่มโครงงานของ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนําสู่ธารณะชน  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มุ่งเป็นสถาบันผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพและการเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
รายวิชา โครงงาน  1 เป็นการรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงงาน ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
รายวิชาโครงง าน 2 เป็นการนําเอาองค์ความรู้ทั้งหมดท่ีศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้าน

ทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการนําเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการคุม
สอบเพ่ือพิจารณาผลงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทํา

โครงงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการนําเสนอ 
5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 1  และ 2  ของชั้นปีที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  
(1) อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงงานที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาจัดทําแบบฟอร์ม คู่มือ เวปไซด์

และแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(2) สาขาวิชาวิศวกรรม พลังงานไฟฟ้า  เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  พร้อมกรรมการสอบให้กับ

นักศึกษาและกําหนดชั่วโมงการให้คําปรึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล   

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทํา โครงงาน การนําเสนอโครงงานและความสามารถในการ
ทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงาน  ความสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป  เพ่ือพัฒนาตนเอง  พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อจะ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน  และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได ้

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  
การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 

ซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบแ ละข้อบังคับต่าง  ๆ ของ

องค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม  สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ  สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ

ความสําคัญ  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลก ระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ  รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  สอดแทรกเรื่องคุณ จริยธรรมในการสอน 
(2)  สอดแทรกกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
(2)  การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
(3)  การทํางานร่วมกันของนักศึกษา การแต่งกาย ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
(4)  การให้เกียรติในการอ้างอิงผลงานในการทําวิจัย 

 
2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ 
เศรษฐศาสตร ์เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัต ิในเนื้อหาของ 
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ 

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เป็นต้น 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วย
การทดลองและโครงงานวิจัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 

 (1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําและจากการโจทย์การบ้าน 
 (3) ประเมินจากโครงการนําเสนอ 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       (1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด ี 

(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์  และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ  รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับ ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม  ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง   เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  กําหนดกรณีศึกษาให้นักศึกษาจัดทําในรายบุคคลหรือรายงานกลุ่ม 
(2)  การมอบหมายงานในลักษณะให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้โจทย์จาก

สถานประกอบการณ์จริง 
(3)  การออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อ ธิบายแนวคิดการแก้ปัญหาและแนวทางประยุกต์

ความรู้ที่เรียนมา 
(4)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง แล้วนํามาวิพากษ์ร่วมกับอาจารย์ 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากก ารนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้ทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม  พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง  และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
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(4)  รู้จักบทบาท หน้าที ่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย  ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน  และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ                                                                       
ความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องการประสานงานกับ
ผู้อื่น งานนําเสนอ หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสั มภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษ าในการนําเสนอรายงานกลุ่มชั้นเรียนและ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงจากการประเมินด้วยกันเองของนักศึกษา ผล
ของการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการ 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรี ยนด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร ์สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์  ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด  การเขียน  และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญญลักษณ์ 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือท างวิศวกรรม  เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์สามาร ถทําได้ใน
ระหว่างการสอน โดยนักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้
นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 

(2)  การมอบหมายงาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา 
(3)  การกําหนดให้นําเสนอผลงานของตนเองหรือผู้อื่น เป็นภาษาอังกฤษ 
(4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา โดยให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
(2)  ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตาศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคํานวณ 
(3)  ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
 

2.6 ผลการเรียนรู้อื่น ๆ 
ไมมี่ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง   × ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย  
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  
จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม  
สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ  สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ   
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ  รวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

2. ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  วิศวกรรมพื้นฐาน  และ
เศรษฐศาสตร์  เพื่อการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการที่สําคัญ  ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม  เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เป็นต้น 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1)มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ด ี 
(2)สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ  
(3)สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่น
ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้
จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค ์

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง  
(4) รู้จักบทบาท หน้าที ่และมีความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นํา
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร ์
สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอย่างด ี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต ์ต่อการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค ์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญญลักษณ ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได ้

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

01006001 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 1 

o  × × ×  × o × o  ×  o × × ×  × × × × ×  o 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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

01006002 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 

o  × × ×  × o × o  ×  o × × ×  × × × × ×  o 

01006003 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 3 

o  × × ×  × o × o  ×  o × × ×  × × × × ×  o 

01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 
1   × × ×   × × ×   × × ×  × × × ×  × × × × 

01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 
2   × × ×   × × ×   × × ×  × × × ×  × × × × 

01006021 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1   × × ×  × × ×   × × × ×  × × × ×  × × × × 

01006023 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 2   × × ×  × × ×   × × × ×  × × × ×  × × × × 

01006024 เคมีทั่วไป   × × ×   × × ×   × × × × × × × ×   × × × 
01006025 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป   × × ×   × × ×  × × × ×  × × × ×   × × × 

01006014 เขียนแบบ
วิศวกรรม 

o  o o ×   o o o     o × ×  × × o × × o  

01006010 กลศาสตร์
วิศวกรรม 

o   o ×   o o o  o o o o × × ×  × × × o  × 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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

01006011 วัสดุ
วิศวกรรม 

o  o             o o o    o o o  

01006012 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

o o o o o           o o o  o    o  

01146470 การคํานวณ
เชิงตัวเลขทางวิศวกรรม 

o   o o           o o     o    

01146204 วงจรไฟฟ้า o  o             o o     o  o  
01146206 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

o  o             o o      o o  

01146208 เครื่องมือวัด
และการวัดทางไฟฟ้า 

o  o             o o       o  

01146211 
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

o  o             o  o  o o o o   

01146214 การทดลอง
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

o    o           o o o   o     

01146215 การทดลอง
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

o    o           o o o   o     

01146328 การทดลอง
ทางวิศวกรรมพลังงาน 1 

o    o           o o o   o     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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

01146332 การทดลอง
ทางวิศวกรรมพลังงาน 2 

o    o           o o o   o     

01146308 อิเล็กทรอ- 
นิกส์กําลัง 

o  o             o o       o  

01146309 การผลิต ส่ง
จ่าย และจําหน่ายทาง
ไฟฟ้ากําลัง 

o  o             o o       o  

01146326 การวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้ากําลัง 

o  o             o o       o  

01146472 การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบ
ควบคุม 

o  o                     o  

01146313 การออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 

o  o             o o       o  

01146330 การอนุรักษ์ 
และการจัดการพลังงาน 

o  o             o o     o  o  

01146220 อุณหศาสตร ์ o  o             o o     o  o  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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

01146325 การทําความ
ความเย็น และการปรับ
อากาศ 

o  o             o  o  o o o o   

01146327 ดิจิทัล  
และไม่โครโปรเซสเซอร ์

o  o             o  o   o o o   

01146221 หลักการ
วิศวกรรมพลังงาน 

o  o             o  o  o o o o   

01146222 เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 

o  o             o  o  o o o o   

01146331 เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

o  o             o o o      o  

01146469 ระบบกําเนิด
ไฟฟ้าเชิงกระจาย 

o  o             o o       o  

01146333 สัมมนาด้าน
พลังงาน 

o     o     o   o      o  o   o 

01146450 อุปกรณ์และ
การติดตั้งในงานระบบ
ไฟฟ้า 

o  o             o o o  o o o  o  

01146473 ระบบควบคุม
อาคาร 

o  o             o o       o  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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

01146451 การประมาณ
การและออกแบบทาง
ไฟฟ้า 

o  o             o o      o   

01146471 การเช่ือมต่อ
กับโครงข่ายไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าแรงสูง 

o  o             o  o  o  o o   

01146459 เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าสมัยใหม ่

o  o             o o         

01146404 เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า การขับเคลื่อน และ 
ระบบ 

o  o             o  o  o  o o   

01146452 การออกแบบ
ระบบโรงจักรไฟฟ้า
พลังงานความร้อน 

o  o             o o    o   o  

01146463 การ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

o o          o o   o o     o  o  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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

