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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ภาควิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
        ช่ือภาษาไทย      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
        ช่ือภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ช่ือเต็ม  (ภาษาไทย)  :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
   (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
   ช่ือย่อ   (ภาษาไทย)   : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)    

           (ภาษาอังกฤษ)    :   B.Eng. (Electrical Engineering)   

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
              150 หน่วยกิต 

5.    รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี    
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี    
 อื่น ๆ (ระบ)ุ .................................................................................................................................. 

 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).............................................................. 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)  ภาษาอังกฤษ  

5.3. การรับเข้าศึกษา  
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
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 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

  ช่ือสถาบัน.............................................................................................................................. 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน....................................................................................... 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
       ช่ือสถาบัน................................................................ประเทศ................................ 
 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)  

  5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อื่น ๆ (ระบ)ุ.................................................................................... 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม่      ก าหนดเปิดสอนเดือน    พ.ศ.    
ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี ............/............. 
เมื่อวันท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี .................... 
เมื่อวันท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอนเดือน    สิงหาคม พ.ศ.  2560  
ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี      XX      /  2559   
เมื่อวันท่ี        XX       เดือน          XX       พ.ศ. 2559 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งท่ี            /  2559   
เมื่อวันท่ี        XX       เดือน        XX       พ.ศ. 2559 
 รับรองหลักสูตรโดย สภาวิศวกร 
เมื่อวันท่ี        XX       เดือน        XX       พ.ศ. 2559 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
ในปีการศึกษา  2562  

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 (1) วิศวกรไฟฟ้า 
(2) วิศวกรโรงงาน 
(3) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
(4) วิศวกรที่ปรึกษา 
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(5) วิศวกรโครงการ 
(6) วิศวกรออกแบบ 
(7) ผู้รับเหมางานระบบ 
(8) ธุรกิจส่วนตัว 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒกิารศึกษา (สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล 
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)    

 5-8499-90003-90-8 
 

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

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

- Ph.D (Electrical Eng.), 2546 
- M.Eng (Electrical Eng.), 2543 
- วศ.บ.เกียรตินิยม (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
, 2536 

Osaka University 
Nagoya University 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

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

- Ph.D. (Electrical Eng.), 2551 
 
- B. Eng., M. Eng. (Electrical 
Eng.), 2548 
 

Ecole Centrale de Lyon, 
France 
Institut Natinal des Sciences 
Appliquées (INSA) de Lyon, 
France 

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

- Ph.D (Electrical Eng.) ,1997 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ,2535 
 
- วศ.บ. เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) ,2530 
 

Nottingham University 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

5. รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช 
 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 3-8403-00081-99-2 

- Ph.D. (Engineering Science 
Electrical Engineering) ,2013 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ,2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ,2540 

Graz University of Technology 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานท่ีต้ังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 นอกสถานท่ีต้ัง ได้แก่  ................................................................. 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนดวิสัยทัทศน์ไว้ดังนี้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ด้านคือ ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกรอบยุทธศาสตร์เหล่านี้จะถูกน าไปแปลงเป็น
แผนงานและโครงการในแผนพัฒนาเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 เป็นต้นไป โดยในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดแผนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม และ
เศรษฐกิจ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไว้ดังนี้  
 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นการต่อยอดความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์จะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน และ ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม จะมุ่งส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ี
ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ 
  
 การเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ .ศ.2558 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาเซียนให้เป็น
ตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายใต้
ยุทธศาสตร์การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ท าให้จะมีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายของ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free flow of skilled labor) แสวงหาความร่วมมือท่ีจะสร้างมาตรฐานท่ีชัดเจนของ
แรงงานมีฝีมือ และอ านวยความสะดวกให้กั บแรงงานมีฝีมือท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีก าหนด ให้สามารถ
เคล่ือนย้ายไปทางานในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายข้ึน วิชาชีพวิศวกร เป็นหนึ่งเจ็ดวิชาชีพที่อยู่ในข้อตกลงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแข่งขันด้านวิชาชีพจากวิศวกรในประเทศสมาชิกจะมีเพิ่มข้ึนในอนาคต  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แรงงานทักษะสูงและมี
ความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก ในขณะท่ีแรงงานทักษะต่ าจะตกงาน เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดแผนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกั บสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าไว้ โดย ใน
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิ ดสร้างสรรค์ ทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในด้านยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้าในสังคมมุ่งเน้นการมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคม
สูงวัย 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากปัจจัยข้างต้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศว กรรมไฟฟ้านี้ จึงถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
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ศักยภาพทุนมนุษย์  โดยได้ปรับปรุง เพิ่มรายวิชาทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการพลังงาน และ
เสริมความรู้ด้านการ สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการบริหาร รวมท้ังสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  ซึ่ง
สามารถช่วยให้ผู้ส าเร็จการ ศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพแข่งขันได้ในตลาดวิชาชีพวิศวกรรมใน ระดับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและระดับสากล 
 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี 4 ด้าน ตามท่ีก า หนดโดย พรบ . สถาบัน
ฯ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรนี้
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อป้อนตลาดแรงงาน 
ภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน และ การ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒ นา ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เป ดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปิด สอน
เพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ ภาควิชาอื่น)   

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
   ไม่มี 

 13.3  การบริหารจัดการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนภายใน

คณะฯ และจากคณะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ มีปรัชญาการพัฒนาและด าเนินการหลักสูตรตาม

ปรัชญาของสถาบันฯ คือ “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานท่ีดีของการพัฒนาประเทศ” 
มุ่งหมายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และยึดถือหลักการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

1.2 ความส าคัญ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้ถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมีความรู้และทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีวินัย มี คุณธรรมและ
จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์อันดี ให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง  ๆ ท้ังของรัฐและเอกชน บัณฑิตมศัีกยภาพ
แข่งขันได้ในตลาดวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

1.3 วัตถุประสงค์ 
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. สามารถน าความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้ในวิธีการ กระบวนการ หรือระบบงานทาง

วิศวกรรมในการท างานได้อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2. สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถวิชาการในการ แก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
3. สามารถออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการทางด้านวิ ศวกรรมไฟฟ้า ได้ตามความต้องการแล ะ

ข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงความปลอดภัย ความน่าเช่ือถือ ประหยัด และมีประสิทธิภาพ  
4. สามารถประมวลความรู้ และมีความสามารถในการท างานเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ได้  
5. สามารถเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้ก้าวทันความ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.1 ประชุม  วางแผน  ติดตามทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 
1.2 อบรมสัมมนาในด้านวิชาการ 
หรือวิชาชีพ 
 
 

รายงานผลการประชุม วางแผนและ
ด าเนินงานโดยมี อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 
 

2. พัฒนาหลักสูตร 2.1 จัดท าหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแห่งชาติ  แนว การศึกษาท่ีมุ่ง
ผลลัพธ์ (Outcome Based 
Education) 
2.2 จัดท า มคอ .3 หรือรายละเอียด
ของรายวิชา (Course Specification) 
2.3 จัดท า มคอ.7 หรือ รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร  