 
01146464 เทคโนโลยี
การเก็บสะสมพลังงาน 

 o o        o O    o o     o  o  

01146460 พลังงาน
นิวเคลียร ์

o           o    o o     o  o  

01146465 ระบบ
ขับเคลื่อนรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าแบบผสมผสาน 

o  o             o  o  o  o o   

01146466 การผลิต
กําลังไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงาน
ลม 

o           o    o o     o  o  

01146467 เศรษฐศาสตร์
พลังงาน 

o    o      o  o   o  o      o  

01146468 การวิเคราะห์
ระบบพลังงาน 

o    o      o  o   o  o      o  

01146474 พลศาสตร์
และการทําจําลองระบบ 

o  o                     o  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

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

01006004 การฝึกงาน
อุตสาหกรรม 

o   o  o o  o     o o   o   o o O   

01006027 เตรียมความ
พร้อมสําหรับวิศวกร 

o  o   o o  o       o     × × o o × 

01146461 โครงงาน 1                     o o   o 
01146462 โครงงาน 2                     o o   o 
01146440 สหกิจศึกษา                          
01146441 การปฏิบัติ 
การฝึกงานต่างประเทศ                          
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 มคอ.2 มคอ.2 

 หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1)  การสอบกลางภาคและปลายภาคของแต่ละรายวิชา 
(2)  ผลประเมินความสามารถทางการปฏิบัติแต่ละหัวข้อย่อยในแต่ละวิชาที่เป็นการปฏิบัติหรือคะแนน  
      ในรายวิชาโครงงาน  
(3)  ค่าเกรดแต่ละวิชาในแต่ละหมวดวิชา แต่ละกลุ่มวิชา และวิชาที่เก่ียวข้องกัน 
(4)  ค่าเกรดเฉลี่ยแต่ละภาค และเกรดเฉลี่ยรวมทุกภาค 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยประเ มิน
จาก 
          (1) ค่าเกรดเฉลี่ยรวมตอนจบ  

(2) ค่าเกรดในแต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา 
และใช้ผลการประเมินจากหัวข้อต่อไปนี้มาร่วมประกอบการพิจารณา คือ  

               (1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 
               (2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
               (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  ถีงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
               (4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
               (5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์
พิเศษ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา 
 



54 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  54 
 

 มคอ.2 มคอ.2 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับสถ าบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 
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 มคอ.2 มคอ.2 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม ่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบั นอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน  รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง  ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนการ 
     สอน 
(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และวิชาชีพ 
     ในองค์กรต่าง ๆ  
(3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง  เพ่ือส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรมสนับสนุนให้
อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ พร้อมสนับสนุนงบวิจัย  เพื่อส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

ในการบริหารหลักสูตร  มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร   โดยมีคณบดี  
ประธานหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา  ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารย์ปร ะจําหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะฯ และ
อาจารย์ประจํา /อาจารย์ผู้สอน  ติดตามและรวบรวมข้อมูล  สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร   การกําหนดแผนงานการจัดทํางบประมาณ และ
ดําเนินการตาม องค์ประกอบของ สกอ . และมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย  
สมศ.  

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานและคุณภาพ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร วาง
แผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารคณะฯ  

จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ประจําปี และได้รับการ
ประเมินผลตามมาตรฐานของ
การประกันคุณภาพภายนอก 
เพ่ือทําการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
(1) มีระบบการจัดสรรงบประมาณสู่ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(2) มีระบบบริหารการใช้ห้องปฏิบัติการและห้องเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 
     สูงสุด 
(3) การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัด หาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
    การเรียนการสอนที่จําเป็น 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
ใช้สถานที่ ห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(1) ชุดปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                         จํานวน 10 ชุด 
(2) ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรเลอร์                   จํานวน 10 ชุด 
(3) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุม จํานวน 1 ชุด 
(4) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง จํานวน 10 ชุด 
(5) ชุดปฏิบัติการการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า             จํานวน 1 ชุด 
(6) ชุดปฏิบัติการการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า              จํานวน 10 ชุด 
(7) ชุดปฏิบัติการซอฟแวร์ทางระบบพลังงาน  จํานวน 1 ชุด 
อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มในอนาคต 
(1)  ชุดทดลองทางด้าน Data Communication and Network 
(2)  ชุดปฏิบัติการจําลองการปฎิบัติการด้านพลังงานทดแทน 
(3)  ชุดปฏิบัติการจําลองการปฎิบัติการด้านประหยัดพลังงาน 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์  คือเครื่องมืออุปกรณ์และ

ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา  เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งาน
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะ
ในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตและสื่อการสอนสําเร็จรูป  โดย
สถาบัน คณะและสาขาวิชามีระบบจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 

(1) สาขาวิชามีการทําความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือร่วมมือและสนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

(2) คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยทุกปี เพ่ือ
เอ้ือต่อปฏิบัติการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแล 

(3) สถาบันฯ มีการจัดสร รงบพัฒนาเครือข่าย  และจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา ทุกปี 

(4) สถาบันฯ มีการจัดสรรงบพัฒนาและสํารวจความต้องการทรัพยากรของห้องสมุดทุกปี 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
มีระบบสํารวจปัญหา  อุปสรรคและความต้องการปริมาณของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอน ตํารา หนังสือ ฯลฯ จากนักศึกษาและคณาจารย์เพื่อหาทางแก้ไข 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
เพ่ือให้ทรัพยากรการเรียนการสอน
มีความเพียบพร้อม และมีปริมาณที่
เพียงพอสามารถรองรับนักศึกษาใน
หลักสูตร 

 

สํารวจปัญหา และอุปสรรค 
รวมทั้งปริมาณทรับพยากร
การเรียนการสอน อุปกรณ์
เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการ  

ผลสะท้อนจากการใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการจากนักศึกษา 
และอาจารย์  เพ่ือจะได้แจ้งให้
ทางคณะผู้บริหารได้รับทราบ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีปี พ.ศ. 2548 
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร สําหรับสาขาวิชาที่

กําหนดให้ผู้จบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารย์ประจําหลักสูตร  และผู้สอน  จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อเตรียมไว้สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิตเป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ  หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง  ๆ มาเป็น

วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนประจําห้องปฏิบัติการและห้องเครื่องมือ  เพ่ือดูแลและอํานวยความสะดวกให้กับ

นักศึกษา 
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
มีการอบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆ  เพ่ือการบํารุงรักษาอุปกรณ์

สนับสนุนการสอน   ตลอดจนส่งไปอบรมภายนอก เพื่อเพ่ิมความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
คณะมีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  ทุกชั้นปี เพ่ือให้คําปรึกษา

แนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยรวมถึงการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับ
อาชีพ ตลอดจนการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีปี พ.ศ.  2554 (ภาคผนวก ก) 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

(1) จัดอบรมสัมมนา โดยวิทยากรภายนอกหรือ ผู้ใช้บัณฑิต  เพ่ือพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการ 
     สมัยใหม่และทราบถึงสิ่งที่ผู้ใช้บัณฑิตการ 
(2)  มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกับความต้องการ 
(3)  มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถ้ามี)  

x x x x x 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
     ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5 และ 

มคอ .6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
กําหนดใน มคอ .3 และ มคอ .4 (ถ้ามี ) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

x x x x x 

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี )ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9.   อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   
     อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ สอน (ถ้ามี )ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3. 5 จากคะแนนเต็ม 5 .0 

    x 

13.  ความพึงพอใจพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพการสอน และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ทุกรายวิชาไม่ต่ํากว่า 3.5 จากระดับ 5.0 

x x x x x 

14. ร้อยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา มี
จํานวนมากกว่า 60 % 

    x 
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 มคอ.2 มคอ.2 

 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
15. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 
     มากกว่า 90 % 

    x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการดําเนินการ (ลําดับข้อท่ี 1-5) 
(ตัว) ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 15 
 
เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ  (ตัวบ่งชี้ 1-5) มี
ผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของ
ตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2555 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวที่ 6, 8-10, 13 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2556 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวที่ 6, 8-10, 13 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2557 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวที่ 6-10, 13 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2558 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวที่ 6-11, 13 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2559 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และตัวที่ 6-15 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 15 ตัว 
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 มคอ.2 มคอ.2 

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น

พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุ กๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไ ม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป  หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  การตรง

ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา  และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาแล้ว  ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  ซึ่งรวมถึงการประเมินผล  
และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 9 โดย
คณะกรรมการประเมิ นอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะและ/หรือสถาบัน โดยเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามสาขาวิชาและ/หรือคณะกําหนด 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสู ตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษา ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่  รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป  
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 มคอ.2 มคอ.2 

เอกสารแนบ 
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
(ข) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 และ 
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

(ค)  ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
(ง) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2552 
(จ)  คําอธิบายรายวิชา 
(ฉ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
(ซ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม 
01006001  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3 (3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 1    
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
  PREREQUISITE: NONE 
ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะนําอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ การ
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จํากัดเขต 
Function, Limit, Continuity and their applications, Mathematical induction, Introduction to 
derivative, Differentiation, Applications of derivative, Definite integrals. 
 
01006002  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2        3 (3-0-6) 

  ENGINEERING MATHEMATICS 2     
  วิชาบังคับก่อน: 01006001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

PREREQUISITE: 01006001 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์ การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จํากัดเขต  รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้ ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ  การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข  อันดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของ
ฟังก์ชันพื้นฐาน แนะนําสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ 
Antiderivative integration, Application of definite integral, Indeterminate forms, Improper 
integrals, Numerical integration, Sequences and series of numbers, Taylor series expansions 
of elementary functions, Introduction to differential equations and their applications. 
 
01006003  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3        3 (3-0-6) 

  ENGINEERING MATHEMATICS 3     
วิชาบังคับก่อน: 01006001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
PREREQUISITE: 01006001 ENGINEERING MATHEMATICS 1 

ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้  พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว  แคลคูลัสของฟัง ก์ชัน
จํานวนจริงสองตัวแปร  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจํานวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์จํานวนจริง
หลายตัวแปร แนะนําปริพันธ์เส้น เส้น ระนาบ และพ้ืนผิว ในปริภูมิสามมิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันจํานวนจริงใน
ปริภูมิสามมิต ิ
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วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  
 

มคอ. 2 มคอ. 2 

Functions of several variables and theirs applications, Vector algebra in three dimensions, 
Polar coordinates, Calculus of real-valued functions of two variables, Differentiation and 
integration of real-valued and vector-valued functions of multiple real variables, Introduction 
to line integrals, Lines ,planes and surfaces in three-dimensional space, Calculus of real-
valued functions in three-dimensional space. 
 
01006020 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1         3 (3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 1      

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
เวคเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของ นิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนย์กลางแรง
โน้มถ่วง และจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่น กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธิ์ งานและความ
ร้อน การนําความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน 
Equilibrium of particles, Equivalent system of forces, Equilibrium of rigid bodies, Center of 
gravity and centroids, Vibration and wave, Fluid mechanics, Ideal gas and pure substance, 
Work and heat, Thermal conduction, Thermal convection, Thermal radiation. 
 
01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1       1 (0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 1     
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
The experiments that correspond to the subject in 01006020 General Physics 1. 
 
01006022 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2        3 (3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 2        
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
  PREREQUISITE: NONE  
การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
คุณสมบัติแบบ อนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม แบบจําล องอะตอม
ของบอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว การ
วิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของ
สารกึ่งตัวนํา พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอดพ้ืนฐาน 
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วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  
 

มคอ. 2 มคอ. 2 

Reflection and Refraction; Polarization; Plane mirrors; lens and optical instrument; Special 
relativity; the dual property of wave and particle, atom structure; Bohr model; Schrodinger 
equation; Quantum theory of hydrogen atom; Multielectronic atom; DC and AC circuit 
analysis; Basic configuration of electronics systems; Basic characteristics of semiconductor 
devices: diode, bipolar transistor and field effect transistors; Basic diode applications. 
 
01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2       1 (0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 2    
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
  PREREQUISITE: NONE 
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
The experiments that correspond to the subject in 01006022 General Physics 2. 
 
01006024 เคมีทั่วไป        3 (3-0-6) 
  GENERAL CHEMISTRY      
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์  คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย  สมดุล
เคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม  พันธะเคมี สมบัติตามตาราง    พีริ
ออดิก ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์ 
Stoichiometry and basis of the atomic theory ; properties of gases,  liquids, solids and 
solutions; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetics; electronic structures of 
atoms; chemical bonds;  periodic properties; representative elements; nonmetals and 
transition metals; acid-base reactions and redox reaction.   
 
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป        1 (0-3-2) 
  PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY      
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006024 เคมีทั่วไป  
The experiments that correspond to the subject in 01006024 General Chemistry. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  
 

มคอ. 2 มคอ. 2 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
01006014 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 
   ENGINEERING DRAWING       

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ตั้งก้ันฉาก การวาดภาพบนพิกัดฉาก  (การเขียนภาพ 3 มิติ )

การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคลี่ การสเก็ตร่าง
แบบ การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน พ้ืนฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 

Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning 
and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail and 
assembly drawings, basic computer aided drawing. 
 
01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
   ENGINEERING MECHANICS     

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 PREREQUISITE: NONE  

ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุล สถิตย์ศาสตร์ของไหล จลน์ศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ เกร็ง กฎ
ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม 
Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of particles and 
rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, impulse and momentum. 
 
01006011 วัสดุวิศวกรรม         3(3-0-6) 
   ENGINEERING MATERIALS      

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 PREREQUISITE: NONE 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุ วิศวกรรมกลุ่มหลัก  
ๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลข องเฟสและการแปลความ คุณสมบัติ
ทางกลและเสื่อมสภาพของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production processes and applications 
of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; 
phase equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials 
degradation. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  
 

มคอ. 2 มคอ. 2 

01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3 (2-2-5) 
COMPUTER PROGRAMMING 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์  การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม ระดับของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแปลภาษา  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง องค์ประกอบของ
ประโยคคําสั่ง เช่น ค่าคงที่ ตัวแปร เครื่องหมายกระทําการนิพจน์ ชนิดของ ข้อมูลแบบต่างๆ คําสั่งแบบ
ตามลําดับ แบบกําหนดเงื่อนไข และแบบวนซ้ํา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ  การฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
Basic computer architecture; computer system component; hardware and software 
interaction; electronic data processing concepts; program design and development 
methodology; levels of computer languages; compiler; computer programming using high 
level language; component of statement e.g. constant, variable, operator, expression, data 
types; sequential statement; control statement; iteration statement; computer application; 
practice in using program development tools; program testing and debugging.  
 