2.1 เอกสารหลักสูตร 
 
 
2.2 เอกสาร  มคอ.3 ท่ีเปิดสอนใน
หลักสูตร 
2.3 เอกสาร  มคอ.7 หรือ รายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(Programmed Report) ปี
การศึกษาละ1 ครั้ง 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

7 
 

(Programmed Report) โดยติดตาม
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3.1 ประเมินผลความพึงพอใจของ 
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ 
สอน 
 
 
3.2 ประเมินผลความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

3.1 ระดับความพึงพอใจของ 
นักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน เฉล่ียไม่น้อยกว่า  3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
3.2 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ โดยมีระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉล่ียไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

4.พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการใช้ความรู้ใน
แขนงต่าง  ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร โดย
การอบรม สัมมนาหรือร่วมประชุม
วิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนให้บุคลากรออกไปให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

ใบรับรอง  ประกาศนียบัตร การเข้า
ร่วมอบรม สัมมนาหรือประชุม
วิชาการ 

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีดังนี ้

1.ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐาน 
สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

2.การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
สามารถระบุปัญหา ต้ังสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม จนได้ข้อสรุป
เบ้ืองต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนดของปัญหา 

3. การออกแบบและเพื่อหาค าตอบของปัญหา 
สามารถออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการทางด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า ได้ตามความต้องการและข้อก าหนด 
โดยค านึงถึงความปลอดภัย ความน่าเช่ือถือ ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

4. การพิจารณาตรวจสอบ 
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สามารถตรวจสอบข้อมูล ระบุประเด็น วินิจฉัย และประเมินผลปั ญหาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ท่ีซับซ้อน ซึ่ง
ครอบคลุมถึง การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และ
สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องตามหลักเหตุผล  

5. การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่เหมาะสม 
สามารถใช้เทคนิค และเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ได้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

6. การท างานร่วมกันเป็นทีม 
สามารถท างานร่วมกับบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพและกลุ่มคนท่ีหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และดุลยภาพ สามารถท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได้  

7. การติดต่อสื่อสาร 
สามารถติดต่อส่ือสารในงานด้านวิศวกรรมด้วยการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8. กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม 
มีความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และตระหนักถึงผลกระทบของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีจะเกิดขึ้นต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม ท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

9.จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

10.การบริหารงานทางวิศวกรรมและการลงทุน 
 มีความรู้และเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การลงทุน และการบริหารโครงการทางด้านวิศวกรรม 

11.การเรียนรู้ตลอดชีพ 
ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

การคิดหน่วยกิต 
- รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 

หน่วยกิตในระบบทวิภาค                                    
- การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 0 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ ไม่

น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ข้อก าหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก.) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 มี (ระบ ุ …………………………………………………………………………………………) 
 ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ  จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.10 น. ทุกวัน และเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.  

13.00-16.00 น. และ 16.30-19.30 น.  
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 
 ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ .ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
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1. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ /หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกรับตรง (ท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก าหนด) 
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได้ 
 อื่น ๆ ............................................................................................................................................. 

 2.4  กลยุทธในการด าเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน  
  และการแบ่งเวลา 
 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าท่ีสอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
  และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 180 180 180 180 180 
ช้ันปีท่ี 2 - 180 180 180 180 
ช้ันปีท่ี 3 - - 180 180 180 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 180 180 

รวม 180 360 540 720 720 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 180 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  
  

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 
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 

งบด าเนินการ 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 

 
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ เฉล่ีย    33,000  บาท/คน/ ปี  
 
2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน  
 แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก  
  แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก  
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเตอรเนต  
  อื่นๆ (ระบ)ุ .................................................................................................................................. 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  
  เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก  ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเรื่อง
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ค) รวมถึงต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิศวกร 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     150 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30   หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต     6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม     3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร    12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด     3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ     3 หน่วยกิต 
เลือกเรียน 1 รายวิชาจากท้ัง 5 กลุ่มวิชา    3 หน่วยกิต 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ       114 หน่วยกิต 
   วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           21 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน                       13 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับ                                               65       หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                                   9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                                6  หน่วยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา  

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
         กลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต กลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร กลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด และ
กลุ่มวิชาศิลปะแห่งการจัดการ ดูได้จากภาคผนวก ง   

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          21 หน่วยกิต 
                          หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006030 แคลคูลัส 1 

CALCULUS 1 
3 (3-0-6) 

01006031 แคลคูลัส 2 
CALCULUS 2 

3 (3-0-6) 

01006032 สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน  
ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR 
ALGEBRA 

3 (3-0-6) 

01006020 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
GENERAL PHYSICS 1 

3 (3–0–6) 

01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
 

1 (0–3–2) 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

14 
 

01006022 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

3 (3–0–6) 

01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1 (0–3–2) 

01006024 เคมีท่ัวไป 
GENERAL CHEMISTRY 

3 (3–0-6) 

01006025 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 

1 (0-3-2) 

          
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม           13 หน่วยกิต 

                          หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006015 การเขียนแบบวิศวกรรม 

ENGINEERING DRAWING 
3 (2-2-5) 

01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 

3 (3-0-6) 

01006011 วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MATERIALS 

3 (3-0-6) 

01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER PROGRAMMING 

3 (2-2-5) 

01006028 เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร 
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS 

1 (0-3-2) 
 

         
 กลุ่มวิชาบังคับ              45 หน่วยกิต 

                          หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026104 วงจรไฟฟ้า      

ELECTRIC CIRCUITS 
3 (3-0-6) 

01026105 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 
BASIC ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 

1 (0-3-0) 
 

01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า     
ELECTROMAGNETIC FIELDS 

3 (3-0-6) 

01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS 

3 (3-0-6) 

01026211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม     
ENGINEERING ELECTRONICS  

3 (3-0-6) 

01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1     
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0-3-0) 

01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2     
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 

1 (0-3-0) 
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01026217 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า     
FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINES     

3 (3-0-6) 

01026218 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
NUMERICAL ANALYSIS FOR ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026219 ระบบดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์  
DIGITAL SYSTEMS AND MICROPROCESSORS 

3 (3-0-6) 

01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
POWER ELECTRONICS  

3 (3-0-6) 

01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
ELECTRICAL POWER SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026222 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม 
PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง     
HIGH VOLTAGE ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026312 ระบบควบคุม 
CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01026318 การด าเนินการและควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 
ELECTRICAL POWER SYSTEM OPERATION AND CONTROL 

3 (3-0-6) 

01006004 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL TRAINING 

0 (0-45-0) 

 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง                    20 หน่วยกิต 

                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026304 สัญญาณและระบบ 

SIGNALS AND  SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง 
ILLUMINATION ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026317 เครื่องจักรกลไฟฟ้า     
ELECTRICAL MACHINES   

3 (3-0-6) 

01026301 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  1 
ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0-3-0) 

01026302 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  2 
ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY 2 

1 (0-3-0) 

01026321 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS 
 

3 (3-0-6) 
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01026324 การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า 
ELECTRIC DRIVES 

3 (3-0-6) 

01026323 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
POWER SYSTEM PROTECTION  

3 (3-0-6) 

   
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะด้านวิศวกรรมพลังงาน          23 หน่วยกิต 

                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026336 อุณหพลศาสตร์ 

THERMODYNAMICS 
3 (3-0-6) 

01026337 กลศาสตร์ของไหล 
FLUID MECHANICS 

3 (3-0-6) 

01026331 หลักการวิศวกรรมพลังงาน 
PRINCIPLES OF ENERGY ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026328 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0-3-2) 

01026315 การถ่ายเทความร้อน 
HEAT TRANSFER 

3 (3-0-6) 

01026334 เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน 
SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

01026330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

01026332 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

01026333 สัมมนาด้านพลังงาน 
ENERGY SEMINAR 

1 (0-3-0) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

01026428 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 

3 (3-0-6) 

   
 
         กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิตส าหรับแผนการเรียนกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง หรือ  

 6 หน่วยกิตส าหรับแผนการเรียนกลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 
                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01026408  
 

เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน า  
INDUCTION MACHINES 

3 (3-0-6) 

01026414  แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง  
SWITCH-MODE POWER SUPPLIES  
 

3 (3-0-6) 
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01026415  การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ELECTRICAL INTERFERENCES IN POWER ELECTRONIC SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026419  การวางแผนของระบบไฟฟ้าก าลัง 
POWER SYSTEM PLANNING 

3 (3-0-6) 

01026420  พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง  
POWER SYSTEM DYNAMICS AND STABILITY 

3 (3-0-6) 

01026421  
 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก าลัง 
ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEMS  

3 (3-0-6) 

01026422  คุณภาพก าลังไฟฟ้า 
POWER QUALITY 

3 (3-0-6) 

01026425  
 

การวินิจฉัยเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
ELECTRICAL MACHINES DIAGNOSIS 

3 (3-0-6) 
 

01026431
  

เทคนิคการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
HIGH VOLTAGE ENGINEERING TESTING TECHNIQUES 

3 (3-0-6) 

01026432 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
ENERGY   MANAGEMENT TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

01026434  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม่ 
MODERN ELECTRICAL MACHINE TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

01026438        ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026450 อุปกรณ์และการติดต้ังในงานระบบไฟฟ้า                
EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN ELECTRICAL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026451         การประมาณการและออกแบบทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL ESTIMATIONS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

01026452        การออกแบบระบบโรงจักรไฟฟ้า 
POWER PLANT SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01026453        สภาวะช่ัวครู่ในระบบไฟฟ้าก าลัง  
POWER SYSTEM TRANSIENTS  

3 (3-0-6) 

01026454
  

เทคนิคการฉนวนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  
INSULATION TECHNIQUE FOR HIGH VOLTAGE EQUIPMENT  

3 (3-0-6) 

01026460 พลังงานนิวเคลียร ์
NUCLEAR ENERGY 

3 (3-0-6) 

01026463 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

3 (3-0-6) 

01026464 เทคโนโลยีอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน  
ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

01026465 ระบบขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าผสมผสาน  
ELECTRIC AND HYBRID ELECTRIC VEHICLE TRACTION 

3 (3-0-6) 
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01026466 การผลิตก าลังไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 
SOLAR AND WIND POWER GENERATION 

3 (3-0-6) 

01026467 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
ENERGY ECONOMICS 

3 (3-0-6) 

01026468 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน 
ENERGY SYSTEM ANALYSIS 

3 (3-0-6) 
 

01026470 การเช่ือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า 
GRID INTEGRATION  

3 (3-0-6) 
 

01026473 ระบบควบคุมอาคาร 
BUILDING CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026477 พลังงานชีวภาพเบ้ืองต้น 
INTRODUCTION TO BIOENERGY 

3(3-0-6) 

01026478 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL SAFETY   

3 (3-0-6) 

01026479  วงจรแปลงผันก าลังสูงและการประยุกต์  
HIGH POWER CONVERTERS AND APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

01026480 ระบบฝังตัว  
EMBEDED SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026481
  

การวิจัยการด าเนินการ  
OPERATION RESEARCH  

3 (3-0-6) 

01026482
  

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
ENGINEERING ECONOMY  

3 (3-0-6) 

01026210 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า     
ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS 

3 (3-0-6) 

 
 กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก                 6 หน่วยกิต 
                          หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ให้เลือกจาก 3 ทางเลือกได้แก่  โครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา การศึกษาหรือปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
โครงงานพิเศษ    
01026445  โครงงาน 1       3 (0-9-0) 
   PROJECT 1     
01026446  โครงงาน        3 (0-9-0) 
   PROJECT 2 
 
สหกิจศึกษา   
01006029  สหกจิศึกษา       6 (0-45-0)  
   CO-OPERATIVE EDUCATION  
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การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ  
01006005  การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ     6 (0-45-0) 
   OVERSEA TRAINING 
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชาท่ีเปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังใน
ระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีได้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา  

 รหัสวิชาท่ีใช้ ก าหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก 
รหัสตัวที่ 1, 2 ได้แก่เลข 90 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 01 หมายถึง วิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์    
รหัสตัวที่ 3,4  ได้แก่เลข   00 หมายถึง วิชาพื้นฐาน 
                                                   02 หมายถึง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
รหัสตัวที่ 5  ได้แก่เลข  6  หมายถึง หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
รหัสตัวที่ 6, 7 และ 8       หมายถึง ล าดับท่ีของวิชาต่างๆ 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006030 แคลคูลัส 1 

CALCULUS 1 
3 (3 - 0 - 6) 

01006020 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
GENERAL PHYSICS 1 

3 (3 - 0 - 6) 

01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป  1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

1 (0 - 3 - 2) 

01006024 เคมีท่ัวไป 
GENERAL CHEMISTRY 

3 (3 - 0 - 6) 

01006025 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 

1 (0 - 3 - 2) 

01006015/01006012 *การเขียนแบบวิศวกรรม/*การเขียนโปรแกรม   
*ENGINEERING DRAWING/*COMPUTER 
PROGRAMMING 

3 (2 - 2 - 5) 

01006010/01006011 *กลศาสตร์วิศวกรรม /*วัสดุวิศวกรรม 
*ENGINEERING MECHANICS/*ENGINEERING 
MATERIALS 

3 (3 - 0 - 6) 

90591xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาคุณค่าแห่งชีวิต 3 (3 - 0 - 6) 
01006028 
 

เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร 
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS 

1 (0 - 3 - 2) 

รวม 21 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006031 แคลคูลัส 2 

CALCULUS 2 
3 (3 - 0 - 6) 

01006022 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

3 (3 - 0 - 6) 

01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป  2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1 (0 - 3 - 2) 