01006027 เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร      0 (0-45-0) 
  PRE-ENGINEER ACTIVITIES      
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเตรียมขึ้น เพือเป็นการแนะแนว และเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสําเร็จ 
Participates in activities organized by the Faculty of Engineering of advising and preparing 
students for successful Engineering education and career. 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน  
01146470 การค านวณเชิงตัวเลขทางวิศวกรรม     3 (3-0-6) 

ENGINEERING NUMERICAL COMPUTATION        
วิชาบังคับก่อน: 01006003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

  PREREQUISITE: 01006003 ENGINEERING MATHEMATICS 3 
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วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  
 

มคอ. 2 มคอ. 2 

ความรู้พื้นฐานการวิเ คราะห์ ผลเฉลยสมการเชิ งเส้นและเมทริกซ์ผกผั น ได้แก่ ระเบียบวิธี การกําจัดแบบเกาส์ 
ระเบียบวิธีแบบแยกส่ว น  ระเบียบวิธีทําซ้ํา  ผลเฉลยสมการไม่เป็นเชิ งเส้น ได้แก่ สมการพี ชคณิต ระเบียบวิธี
ทําซ้ํา  การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การคํานวณค่าลั กษณะเฉพาะและเวกเตอร์ ลักษณะเฉพาะ ระเบียบวิ ธี
กําลัง การแปลงเมทริกซ ์เทคนิคการคํานวณเชิงตัวเลข การประมาณค่าฟังก์ชันและการประมาณค่า ภายในช่วง 
ผลเฉลยสมการเชิงอนุพนัธ์ เทคนิคระเบียบวิธีการคํานวณได้แก่ การแป ลงฟูริเยร์แบบดิสครีต การแปลง ฟูริเยร์
แบบเร็ว การประมาณค่า สเปกตรัมแบบเร็ว การแ ยกสเปกตรัม ฟังก์ชันก่ อกําเนิดแบบสุ่ม  เทคนิคการคํานวณ
เชิงคอมพิวเตอร์  
Fundamentals of analysis, line equation and inverse matrix: Gaussian elimination, 
factorization  method,  iterative  method.  Nonlinear  equation  solution:  Algebraic  
equation,  iterative method,  error  estimations,  computations  of  eigenvalue and 
eigenvector,  power  method,  matrix  transformations. Numerical techniques, Function  
approximation  and  interpolation  method,  ordinary  differential  equation  solutions,  
techniques  of  computational  methods,  discrete  Fourier  transform,  fast  Fourier  
transform,  fast  spectral  estimation,  spectral  factorization,  dummy  random  generation, 
Computer based calculation techniques. 
 
01146204 วงจรไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
   ELECTRIC CIRCUITS       
  วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี  
  PREREQUISITE: NONE 
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมซ ทฤษฎีของวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนํา ความ
เก็บประจุ วงจรลําดับที่หนึ่งและวงจรลําดับ ที่สอง  การตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ การตอบสนองในสภาวะอยู่
ตัว เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากําลัง ระบบไฟฟ้า 3 เฟส    
Circuit elements, node and mesh analysis, circuit theorems, resistance, inductance, 
capacitance, first and second order circuits, transient responses, steady state responses, 
phasor diagram, AC power circuits, three-phase systems. 
 
01146206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
   ELECTROMAGNETIC FIELDS     

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
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วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  
 

มคอ. 2 มคอ. 2 

สนามไฟฟ้าสถิตย์  ตัวนําและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ การพาแและการนํากระแส สนามแม่เหล็กสถิตย์ ความ
เหนี่ยวนํา  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา  สมการของแม็กเวลซ์ แนะนําคลื่นระนาบ 
Electrostatic fields, conductors and dielectrics, capacitance, convection and conduction 
currents, magnetostatic fields, inductance, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s 
equations, introduction to plane wave. 
 
01146208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS   

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
PREREQUISITE: NONE 

หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน  การ แบ่งประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด ความปลอดภัยและ
ความแม่นยํา การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า AC และ DC ทั้งแบบอนาลอกและ
ดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟ้า ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน การวัดค่าความต้าน ความเหนี่ยวนําและความเก็บ
ประจุ การวัดความถี่และช่ วงเวลา การวัดทางแม่เหล็ก เทคนิคทางดิจิทัลสําหรับการวัด สัญญาณรบกวน การ
ป้องกัน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน การเพิ่มประสิทธิภาพ  แนะนําทรานสดิวเซอร์ 
Units and standard instruments, instrument classification and characteristics, safety and 
precision, measurement analysis, measurement of DC and AC current and voltage using 
analog and digital instruments, power, power factor and energy measurement,  
measurement of resistance, inductance and capacitance, frequency and period time-interval 
measurement, magnetic measurements, digital techniques in measurement, noises, shielding 
signal-to-noise ratio, enhancement techniques, introduction to transducers. 
 
01146211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม       3 (3-0-6) 
  ENGINEERING ELECTRONICS       

วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี   
PREREQUISITE:  NONE  

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางความถ่ี    การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ BJT และ MOS ออป-
แอมป์และการประยุกต์ใช้งานใช้งานวงจรขยาย   
Semiconductor devices, current-voltage characteristics of electronic devices, frequency 
characteristics, analysis and design of diode circuits, analysis and design of BJT and MOS 
transistor circuits, operational amplifier and its applications. 
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01146214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1      1 (0-3-2) 
   ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1    

 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับวงจรไฟฟ้าและ การวัดทางไฟฟ้า 
Basic experiments in electrical engineering relating to electric circuits and electrical 
measurement. 
 
01146215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2      1 (0-3-2) 
   ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2    
  วิชาบังคับก่อน: 01146214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  PREREQUISITE: 01146214 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 
การทดลองพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในทางวิศวกรรมไฟฟ้า   
Basic experiments in electrical engineering relating to electrical machines, electronic citcuits, 
computer simulation packages in electrical engineering. 
 
01146328 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1     2 (0-6-3) 
   ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2    
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
  PREREQUISITE: NONE 
การปฎิบัติการทดลองทางด้านวิศวกรรมพลังงานในหัวข้อที่เก่ียวกับ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า กระแสตรง  และ
กระแสสลับเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างแหล่งพลังงาน และระบบไฟฟ้า และปฎิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์พลังงาน และ
กําลังงานไฟฟ้าเพ่ือตวรจสอบประสิทธิผลทางพลังงาน 
Laboratory Practice and Experimental studies on dc and ac generator to interface between 
energy sources to grid; also, include practice on energy and power analysis for energy 
efficiency investigation.  
 
01146332 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2     2 (0-6-3) 
   ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2   
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
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การปฎิบัติการทดลองทางด้านวิศวกรรมพลังงานในหัวข้อที่เก่ียวกับ การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
กับเครื่องจักกลไฟฟ้า สําหรับการอนุรักษ์พลังงาน และ การจําลองระบบพลังงาน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ การ
ไหลของกําลังงาน ในระบบไฟฟ้า 
Laboratory Practice and Experimental studies on power electronics interface with electrical 
machines for energy conservation; for instance, dc and ac drives for energy conservation and 
energy system simulation; also, include practice on energy and power flow analysis in 
electrical system.  
 
01146308 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3 (3-0-6) 
   POWER ELECTRONICS       
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
อุปกรณ์สวิตชิ่งก่ึงตัวนําที่ใชัในด้านอิเล็กทรอนิกส์กําลัง เช่น ไดโอด ไทริสเตอร์ BJT Power MOSFET  GTO 
IGBT คุณสมบัติของสารแม่เหล็ก แกนเหล็กท่ีใช้ในหม้อแปลง แกนเฟอร์ ไรต์ แกนแบบผงเหล็ก  วงจรแปลงผัน
การทํางานชนิด  AC-DC,   DC-DC,   AC-AC  และ  DC-AC    
Characteristics of power electronics devices, power diode, SCR, GTO, power bipolar, power 
MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, transformer core, ferrite core, iron 
powder core, converters, AC to DC converters, DC-DC converters, AC-AC converters, DC-AC 
converters. 
 