01006015/01006012 *การเขียนแบบวิศวกรรม/*การเขียนโปรแกรม   
*ENGINEERING DRAWING/*COMPUTER 
PROGRAMMING 

3 (2 - 2 - 5) 

01006010/01006011 *กลศาสตร์วิศวกรรม / *วัสดุวิศวกรรม 
*ENGINEERING MECHANICS/*ENGINEERING 
MATERIALS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026104 วงจรไฟฟ้า 
ELECTRIC CIRCUITS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026105 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  
BASIC ELECTRICAL ENGINEERING 
LABORATORY 

1 (0 - 3 - 0) 

90591001 เรารัก สจล. 
I LOVE KMITL 

2 (1 - 2 - 3) 

90591002 กีฬาและนันทนาการ 
SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

1 (0 - 3 - 0) 

รวม 20 
หมายเหตุ :* ส าหรับกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมในส่วนของรายวิชา 01006015 *เขียนแบบวิศวกรรม  หรือ 01006012 *การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 01006010 *กลศาสตร์วิศวกรรม หรือ 01006011 *วัสดุวิศวกรรม  สามารถสลับแผนการเรียนได้
ระหว่างภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไปตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 
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     ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006032 สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน  

ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 
AND LINEAR ALGEBRA  

3 (3 - 0 - 6) 

01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ELECTROMAGNETIC FIELDS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 
MEASUREMENTS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
ENGINEERING ELECTRONICS 

3 (3 -  0 - 6) 

01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1   
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0 - 3 - 0) 

01026217 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINES 

3 (3 - 0 - 6) 

90595001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
FOUNDATION ENGLISH  

3 (3 - 0 - 6) 

90592xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิถีแห่งสังคม 3 (3 - 0 - 6 

รวม 22 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  

ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 
1 (0 - 3 - 0) 

01026218 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
NUMERICAL ANALYSIS FOR ELECTRICAL 
ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

01026219 ระบบดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
DIGITAL SYSTEMS AND MICROPROCESSORS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
POWER ELECTRONICS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง  
ELECTRICAL POWER SYSTEMS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026222 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม 
PROBABILITY AND STATISTICS FOR 
ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3 (3 - 0 - 6) 

90593xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 3 (3 - 0 - 6) 
รวม 22 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

HIGH VOLTAGE ENGINEERING 
3 (3 - 0 - 6) 

01026318 การด าเนินการและควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 
ELECTRICAL POWER SYSTEM OPERATION 
AND CONTROL 

3 (3 - 0 - 6) 

90595xxx  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 3 (3 - 0 - 6) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
01026304 สัญญาณและระบบ 

SIGNALS AND SYSTEMS 
3 (3 - 0 - 6) 

01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง 
ILLUMINATION ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

01026317 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
ELECTRICAL MACHINES 

3 (3 – 0 - 6) 

01026321 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026301 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  1 
ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
LABORATORY 1 

1 (0 - 3 - 0) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
01026336 อุณหพลศาสตร์ 

THERMODYNAMIC 
3 (3 - 0 - 6) 

01026337 กลศสตร์ของไหล 
FLUID MECHANIC 

3 (3 - 0 - 6) 

01026331 หลักการวิศวกรรมพลังงาน 
PRINCIPLES OF ENERGY ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

01026334 เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน 
SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

3 (3 - 0 - 6) 

01026328 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0 - 3 - 0) 

รวม 22 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

01026312 ระบบควบคุม 
CONTROL SYSTEMS 

3 (3 - 0 - 6) 

01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3 - 0 - 6) 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3 - 0 - 6) 

01026xxx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
01026324 การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า 

ELECTRIC DRIVES 
3 (3 - 0 - 6) 

01026323 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
POWER SYSTEM PROTECTION 

3 (3 - 0 - 6) 

01026302 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  2 
ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
LABORATORY 2 

1 (0 - 3 - 0) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
01026315 การถ่ายเทความร้อน 

HEAT TRANSFER 
3 (3 - 0 - 6) 

01026330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
ENERGY CONSERVATION AND 
MANAGEMENT 

3 (3 - 0 - 6) 

01026332 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY  2 

1 (0 - 3 - 0) 

01026333 สัมนาด้านพลังงาน 
ENERGY SEMINAR 

1 (0 - 3 - 0) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม 19 
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ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006004 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL TRAINING 

0 (0-45-0) 

รวม 0 (0-45-0) 
 
 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 
3 (3 - 0 - 6) 

 
01026445 โครงงาน 1 

PROJECT 1 
3 (3 - 0 - 6) 

01026xxx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 
 

9059xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ
หรือ ศาสตร์แห่งการคิด หรือ วิถีแห่งสังคม 

3 (3 - 0 - 6) 

รวม 12 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 
3 (3 - 0 - 6) 

 
01026446 โครงงาน 2 

PROJECT 2 
3 (0 - 9 - 0) 

 
90594xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ 3 (3 - 0 - 6) 
ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
01026xxx 
 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
01026428 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 
3 (3 - 0 - 6) 

รวม 12 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (ส าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006029 
 

สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION  

6 (0-45-0) 
 

รวม 6 

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (ส าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 
3 (3 - 0 - 6) 

 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 
3 (3 - 0 - 6) 

 
9059xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ

หรือ ศาสตร์แห่งการคิด หรือ วิถีแห่งสังคม 
3 (3 - 0 - 6) 

90594xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ 3 (3 - 0 - 6) 
01026xxx 
 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
01026xxx 
 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
01026428 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 
3 (3 - 0 - 6) 

รวม 18 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  (ส าหรับโปรแกรมการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006005 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA TRAINING 
6 (0-45-0) 

 
รวม 6 

 
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (ส าหรับโปรแกรมการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 

3 (3 - 0 - 6) 
 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 
FREE ELECTIVE 

3 (3 - 0 - 6) 
 

9059xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ
หรือ ศาสตร์แห่งการคิด หรือ วิถีแห่งสังคม 

3 (3 - 0 - 6) 

90594xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ 3 (3 - 0 - 6) 
01026xxx 
 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
01026xxx 
 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
01026428 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 
3 (3 - 0 - 6) 

รวม 18 
 

  รวมตลอดหลักสูตร  150  หน่วยกิต                    
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ) 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.อรรถพล เง่าพิทักษ์กุล  
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)  
  5-8499-90003-90-8 

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

1. งานวิจัย 
-Power System Protection 
(ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน   
-ระบบไฟฟ้าก าลัง 
3. ภาระงานสอน 
-Electrical power systems 
(3 ชม./สัปดาห์) 
- Power System Protection 
and Relays 
(3 ชม./สัปดาห์) 

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

- วศ .บ . เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536 
- M.Eng (Electrical Eng.) 
Nagoya University, 2543 
- Ph.D (Electrical Eng.)  
Osaka University, 2546 

1. งานวิจัย 
-การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
-เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียน 
(ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-Signals and Systems  
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Engineering Electronics 

(3 ชม./สัปดาห)์ 
3. ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 3-7209-01020-20-4 
 

- B. Eng., M. Eng. (Electrical 
Eng.)  
Institut Natinal des Sciences 
Appliquées (INSA) de Lyon, 
France, 2548 
- Ph.D. (Electrical Eng.) 
Ecole Centrale de Lyon, 
France, 2551 

1. งานวิจัย 
-EMI/EMC in Power Electronic 
Systems 
-Conversion of Electrical 
Energy 
(ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-Electromagnetic Fields  

supanee56
Highlight

supanee56
Highlight

supanee56
Highlight
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

(3 ชม./สัปดาห์) 
-Electrical Engineering 
Mathematics  (3 ชม./สัปดาห์) 

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

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

1. งานวิจัย 
-Machine and Electric Drives 
(ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
- Electric Drives 
 (3 ชม./สัปดาห์) 
-Renewable Energy 
Technologies  

(3 ชม./สัปดาห)์ 
5. รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 3-8403-00081-99-2 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
- Ph.D. (Engineering Science 
Electrical Engineering), Graz 
University of Technology, 2013 
 

1. งานวิจัย  
-High Voltage Engineering 
(ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ซ) 
2. ต าราเรียน    
-วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 
3. ภาระงานสอน 
-Electrical Engineering 
Materials (3 ชม./สัปดาห์) 
-High Voltage Engineering 
(3 ชม./สัปดาห์) 

 
3.2.2 อาจารยประจ าหลักสูตร  
ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าท่ีหลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.มณฑล   ลีลาจินดาไกร
ฤกษ ์

 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2524 
- D.Eng (Electrical Eng.)  
Tokai University, 2552 
 

1. งานวิจัย 
-Power System Control and 
Stability 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-Power System Protection (3 
ชม./สัปดาห์) 

supanee56
Highlight

supanee56
Highlight
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

2. รศ.ดร.ศิริวัฒน์   โพธิเวชกุล 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2528 
- ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559 

1. งานวิจัย 
1. High Voltage Engineering 
2. Electrical Power Systems 
2. ต าราเรียน 
-ระบบไฟฟ้าก าลัง 
3. ภาระงานสอน 
- High Voltage Engineering 
(3 ชม./สัปดาห์) 

3. รศ.ดร.ชัยวุฒิ   ฉัตรอุทัย 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2528 
- Ph.D (Electrical Eng.)  
Imperial College, London 
University, 2538 

1. งานวิจัย 
-Induction Motor Speed 
Measurement Using Motor 
Current Signature 
Analysis Technique 
-Low-Intrusive Method for 
Estimating Induction Motor 
Field Efficiency  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-Fundamental of Electrical 
machines 
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Electrical machines 
(3 ชม./สัปดาห์) 

4. รศ.พิชิต   ล ายอง 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

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

1. งานวิจัย 
-แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระตุ้นแม่เหล็ก
ถาวรโดยใช้คาปาซิเตอร์ 
-IPMSM ส าหรับขับเคล่ือนรถไฟฟ้า 
2. ต าราเรียน   
-เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1, 2 
3. ภาระงานสอน 
-Fundamental of Electrical 
machines 
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Electrical machines 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

(3 ชม./สัปดาห์) 
5. รศ.ดร.วีระเชษฐ์   ขันเงิน 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2526 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2532 
- DIC, Ph.D (Electrical Eng.)  
Imperial College, London 
University, 2540 

1. งานวิจัย 
-แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจากเซลล์
เช้ือเพลิง  
-การส่งก าลังไฟฟ้าไร้สาย 
-รถไฟฟ้าสมรรถนะสูง 
2. ต าราเรียน    
-อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
3. ภาระงานสอน 
-Power Electronics 
(3 ชม./สัปดาห์) 

6. รศ.ดร.อนุวัฒน์   จางวนิชเลิศ 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538   
- Ph.D (Electrical Eng.)  
University of Arkansas, 2547 

1. งานวิจัย 
-การประยุกต์ใช้งานใช้
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
-แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ
สวิตช่ิง 
2. ต าราเรียน   
-แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง 
3. ภาระงานสอน 
-Power Electronics  
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Engineering Electronics 

(3 ชม./สัปดาห์) 
7. ศ.ดร.อิสระชัย   งามหรู 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- M.Eng (Electrical Eng.) 
Osaka University, 2540 
- Ph.D (Electrical Eng.) 
Osaka University, 2543 
 

1. งานวิจัย 
-การท าเสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลัง 
-การควบคุมแบบคงทนในระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
- ELECTRICAL POWER SYSTEM 
(3 ชม./สัปดาห์) 

8. รศ.ดร.อานันทวัฒน์   คุณากร  
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 

1. งานวิจัย 
-Electrical Machines Modeling 
-Electromagnetic Transient in 
Power System 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

- M.Sc. (Electrical Power Eng.) 
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, 2539 
- Ph.D (Electrical Eng.)  
Heriot-Watt  University, 2543 

2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-Fundamental of Electrical 
machines 
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Electrical machines 
(3 ชม./สัปดาห์) 

9. ผศ.ดร.นิรุธ   จิรสุวรรณกุล 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

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

1. งานวิจัย 
-Energy Systems 
-Image Processing Application 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
-Digital Systems and 
Microporcessors 
(3 ชม./สัปดาห์) 
- Electrical Instruments and 
Measurements (3 ชม./สัปดาห์) 

10. รศ.ดร.สมชาติ   จิริวิภากร 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- DIC, Ph.D (Electrical Eng.)  
Imperial College,London 
University, 2544 

1. งานวิจัย 
-การวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ของ
ระบบไฟฟ้าก าลังโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม 
2. ต าราเรียน  
-การประยุกต์ใช้งานโครงข่าย
ประสาทเทียมในระบบไฟฟ้าก าลัง 
3. ภาระงานสอน 
-Electrical Power Systems  
(3 ชม./สัปดาห์) 

11. ผศ.ชายชาญ   โพธิสาร 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

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

1. งานวิจัย      
-Power Systems Modeling 
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน 
- ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Electrical Power Systems 
(3 ชม./สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

12. รศ.ดร.สุพัฒน์   กิตติรัตน์สัจจา 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- M.S. (Electrical Power Eng.)   
Rensselaer Polytechnic 
Institute, 2542 
- Ph.D (Electrical Power Eng.)   
Rensselaer Polytechnic 
Institute,  2546 

1. งานวิจัย 
-สวิตช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ 
-LED Technology 
-Power Electronic Application 
2. ต าราเรียน   
-สวิตช์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ 
3. ภาระงานสอน 
- Control systems (3 ชม./
สัปดาห์) 
-Signals and System (3 ชม./
สัปดาห์) 

13. ผศ.ดร.ชาย   ชมภูอินไหว 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- Ph.D (Electrical Eng.)   
University of Texas Arlington, 
2548 

1. งานวิจัย 
-Electrical Power Systems 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-Electric Power Systems  
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Renewable Energy 
Technologies  (3 ชม./สัปดาห์) 

14. รศ.ดร.ศิริเดช   บุญแสง 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2538 
- M.Sc. (Electronic 
Instrumentation system), 
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK, 2544 
- Ph.D. (Instrumentation), 
University of Manchester 
Institute of Science and 
Technology, UK, 2547 