01146309 การผลิต ส่งจ่าย และจ าหน่ายทางไฟฟ้าก าลัง    3 (3-0-6) 
  ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 
  วิชาบังคับก่อน:   01146204 วงจรไฟฟ้า 
  PREREQUISITE: 01146204 ELECTRIC CIRCUITS 
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากําลัง แหล่งพลังงาน โรงไฟฟ้าแบบทั่วไป และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน คุณลักษณะ
ของภาระไฟฟ้า คุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและแบบจําลอง  คุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าและ
แบบจําลอง พารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้าและแบบจําลอง ระบบจําหน่ายไฟฟ้า ระบบกําเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย 
อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากําลัง  
Power system structure; Sources of electric energy; Conventional and renewable energy 
power plants; Load characteristics; Generator characteristics and models; Power transformer 
characteristics and models; Transmission line parameters and models; Electrical power 
distribution systems; Introduction to distributed generation; Power system equipment 
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01146326 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง      3 (3-0-6) 
   ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS    
  วิชาบังคับก่อน: 01146309 การผลิต ส่งจ่าย และจําหน่ายทางไฟฟ้ากําลัง 

PREREQUISITE: 01146309 ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION 
                     AND DISTRIBUTION 

การคํานวณโครงข่ายระบบส่งและจําหน่ายทางไฟฟ้า โหลดโฟลว์ การควบคุมโหลดโฟล ว์ การคํานวณ กระแส
ลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง  การ
ดําเนินการเชิงเศรษฐศาสตร์  
Transmission and distribution networks calculation; load flow; load flow control; symmetrical 
short circuit analysis; unsymmetrical short circuit analysis; power system stability; economic 
operation. 

 
01146472 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบควบคุม    3 (3-0-6) 
   CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN     
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
  PREREQUISITE: NONE 
แบบจําลองทางพลศาสตร์ของระบบ  ระบบควบคุมแบบวงปิดและแบบวงเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนภาพการ
ไหลของสัญญาณ  การวิเคราะห์การออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมน ความถ่ี โลกัสของราก  
แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบด เสถียรภาพของระบบ การชดเชยแบบต่างๆ  ระบบสัญญาณแบบต่อเนื่องและ
แบบไม่ต่อเนื่อง  การวิเคราะห์สัญญาณแบบต่ างๆ การแปลงแบบ  z การคอนโวลูชันของสัญญาณ การ เขียน
แทนระบบด้วยโดเมนความถี่และโดเมนเวลา การตอบสนองของระบบ ระบบควบคุมแบบดิจิตอลเบื้องต้น 
Dynamic models of systems, closed-loop and open-loop control system, transfer function, 
signal flow graphs, time-domain and frequency-domain analysis and design of control 
system, root locus, Nyquist plots, Bode plots, system stability, compensations Continuous 
and discrete signals, discrete signals, z-transforms, convolutions of signals, representation of 
systems on frequency domains and time domains, system responses, introduction to digital 
control systems. 
 
01146313 การออกแบบระบบไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
  ELECTRICAL SYSTEM DESIGN      
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
  PREREQUISITE: NONE 
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การออกแบบระบบพ้ืนฐาน รหัสและมาตรฐานในการติดตั้ง ทางไฟฟ้า ระบบการจําหน่ายไฟฟ้า การเขียนแบบ
ทางไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและเคเบิล รางสาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การคํานวณและการประมาณโหลด การออกแบบ
การเดินสาย การแก้ค่าตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน การออกแบบวงจรแสงสว่าง
และอุปกรณ์ การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลดและสายป้ อน การคํานวณกระแสลัดวงจร การใช้งานร่วมกัน
ของอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้ากําลังฉุกเฉิน ระบบการต่อลงดินสําหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
Basic design concepts, codes and standards for electrical installation, power distribution 
schemes, electrical drawing, electrical wires and cables, raceways, electrical equipment and 
apparatus, load calculation and estimation, wiring design, power factor improvement and 
capacitor bank circuit design, lighting and appliances circuit design, motor circuit design:  
load, feeder and main schedule, short-circuit calculation, co-ordination of protective 
devices, emergency power systems, grounding system for electrical installation. 

 
01146330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน     3 (3-0-6) 
  ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
พ้ืนฐานของประสิทธิภาพของพลังงาน หลักการข องประสิธิภาพพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การ
บริหารจัดการภาระไฟฟ้า กฎข้อบังคับการอนุรั กษ์พลังงาน การบริหาร และวิเคาระห์พลังงานในอุสาหกรรม
และอาคาร เทคนิคการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบส่องส ว่าง ระบบระบายความร้ อน และระบบ
ปรับอากาศ มอเตอร์ในอุ ตสาหกรรม ระบบการผลิต ไฟฟ้าความร้อนร่วม  ก ารอนุรักษ์พลังงาน กา รบริหาร
จัดการการวัดพลังงาน และวิเคาระห์เชิงเศษฐศาสตร์  
Fundamental of energy efficiency; Principle of energy efficiency in building and industry; 
Load management; Laws and regulations of energy conservation; Energy management and 
analysis in building and industrial; Technical aspects to use energy efficiently in lighting 
system, heating and ventilating and air-conditioning (HVAC) systems, Industrial motor;  Co-
generation; Energy conservations and management measures and economics analysis 
 
01146220 อุณหศาสตร์        3 (3-0-6) 
  THERMAL SCIENCE 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
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แนวพ้ืนฐานของเทอร์โมไดนามิกส์, สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล , คุณสมบัติทางและพลังงานของ
ของไหล, การสันดาบ และการถ่ายเทความร้อน กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎของก๊าซเชิงอุดมคติ กฎการ
อนุรักษ์มวล-โมเมนตัม-พลังงานในของไหล, สมดุลของมวล-โมเมนตัม-พลังงานของของไหล, อุปกรณ์การไหล
แบบคงตัว, การทําความเย็น, การไหลภายใน และภายนอก  
Fundamental concepts of thermodynamics, fluid dynamics, combustion and heat transfer; 
Law of thermodynamics; Ideal gas law; Fluid mechanics; Combustion; Heat transfer; Steady 
flow devices; Refrigeration cycles; Internal and external flows 

 
01146325 การท าความเย็นและการปรับอากาศ     3 (3-0-6) 
  REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 

วิชาบังคับก่อน:  01146220 อุณหศาสตร์ 
PREREQUISITE:  01146220 THERMAL SCIENCE 

การคํานวณระบบการปรับอากาศ คุณสมบัติของสารทําความเย็น การประมาณค่าคูลลิ่งโหลด วัฏจักรการอัด
ไอ การทําความเย็นแบบดูดก ลืน และแบบวัฏจักรอากาศ การออกแบบระบบท่อลมเย็น การออกแบบท่อน้ํา 
ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  การควบคุมและอุปกรณ์ทําความเย็นต่างๆ  
This course involves refrigerating cycle calculation, properties of refrigerant, cooling load 
estimate, vapor compression refrigeration cycle, absorption refrigeration cycle, calculation of 
refrigerating system equipment, air duct and water piping design, control and instrument. 
 
01146327 ดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์      3 (3-0-6) 
   DIGITAL AND MICROPROCESSORS   
  วิชาบังคับก่อน: ไมมี่  
  PREREQUISITE: NONE 
วงจรดิจิทัลพื้นฐาน คณิตศาสตร์แบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ ตารางความเป็นจริง แผนที่แบบคาร์โน แผนที่
แบบเวน วงจรเกทแบบแอนด์ ออร์ และนอร์ วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ  วงจรชิพริจิสเตอร์ วงจรซีเควนเชียล 
ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น โครงสร้างของไมโครไ มโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมไมโคร
ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคการเชื่อมต่อ  หน่วยความจํา  การเชื่อมต่ออินพุท -เอาท์พุท   การประยุกต์ใช้งาน  
ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบการควบคุม   
Basic digital circuits, Boolean algebra, computer codes, truth  table, Kanaugh maps, Vane 
maps, gate circuits (and, or and nor) , flip-flop circuits, counter circuits, shift register, 
sequential circuits Introduction to microprocessors, structure of microprocessors, 
programming for microprocessors, interface techniques, memories, input-output interfaces, 
applications of microprocessors in control systems. 
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01146221 หลักการวิศวกรรมพลังงาน      3 (3-0-6) 
  PRINCIPAL OF ENERGY ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน: 05100193 เคมีทั่วไป และ 01006002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
  PREREQUISITE: 05100193 GENERAL CHEMISTRY AND  
                                         01006002 ENGINEERING MATHEMATICS 2 
แนะนําการแปรรูปพลังงานขั้นพ้ืนฐานโดยใช้ทฤษฎีเคมี และฟิสิกส์ ที่เก่ียวข้องกับเชื้อเพลิง และพลังงาน  และ
สามารถนําคณิตศาสตร์มาอธิบายวัสดุ และการกระบวนการแปรรูปพลังง าน ตัวอย่างเช่น ปฎิกริยาเคมีใน
เครื่องยนต์ และวัฎจักรของไอน้ํา  ซึ่งรวมไปถึง การอธิบายกลไกของการแปรรูป  ระบบพลังงาน เพ่ือส่งผลต่อ
การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวมถึงการคํานวณในรูปแบบของความร้อน และแนะนําการแปรรูปพลังงานจลน์เคมี 
ของแข็ง ของเหลว และ ก็าซ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
This introductory energy engineering course enables students to identify and apply 
fundamental principles of chemistry and physics, as they pertain to energy and fuels, and 
mathematics to describe materials and energy flow through a process. In addition, the 
course will present an introduction to chemical kinetics with an overview of solid, liquid and 
gaseous fuel transformations, Envimental conservation. 
 
01146222 เครื่องจักรกลไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES     
  วิชาบังคับก่อน: ไมมี่ 
  PREREQUISITE: NONE  
สารแม่เหล็ก   ค่าความต้านทานแม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก ค่าความเหนี่ยวนํา พลังงานที่สะสมในรูป
สนามแม่เหล็ก  พลังงานและพลังงานร่วม   แรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กความ
สูญเสียในแกนเหล็ก โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของหม้อแป ลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ หม้อแปลง
แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส หม้อแปลงแบบออโต้ โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า , 
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง , เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ , เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส , 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 1 เฟส และ 3 และ การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Magnetic material, Reluctance, Magnetic circuit, Inductance, Energy storage in magnetic field, 
Energy and Co-energy, Electromagnetic force, Electromagnetic torque, Core loss, Structure 
and basic theory of transformer, Ideal transformer, single phase and three phase transformer;  
auto transformer, principles of rotating machines;  DC-machines; AC machines construction; 
synchronous machines; single phase and three phase  induction machines; protection of 
machines. 
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01146331 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      3 (3-0-6) 
  RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY 
  วิชาบังคับก่อน:  01146222 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
  PREREQUISITE:  01146222 ELECTRICAL MACHINE 
แนะนําระบบพลังงาน และแหล่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ทิศทางของพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับพลังงานทั่วไป พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงางชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ ก๊าชชีวภาพ พลังงานจากขยะชุมชน พลังงานคลื่น 
เซลส์พลังงาน แหล่งเก็บพลังงาน  กฎข้อบังคับของพลังงานทดแทน เศษฐศาสตร์ของพลังงานทดแทน 
Introduction to energy systems and renewable energy resources; Potential of renewable 
resources in Thailand; Difference of conventional and renewable energy technologies; 
Renewable technologies such as solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid 
waste, wave energy, fuel cell; Energy Storages; Laws, regulations, and policies of renewable 
energy; Economics aspects 

 

01146469 ระบบก าเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย      3 (3-0-6) 
  DISTRIBUTED GENERATION SYSTEM 
  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
แนะนําการกําเนิดไฟฟ้า เชิงกระจาย เทคโนโลยีระบบกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว เทคโนโลยีพลังงานทัวไป 
และพลังงานทดแทน การเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า ผลกระทบเชิงเทคนิคของระบบไฟฟ้าเชิงกระจ่าย เช่น 
กําลังไฟฟ้าสูญเสีย ผลกระทบต่อแรงดัน ความน่าเชื่อถือ ระบบป้องกัน การไหลของกําลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ และเศษฐศาสตร์ของระบบกําเนิดไฟฟ้าเชิงกระจาย 
Introduction to distributed generation; Technologies of DG, conventional and renewable 
technologies; Grid interconnection; Technical impact of distributed generation on distribution 
systems, loss, voltage profile, reliability, protection, load flow; Smart grids; Economics 
aspects 

 
01146333 สัมมนาด้านพลังงาน       1 (0-3-0) 
  ENERGY SEMINAR 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
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นักศึกษาจะต้อง นําเสนอแบบบรรยาย และทํารายงานด้านเทคโนโลยีพลังงานในปัจจุบัน กับผู้ ร่วมสัมมนา 
และอาจารย์ ซึ่งรายงานอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน การเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้าน
พลังงานร่วมสัมนา รายงานจะต้องส่งอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาเกรด 
Students are required to present a report on current energy technology to their classmates 
and participants. The reports can be partially used in a senior project later on. Also, a visiting 
speaker may give a talk in energy engineering aspects. The reports have to be submitted for 
grading.  
 
01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม       0 (0-45-0) 
   INDUSTRIAL TRAINING       
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE:  NONE  
 
นักศึกษาจะต้องฝึกงานภาคปฏิบัติระยะสั้นในอุตสาหกรรมตามสาขาวิชาฯกําหนดในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
โดยการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทเอก ชนทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึก งานนี้ในช่วงของ
การศึกษาภาคฤดูร้อนพร้อมเขียนรายงานเสนอ 
Students are required to complete a short-term industrial placement within professional 
selected environments. It takes place during a summer period.. The work, carried out under 
the responsibility of the firm involved, is presented in a written report. 
 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมพลังงาน 
 
กลุ่มที่ 1    การออกแบบระบบไฟฟ้า  
 
01146450 อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
   EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN ELECTRICAL SYSTEMS   
  วิชาบังคับก่อน: 01146313 การออกแบบระบบไฟฟ้า    
  PREREQUISITE: 01146313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสายป้อนและช่องเดินสายป้อน  ระบบเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ ระบบโทรศัพท์ การป้องกัน
ระบบไ ฟฟ้า การต่อลงดินของระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า บริภัณฑ์ที่ใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง 
ตลอดจนการบํารุงรักษาทางไฟฟ้าของบริภัณฑ์  
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Substations, feeder systems, fire alarm systems, telephone systems, protection systems, 
grounding systems of generators, medium voltage equipment, electrical maintenance of 
equipment. 
 
01146451        การประมาณการและออกแบบทางไฟฟ้า     3 (3-0-6) 

ELECTRICAL ESTIMATIONS AND DESIGN 
วิชาบังคับก่อน:   01146313 การออกแบบระบบไฟฟ้า    

  PREREQUISITE: 01146313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
วันไลน์และรีเลย์ไดอะแกรม ไดอะแกรมเบื้องต้น ไรเซอร์ของวงจรกําลัง ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ระบบไฟฉุกเฉิน การทําตารางโหลด การออกแบบระบบป้องกัน หลักการประมาณราคางานไฟฟ้า ตัวอย่างการ
ประมาณการ 
One-line and relay diagrams, basic diagrams, riser diagrams of power circuits, telephone 
systems, fire alarm systems, emergency light systems, load tables, design of protection 
systems, principles of electrical estimations, examples of electrical estimations. 
 
01146473 ระบบควบคุมอาคาร       3 (3-0-6) 

BUILDING CONTROL SYSTEMS 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

แนะนําการบริหารจัดการระบบพลังงานในอาคาร ทบทวนชนิดการควบคุม อุปกรณ์และส่วนประกอบในระบบ
อาคาร ระบบรวมเครือข่าย การควบคุมระบบระบายอากาศในระบบทําความเย็น การควบคุมการส่องสว่าง 
และระบบเฝ้าระวังพลังงาน  
Introduction to building management energy systems, Review of controller types, 
Components and devices in building systems, Systems, networks and integration, HVAC (heat 
ventilation and air-conditioning) system control, Lighting control, Energy monitoring system. 
 