1. งานวิจัย 
-Optical Metrology 
-LASER Engineering 
-LASER / Ultrasound 
-NDC 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน - 
-ELECTRICAL INSTRUMENTS 
AND MEASUREMENTS (3 ชม./
สัปดาห)์ 
- Elementary Differential 
Equations and Linear Algebra 
(3 ชม./สัปดาห์) 

15.ดร.ภพ   จันทร์เจริญสุข - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  1. งานวิจัย 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2538 
- M.Eng.Sc (Electric Power Eng.) 
University of New South Wales, 
2543  
- Ph.D (Electrical Eng.), 
University of New South Wales, 
2549  

-การขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าสวิตช์รี
ลักแตนซ์ 
-การควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
สวิตช์รีลักแตนซ์ 
-ระบบเก็บสะสมพลังงานแบบฟลาย
วีล 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-ELECTRIC CIRCUITS 
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Grid Integration (3 ชม./สัปดาห์) 

16.รศ.ดร.สมยศ   เกียรติวนิชวิไล   
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543  
- D.Eng (Mechatronics)  
AIT, 2547 

1. งานวิจัย 
-Robust Control in Power 
Electronic Applications 
-Mechatronics 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
- Control systems (3 ชม./
สัปดาห์) 
- Elementary Differential 
Equations and Linear Algebra 
(3 ชม./สัปดาห์) 

17. อ.ชัยทัต   มณีอินทร์ 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2544 

1. งานวิจัย 
-Power Electronics 
-Electrical Machines and 
Drives 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
- Digital Systems and 
Microprocessors (3 ชม./สัปดาห์) 
- Embedded Systems (3 ชม./
สัปดาห์) 

18. อ.ดุสิต   สุขสวัสด์ิ 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539 

1. งานวิจัย 
-Electrical Machines 
-Power Electronics 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554 

-Bio Mechanics 
-Sport Science Innovation 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
- Energy Storage Technologies 
(3 ชม./สัปดาห์) 

19. รศ.ดร.สุรินทร์   ค าฝอย 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 
- Ph.D (Electrical Eng), 
University of Tennesee 
Knoxville, 2549 
 

1. งานวิจัย 
-High Power Eletronics  
-AI Based Techniques 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-ELECTRIC CIRCUITS 
(3 ชม./สัปดาห์) 
- Energy Seminar (3 ชม./
สัปดาห์) 
 

20. รศ.ดร.เฉลิมชาติ   มานพ 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

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

1. งานวิจัย 
-ชุดขับแอลอีดีก าลังสูงท่ีมีการ
ปรับปรุงตัวประกอบก าลังส าหรับ
การประยุกต์ใช้ด้านการส่องสว่าง 
-ระบบการเฝ้าตรวจฟอลต์แบบ
ออนไลน์บนพื้นฐานอัลกอริธึมซัพ
พอร์ตเวคเตอร์แมชชีนส าหรับการ
ป้องกันมอเตอร์เหนี่ยวน า 
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
-Digital Systems and 
Microprocessors 
(3 ชม./สัปดาห์) 

21. ผศ.ดร.พีรวุฒิ   ยุทธโกวิท 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
- D. Eng (Electrical Eng.) 

1. งานวิจัย 
-High voltage testing and 
measurement 
-Numerical Electromagnetic 
Analysis in Power Systems 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

Doshisha University, 2553 -High Voltage Engineering 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-High Voltage Engineering 
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Electromagnetic Fields 
(3 ชม./สัปดาห์) 

22. ผศ.ดร.เชาว์   ชมภูอินไหว 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. เกียรตินิยม 
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541  
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544 
- Ph.D (Electrical Eng.)   
Clarkson University, 2552 

1. งานวิจัย 
-High Voltage Engineering 
-Illumination Engineering 
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
-High voltage Engineering  
(3 ชม./สัปดาห์) 
-INDUSTRIAL AUTOMATION 
SYSTEMS 
(3 ชม./สัปดาห์) 

23. ผศ.ดร.วรชาติ   สุวรรณงาม 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ.  (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545  
- Ph.D. (Electrical Eng.)  
University of Strathclyde, 
Scotland, 2552 

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

2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
- Electric Drives (3 ชม./สัปดาห์) 
- Control of Hybrid Electric 
Vehicle Traction (3 ชม./สัปดาห์) 

24. ดร.เป่ียมภูมิ   สฤกพฤกษ์ 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549  
- Ph.D. (Electrical Engineering), 
The University of Texas at 

1. งานวิจัย 
-Electrical Machines 
-Energy Conversion 
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน 
-INDUSTRIAL AUTOMATION 
SYSTEMS 
(3 ชม./สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

Arlington, Texas, USA, 2558 -Modern Electrical Machine 
Technologies (3 ชม./สัปดาห์) 

25. ผศ.ดร.วรวรรธน์   นาคะวิโร 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 
- M.Emg. (Energy), Asian 
Institute of Technology, 
Thailand, 2547 
- Dr-Ing. (Electrical Eng.), 
University of Duisburg, 
Germany, 2554 

1. งานวิจัย 
-Power system operation and 
control 
-ปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ในระบบ
ไฟฟ้าและ พลังงาน 
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
-ELECTRIC CIRCUITS 
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Electrical Power Systems (3 
ชม./สัปดาห์) 

26. ผศ.ดร.ปิยะนาถ   สมมณี 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนา
ผลิตภัณฑ์) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยา
ทางอาหารและโภชนาการ), 
สถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 
- Doctor of Energy Science, 
Graduate School of Energy 
Science, Kyoto University, 
Japan, 2550 

1. งานวิจัย 
-Renewable Energy 
-Bio-energy 
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
-Renewable Energy 
Technologies 
(3 ชม./สัปดาห์) 
-Industry Safety (3 ชม./สัปดาห์) 

27. ดร.วรุตม์   สูอ าพัน 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- B.S. (Electrical and Computer 
Engineering), Cornell University, 
Ithaca, NY, USA, 2005 
- Ph.D. (Electrical and 
Computer Engineering), Cornell 
University, Ithaca, NY, USA, 
2556 

1. งานวิจัย 
-Power System Stability 
Assessment and Control 
-Non Linear System Analysis 
and Dynamic Simulation  
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
- Electrical Power Systems (3 
ชม./สัปดาห์) 
- Power System Operation and 
Control (3 ชม./สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

28. ดร.ธีรพล   โพธิ์พงศ์วิวัฒน ์
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2545 
- Ph.D. (Electrical and 
Electronic Eng.), Cardiff 
University, UK, 2557 

1. งานวิจัย 
-Transformer and Electrical 
Machines 
-Optimization Techniques 
-Finite Element Method  
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
- Fundamental of Electrical 
Machine (3 ชม./สัปดาห์) 
- Electrical Machine (3 ชม./
สัปดาห์) 

29. ดร.ปรารถนา   แก้วเพชร 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 
- วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
- Ph.D. (Chemical Eng), Imperial 
College London, London, 
United Kingdom, 2557 