 
กลุ่มที่ 2 เครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบควบคุมพลังงาน   
01146404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และ ระบบ    3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND SYSTEMS    

วิชาบังคับก่อน: 01146222 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
PREREQUISITE: 01146222 ELECTRICAL MACHINES 
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โครงสร้างและการพัน ขดลวดของเครื่องจักรกลไฟฟ้า สเปซเวกเตอร์  หลักการแปรรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล 
ทฤษฎีกรอบแกนอ้างอิง แบบจําลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสในระบบสองแกน (d-q) แบบจําลอง
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนําในสองแ กน (d-q) ลักษณะของโหลดทางกล การเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสม 
คุณลักษณะของคอนเวอร์เตอร์ การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับด้วยการควบคุมแบบเวกเตอร์  
Structures and windings of electrical machines, space vectors, principle of electromechanical 
energy conversion, reference frame theory, two-axis (d-q) model for synchronous machines,  
two-axis (d-q) model for induction machines, mechanical load characteristics, selection of 
proper motors, converter characteristics, vector control of AC motor drives. 
 
01146459 เครื่องจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม่      3 (3-0-6) 
   MODERN ELECTRICAL MACHINES   

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
PREREQUISITE: NONE 

ความเร็วซิงโครนัส สนามแม่เหล็กหมุน  แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของ
เครื่องจักรซิงโครนัส วงจรสมมูลของเครื่องจักรซิงโครนัส ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์  การต่อขนานของเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส การเริ่มหมุนของซิงโครนัสมอเตอร์ โครงสร้างและทฤษฎีพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เหนี่ยวนํา วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 
วงจรสมมูลโดยประมาณของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา พลังงานและพลังงานร่วม  การคํานวนแรงบิด 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนําชนิดป้อนสองทาง เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบสวิทช์รีลักแตนซ์ เครื่องจักรไฟฟ้าแบบ
แม่เหล็กถาวร เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน การวิเคราะห์โดยใช้ไฟไนต์อิลิเมนต์    
Synchronous speed, Rotating magnetic field, Electromagnetic torque, Structure and basic 
theory of synchronous machines, Equivalent circuit of synchronous machines, Synchronous 
condenser, Parallel operation of synchronous generator, Starting of synchronous motor, 
Structure and basic theory of induction motor, Slip speed, Equivalent circuit of induction 
motor, Electromagnetic torque of induction motor, Approximated equivalent circuit of 
induction motor, Energy and Co-energy, torque calculations, doubly fed induction machines, 
switched reluctance machines, permanent magnet machines, brushless DC machines, Finite 
Element Method analysis. 
 
01146471 การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและไฟฟ้าแรงสูง    3 (3-0-6) 

GRID INTEGRATION AND HIGH VOLTAGE 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
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แนะนําระบบจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสามเฟส ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแ สตรง การเชื่อมต่อ
กับโครงข่ายไฟฟ้า การป้องกันโครงข่ายไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ การป้องกันฟ้าผ่า และการเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า แนะนําการรบกวนโครงข่าย กําลังไฟฟ้าลัดวงจรและอิมพีแดนซ์โครงข่ายที่จุดต่อร่วมทางไฟฟ้า 
การพิจารณาและประเมินค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลง ไฟกระพริบ  แรงดันฮาร์มอนิกส์และฮาร์มอนิกส์ต่อเชื่อม 
ระดับความเข้ากันได้ ตัวชดเชยกําลังไฟฟ้าจินตภาพ วงจรกรอง ข้อกําหนดของโครงข่ายไฟฟ้า 
Introduction to electrical energy distribution, Three-phase systems, High-voltage direct-
current transmission, Grid integration, Electrical grid protection, Switchgears, Lightning 
protection and EMC, Introduction to network disturbances, Short circuit power and network 
impedance at the point of common coupling, Determination and assessment of voltage 
change, flicker, harmonic and inter-harmonic voltages, Compatibility level, Reactive power 
compensators, Filter circuits, Grid codes. 
 
01146474 พลศาสตร์ และการท าจ าลองระบบ     3 (3-0-6) 
   SYSTEM DYNAMICS AND MODELLING   

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
PREREQUISITE: NONE 

การแปลงลาปลาส การจําลองระบบด้วยแ ผนภาพบล็อกและตัวแปรสถานะ กระบวนการพื้นฐานสําหรับการ
สร้างแบบจําลอง การจําลองระบบทางกล การจําลองระบบไฟฟ้ากําลัง การจําลองระบบกําลังของไหล การ
จําลองระบบทางความร้อน การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นในโดเมนเวลา การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นในโดเมน
ความถี่ การถดถอยเชิงเส้นและกําลังสองน้ อยที่สุด  การจําลองระบบ วิธีการในการประมาณแบบจําลอง การ
เลือกโครงสร้างของแบบจําลองและการตรวจสอบแบบจําลอง การประยุกต์ใช้พลศาสตร์และการจําลองระบบ
ในวิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง อาทิเช่น การจําลองพลศาสตร์ในระบบพลังงาน การจําลอง
พลศาสตร์ในอุปกรณ์แปลงผันกําลังไฟฟ้า 
Laplace transform, Block diagram and state-variable models, Basic modeling process, 
Modeling of mechanical systems, Modeling of electrical Power systems, Modeling of fluid 
Power systems, Modeling of thermal systems, Linear system analysis in the time domain, 
Linear system analysis in the frequency domain,  Linear Regression and Least Square, System 
identification, Methods in model estimation, Model structure selection and model validation, 
Applications of system dynamics and modeling in energy engineering and electrical power 
engineering such as Dynamic modeling in energy systems, Dynamic modeling in power 
converters. 
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กลุ่มที่ 3 การออกแบบโรงจักรไฟฟ้า    
 
01146452        การออกแบบระบบโรงจักรไฟฟ้าพลังความร้อน   3(3-0-6) 

THERMAL POWER PLANT SYSTEM DESIGN 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
PREREQUISITE: NONE 

ศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบและการทํางานร่วมกันของโรงจักรไฟฟ้าความร้อนประเภท ต่าง ๆ  การออกแบบ
ระบบควบคุมในโรงจักรไฟฟ้าความร้อน ระบบเครื่องมือวัด ระบบป้องกัน  การพิจารณาในแง่สิ่งแวดล้อม การ
พิจารณาในแง่เศรษฐศาสตร์ 
Studies on structures, components and co-operation of thermal power plants, designs of 
control systems in thermal power plants, instrument systems, protection systems, 
considerations on environmental and economical aspects. 
 
01146463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 
   ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT     
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
ศึกษาการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ อากาศ ดิน ป่าไม้ สัตว์น้ํา  
ต้นน้ํา และทางเดินน้ํา ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการพัฒ นาโครงการ และการรายงาน
องค์ประกอบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
Introduction of environmental and resource management concerning to air, water , soil, 
forrest, marine, estuary and waterways; Assessment of impacts which are possibly arising 
from project development; elements of environmental Impact assessment reports.  
 
กลุ่มที่ 4 ระบบพลังงาน    
 
01146460 พลังงานนิวเคลียร์       3 (3-0-6) 

NUCLEAR ENERGY 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 
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ทบทวนนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ และกําลังงานนิวเคลียร์ คุณและโทษของ
กําลังงานนิวเคลียร์ ระเบิดนิวเคลียร์ การรวมตัวนิวเคลียร์ การจัดสัมมนาเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์  
This is a review of nuclear physics, nuclear reactions, nuclear reactor and nuclear power, 
advantages and disadvantages of nuclear power; nuclear bombs and nuclear fusion. At the 
end of the course, there is a seminar on those topics. 
 