1. งานวิจัย 
-Renewable Energy  
-Energy Economics and Policy 
-Clean Coal Technology 
-Fuel Cells  
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
- Energy Economic (3 ชม./
สัปดาห์) 
- Nuclear Energy (3 ชม./สัปดาห์) 

30. ดร.วิวัฒน์   เกยูรวงศ์ 
 (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 

- วศ. บ. (วิศวกรรมเคมี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 
- M. Eng. (Chemical 
Engineering), Tokyo Institute of 
Technology, Tokyo, Japan, 
2553 
- D. Eng. (Chemical 
Engineering), Tokyo Institute of 
Technology, Tokyo,  Japan, 
2557 

1. งานวิจัย 
- Heat Management for 
Electrical Appilcations  
- Supercapacitors 
- Nanocomposites  
2. ต าราเรียน   - 
3. ภาระงานสอน  
- Thermodynamics (3 ชม./
สัปดาห์) 
- Refrigeration and Air 
Conditioning (3 ชม./สัปดาห์) 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ  
 ไม่มี 

4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
      เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง 
ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยเป็น
รายวิชาท่ีต้องลงเรียนแต่ไม่นับหน่วยกิต นอกจากนี้ในหลักสูตรได้เตรียมทางเลือกเพื่อผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษาในช้ันปีท่ี 4 เป็นรายวิชาจ านวน 6 หน่วยกิต 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงและในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน   

ประกอบการได้ 
4.2. ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี  3  ของปีการศึกษาท่ี  3  
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
    5   วันตอสัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ขอก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  
ในหลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีเลือกกลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือกในกลุ่มโครงงานพิเศษ ต้องท า

โครงงานในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 โดยท าเป็นกลุ่ม จ านวนคนในกลุ่มข้ึนอยู่กับประเภทและขอบเขตของโครงงาน
และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ /หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของโครงงานโดยนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าและด าเนิน
โครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ก าหนดโดยภาควิชาฯ และนักศึกษาต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และ
ผ่านการสอบปากเปล่า 

5.1 ค าอธิบายโดยยอ  
รายวิชาการเตรียมโครงงาน  เป็นการรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาโครงงานเป็นการน าเอาองค์ความรู้ท้ังหมดท่ีศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์
และแก้โจทย์ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการน าเสนอโครงงานแก่
คณะกรรมการคุมสอบเพื่อประเมินผลงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
(1) สามารถท างานร่วมกัน สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ 
(2) มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการท าโครงงาน รวมไปถึงการพัฒนา

ทักษะการน าเสนอ 
(3) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการรวมถึงแนวทางในการ

แก้ปัญหาได้        
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาท่ีศึกษา 

5.3 ชวงเวลา  
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  ของปีการศึกษาท่ี  4  
5.4 จ านวนหนวยกิต  
 6 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

(1) อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงงานท่ีได้รับมอบหมายจากภาควิชาจัดท าแบบฟอร์ม คู่มือ เวบ็ไซต์และ  
แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวิธี ข้ันตอนการปฏิบัติ 

(2) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกรรมการสอบให้กับนักศึกษาและก าหนด
ช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
(1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่โดยคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังขึ้น 
(2) ประเมินผลจากการน าเสนอโครงงานและความสามารถในการท างานของระบบท่ีพัฒนาขึ้นในโครงงาน   
(3) ความสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ ์
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หมวดท่ี 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
           การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2.    กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) การสอบกลางภาคและปลายภาคของแต่ละรายวิชา 
(2) ผลประเมินความสามารถทางการปฏิบัติแต่ละหัวข้อย่อยในแต่ละวิชาท่ีเป็นการปฏิบัติ

หรือคะแนนในรายวิชาโครงงาน  
(3) ค่าเกรดแต่ละวิชาในแต่ละหมวดวิชา แต่ละกลุ่มวิชา และวิชาท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(4) ค่าเกรดเฉล่ียแต่ละภาค และเกรดเฉล่ียรวมทุกภาค 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อ

น ามาใช้ปรับปรุง           
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดย

ประเมินจาก 
(1) ค่าเกรดเฉล่ียรวมตอนจบ  
(2) ค่าเกรดในแต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชา 

และใช้ผลการประเมินจากหัวข้อต่อไปนี้มาร่วมประกอบการพิจารณา คือ  
(1) การได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา ใน ด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

(2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและ
เข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

(4) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
ภาควิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

(5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น
อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ นักศึกษา 

 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
      เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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หมวดท่ี 6   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

        มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมท้ังอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตส่ือการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ  เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และวิชาชีพ

ในองค์กรต่าง ๆ 
(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
       ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรมสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

65 มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 

 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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มคอ. 2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

76 มคอ.2 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
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ภาคผนวก  ข 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เร่ือง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

90 มคอ.2 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
01006020 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1        3 (3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 1      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE  : NONE 
เวคเตอร์ การเคล่ือนท่ีและกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนย์กลาง
แรงโน้มถ่วง และจุดเซนทรอยด์ คล่ืนและการส่ัน กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธิ์ งานและ
ความร้อน การน าความร้อน  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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1      1 (0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 1     
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE  : NONE 
ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006020 ฟิสิกส์ท่ัวไป 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 
การหักเหและการเบ่ียงเบนทางแสง โพลาไลเซช่ัน เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
คุณสมบัติแบบ อนุภาคของคล่ืน คุณสมบัติแบบคล่ืนของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม แบบจ าลอง
อะตอมของบอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลาย
ตัว การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติ
เบ้ืองต้นของสารกึ่งตัวน า พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอด
พื้นฐาน 
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. 
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01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2      1 (0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 2    
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  PREREQUISITE  : NONE 
ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006022 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
The experiments that correspond to the subject in 01006022 General Physics 2. 
 
01006024 เคมีท่ัวไป       3 (3-0-6) 
  GENERAL CHEMISTRY      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE  : NONE 
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ , คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย , 
สมดุลเคมี , สมดุลไอออน , จลนพลศาสตร์เคมี , โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม , พันธะเคมี , สมบัติ
ตามตาราง   พีริออดิก,  ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ, ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน, ปฏิกิริยาของกรด -เบสและ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
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 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป       1 (0-3-2) 
  PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE  : NONE 
ปฏิบัติการท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006024 เคมีท่ัวไป  
The experiments that correspond to the subject in 01006024 General Chemistry. 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม 
01006030  แคลคูลัส 1      3 (3-0-6) 
  CALCULUS 1     
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  PREREQUISITE :  NONE 
ฟังก์ชัน, ลิมิต, ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะน าอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ 
การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์  การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จ ากัดเขต  
รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและ
อนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐานการวิเคราะห์เวกเตอร์ 
Function, Limit, Continuity and their applications, Mathematical induction, Introduction to 
derivative, Differentiation, Applications of derivative, Definite integrals, Antiderivative 
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integration, Application of definite integral, Indeterminate forms, Improper integrals, 
Numerical integration, Sequences and series of numbers, Taylor series expansions of 
elementary functions vector analysis. 
 