01146464 เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน      3 (3-0-6) 

ENERGY STORAGE TECHNOLOGY   
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
PREREQUISITE: NONE 

แนวโน้มการพัฒนาระบบไฟฟ้า กําลัง อุปกรณ์สะสมพลังงานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้ากําลัง การ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์สะสมพลังงาน พลังงานความร้อน  พลังงานน้ําแบบสูบกลับ   พลังงานอากาศอัดพลังงาน
จากไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบอื่น พลังงานไฟฟ้าเคมี แถวตัวเก็บประจุ พลังงานแม่เหล็กตัว
เหนี่ยวนํายิ่งยวด การพิจารณาตัวเลือกระบบสะสมพลังงาน 
Trends in power system development, energy storage as a structural unit of a power system, 
storage applications, thermal energy, flywheels, pumped hydro, compressed air, hydrogen 
and other synthetic fuels, electrochemical energy, capacitor banks,  superconducting 
magnetic energy, considerations on the choice of a storage system. 
 
01146465 ระบบขับเคลื่อนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน   3 (3-0-6) 

CONTROL OF HYBRID ELECTRIC VEHICLE TRACTION 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 

การทํางานระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ผสมผสาน การทํางานที่โหมดความเร็วต่ําแรงบิดคงท่ี 
และโหมดความเร็วสูงกําลังไฟฟ้าคงที่ คุณสมบัติเชิงอุดมคติของ เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง แบบกระตุ้นแยก 
และแบบไร้แปลงถ่านเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถา วร เครื่องจักรไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่อัตราส่วน
กําลังไฟฟ้ากับความเร็วสูง (CPSR) เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบสวิทช์รีลักแตนซ์ และการประยุกต์ใช้งาน 
Operating principles of traction drives for electric and hybrid electric vehicles. Low speed 
constant torque control mode and high speed constant power control mode. Ideal 
performance of the doubly fed, separately excited dc machine and the wound rotor 
synchronous machine. High CPSR drives based on singly-fed machines including the 
induction, permanent magnet synchronous, brushless dc and switched reluctance motors. 
Other contemporary topics in traction drive applications.  
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01146466 การผลิตก าลังไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม  3 (3-0-6) 

SOLAR AND WIND POWER GENERATION 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
PREREQUISITE: NONE 

พลังงานลมและแสงอาทิตย์ , คุณลักษณะของลม , ระบบไฟฟ้ากําลังจากพลังงานลม , กังหันลมและคุณลักษณะ
ของกังหันลม , คุณลักษณะของแสงอาทิตย์ , ระบบไฟฟ้ากําลังจากเซลล์แสงอาทิตย์ , ระบบไฟฟ้ากําลังจาก
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์, คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์, คุณลักษณะของแผงสะสมพลังงานความ
ร้อนจากแสงอาทิตย,์ อิเล็กทรอนิกส์กําลังและระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าสําหรับการแปลงพลังงานจากพลังงาน
แสงอาทิตย์และลม, ระบบการสะสมพลังงาน, ระบบโดดเดี่ยวและระบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
Introduction to wind and solar energy, Wind characteristics, Wind power system, Wind 
turbine and its characteristics, Solar radiation characteristics, Solar photovoltaic power 
system, Solar thermal system, Photovoltaic cell characteristics, Solar thermal collector 
characteristics, Power electronics and drives for solar and wind energy conversions, Energy 
Storage System, Stand alone and Grid Connected System. 
 
กลุ่มที่ 5 การประเมินและวิเคราะห์พลังงาน    
 
01146467 เศรษฐศาสตร์พลังงาน       3 (3-0-6) 

ENERGY ECONOMICS 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 

เศษฐศาสตร์ของความต้องการพลังงาน การผลิต ก ารสะสม และราคา การประยุกต์ใช้ข้อกําหนดด้านพลังงาน 
ซึ่งรวมถึง การควบคุม การเปลี่ยนแปลงของ๓มิอากาศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
Economics of energy demand, production, storage, and pricing; advanced energy policy 
issues including regulation, climate change, new energy technology. 
 
01146468 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน      3 (3-0-6) 

ENERGY SYSTEM ANALYSIS 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 
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กระบวนการวิเคราะห์ระบบพลังงาน เศษฐศาสตร์ของของระบบพลังงาน การผลิต การแบ่งกลุ่มอุปกรณ์ด้าน
พลังงานตามสมรรถนะโดยใช้การวิเคราะห์แบบรีเกสส์ชัน การสร้างแบบจําลอง และจําลองระบบพลังงาน และ 
การเลือกใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมต่างๆ กับระบบพลังงาน 
Energy system analysis procedure, Economics of energy system, Characterization of energy 
equipment performance using regression analysis, Energy system modeling and simulation, 
and selected optimization techniques for enegy system. 
 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก โครงงานพิเศษ 
01146461 โครงงาน 1        3 (0-9-0) 
   PROJECT 1          
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

PREREQUISITE: NONE 
โครงงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
Research and development project in energy engineering. 
 
01146462 โครงงาน 2        3 (0-9-0) 
   PROJECT 2          
  วิชาบังคับก่อน: 01146461 โครงงาน 1 

PREREQUISITE: 01146461 PROJECT 1  
โครงงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมพลังงาน 
Research and development project in energy engineering. 
 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก สหกิจศึกษา 
01146440 สหกิจศึกษา        6 (0-45-0) 
   CO-OPERATIVE EDUCATION   
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานและทําโครงงานพิเศษ ในสถานประกอ บการนั้น ๆ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยมีการปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
Students can choose co-operative education subject for all semester in order to be trained 
and do special project in the place of business which is organized by public or private 
section. These students and places of business are approved by the curriculum staffs.  
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มคอ. 2 มคอ. 2 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
01146441 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ      6 (0-45-0) 
  OVERSEA TRAINING 
   วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ เพื่อฝึกงานและทําโครงงานพิเศษ ในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยมีการปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา และได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
OVERSEA TRAINING 
Students can choose oversea training subject for all semester in order to be trained and do 
special project in the place of business which is organized by public or private section. 
These students and places of business are approved by the curriculum staffs.  
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ภาคผนวก ฉ 
 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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มคอ. 2 มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ช  
 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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มคอ. 2 มคอ. 2 
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มคอ. 2 มคอ. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์สจล.  168 
 

มคอ. 2 มคอ. 2 

ล าดับที่ 1 
ชื่อ นาย สุรินทร์ นามสกุล  ค าฝอย 
 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  วศ.บ.(เกียรตินิยม) สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปริญญาโท  วศ.ม.  สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถานศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปริญญาเอก  Ph.D. สาขา  Electrical Engineering 
 University of Tennessee, USA 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  
ที่อยู่หน่วยงาน   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
ผลงานวิชาการ 
1. Surin Khomfoi, “Z-Source Grid-Connected Inverter for Solving the photovoltaic cell 

Shading problem”, ECTI-CON 2010, 19-21 May 2010, Chiang Mai, Thailand. 
2. Surin Khomfoi, “A Hybrid Cascaded Multilevel Inverter for Interfacing with 

Renewable Energy Resources”, IPEC-2010, 21-24 June 2010, Sapporo, Japan. 
3. Surin Khomfoi, “A hybrid cascaded multilevel inverter application for renewable 

energy resources including a reconfiguration technique”, ECCE 2010, 12-16 
September 2010, Atlanta, Georgia, USA. 

4. Surin Khomfoi, “Impact of the smart park concept for PHEV to a distribution 
system”, EECON 33, 1-3 December 2010, Chiang Mai, Thailand. 

5. Surin Khomfoi, “A 3 kW 5 level Inverter Based on Hybrid Techniques for Microgrid 
Applications”, EECON 33, 1-3 December 2010, Chiang Mai, Thailand 

6. Surin Khomfoi, “Design of a Protection Paradigm  for a DC Microgrid Incorporating 
with Renewable Energy Resource”, EECON 33, 1-3 December 2010, Chiang Mai, 
Thailand. 

7. Surin Khomfoi, “System reconfiguration under open-switch faults in a doubly fed 
induction machine”, IET Renewable Energy Generation 2010. 
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มคอ. 2 มคอ. 2 

ล าดับที่ 2 
ชื่อ นาย อานันทวัฒน์  นามสกุล  คุณากร 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  วศ.บ. (เกียรตินิยม) สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
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