01006031  แคลคูลัส 2      3 (3-0-6) 
   CALCULUS 2     
  วิชาบังคับก่อน :  01006030 แคลคูลัส 1 
  PREREQUISITE :  01006030 CALCULUS 1  
ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน
จ านวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์จ านวนจริง
หลายตัวแปร  แนะน าปริพันธ์เส้น  เส้น ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันจ านวน
จริงในปริภูมิ สามมิติ ทฤษฎีบทหลักท่ีเกี่ยวกับการประยุกต์ เช่น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤศฎีไดเวอร์เจนซ์ 
ทฎษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบทของสโตกส์ เป็นต้น 
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, Principal theory for 
applications such as Green’s theorem, divergence theorem, Gauss theorem, Stokes 
theorem, etc. 
 
01006032  สมการอนุพันธ์และพิชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน    3 (3-0-6) 
   ELEMENTARY DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA    
  วิชาบังคับก่อน :  01006031 แคลคูลัส 2 
  PREREQUISITE :  01006031 CALCULUS 2  
ระบบสมการและการแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์และสเปซ เมตริกซ์ ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นโดยวิธีเมตริกซ์  
ฐาน ฐานต้ังฉากและการประยุกต์ใช้งาน การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด การแปลงฟูริเยร์ ฯ  ฟังก์ชัน
เชิงซ้อนและการแปลง แนะน าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้   สมการอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิง
เส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับปัญหาทางวิศวกรรม  ปัญหาค่า
เริ่มต้น 
Systems of linear equations and solutions. vector and space, Matrices, Solution of linear 
equations by matrices, bases, orthonormal bases and applications in Fourier series, etc. 
Linear transformations: Laplace transformation, z-transformation Fourier-transformation, 
complex function and transformation, Introduction to differential equations, linear and 
nonlinear differential equation, Ordinary differential equations, Application of ordinary 
differential equation for engineering problems, initial value problems. 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
01006015 การเขียนแบบวิศวกรรม      3 (2-2-5) 
   ENGINEERING DRAWING       
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  PREREQUISITE  :  NONE  
การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบท่ีต้ังกั้นฉาก การวาดภาพบนพิกัดฉาก  (การเขียนภาพ 3 มิติ) 
การก าหนดขนาดและค าพิกัดความเผ่ือ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคล่ี การสเก็ต
ร่างแบบ การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน พื้นฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน
แบบ 
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 จลน์ศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  
กฎข้อท่ีสองของนิวตัน 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 วิศวกรรมกลุ่ม
หลัก ๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ 
คุณสมบัติทางกลและเส่ือมสภาพของวัสดุ 
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. 
 
01006012  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3 (2-2-5) 
  COMPUTER PROGRAMMING 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
  PREREQUISITE:   NONE 



มคอ. 2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

141 มคอ.2 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  แนวคิดของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ค าส่ังการเขียนโปรแกรมปัจจุบัน  ฝึกการเขียนโปรแกรม  การ
ประมวลผลข้อมูล การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ระดับของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัว
แปลภาษา  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง องค์ประกอบของประโยคค าส่ัง เช่น 
ค่าคงท่ี ตัวแปร เครื่องหมายกระท าการนิพจน์ ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ ค าส่ังแบบตามล าดับ แบบ
ก าหนดเงื่ อนไข และแบบวนซ้ า การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่างๆ การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
Basic computer architecture; computer concepts; computer component; hardware and 
software interaction; current programming language; programming practices; 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.  

 
01006028 เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกรรม    1 (0-3-2) 
  PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเตรียมขึ้น เพื่อเป็ นการแนะแนว และเตรียม ความพร้อม
นักศึกษาในการศึกษาแล ะประกอบอาชีพวิศวกรที่ ประสบความส าเร็จ  ปฎิบัติการพื้นฐานและโครงงาน
เบ้ืองต้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Participates in activities organized by the Faculty of Engineering of advising and preparing 
students for successful Engineering education and career. Fundamental Laboratory and 
project in science and technology. 
 

กลุ่มวิชาบังคับ  
 
01026104 วงจรไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
   ELECTRIC CIRCUITS       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  PREREQUISITE:  NONE 
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเม ช ทฤษฎีของวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวน า 
ความจุประจุ วงจรล าดับท่ีหนึ่งและวงจรล าดับท่ีสอง  การตอบสนองในสภาวะช่ัวครู่ การตอบสนองใน
สภาวะอยู่ตัว เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟส    
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Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance, inductance, and 
capacitance; first and second order circuits; transient responses; steady state responses; 
phasor diagram; AC power circuits; three-phase systems 
 
01026105 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน    1 (0-3-0) 
   BASIC ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY    

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE:  NONE  
การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า 
Basic experiments in electrical engineering and electronics relating to electric circuits  
 
01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
   ELECTROMAGNETIC FIELDS     

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE:  NONE  
สนามไฟฟ้าสถิตย์  ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุประจุ การพาและการน ากระแส  ความต้านทาน 
สนามแม่เหล็กสถิตย์ วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน า  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีแปรตามเวลา  สมการของแม็ก
เวลซ์ แนะน าคล่ืนระนาบ 
Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and conduction 
currents; resistance, magnetostatic fields; magnetic materials; inductance, time-varying 
electromagnetic fields; Maxwell’s equations; introduction to plane wave  
 
01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 

หน่วยการวัดและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า  การแบ่งประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด ความ
ปลอดภัยและความแม่นย า การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า AC และ DC 
ด้วยเค่ืองมือวัดแบบอนาลอกและดิจิทัล การวัดก าลังไฟฟ้า ตัวประกอบก าลัง และพลังงาน การวัดค่าความ
ต้าน ความเหนี่ยวน าและควา มจุประจุ การวัดความถ่ีและช่วงเวลา การวัดทางแม่เหล็ก เทคนิคทางดิจิทัล
ส าหรับการวัด สัญญาณรบกวน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญา ณรบกวนของการก าบัง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบ 
Units and standard of electrical measurement; 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, capacitance; frequency and 
period/time-interval measurement; magnetic measurements; digital techniques in 
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measurement; noises; shielding signal-to-noise ratio; enhancement techniques; 
transducers; calibration. 
 
01026211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      3 (3-0-6) 
  ENGINEERING ELECTRONICS       

วิชาบังคับก่อน : 01026104 วงจรไฟฟ้า  
PREREQUISITE:  01026104 ELECTRIC CIRCUITS  

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า คุณสมบัติทางกระแส-แรงดันและความถ่ี การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ BJT MOS CMOS และ BiCMOS ออป-แอมป์และการ
ประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้า  
Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics; analysis and design 
of diode circuits; analysis and design of BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits, 
operational amplifier and its applications, power supply module 
 
01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    1 (0-3-0) 
   ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1    

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE:  NONE  
การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า  เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
Basic experiments in electrical engineering and electronics relating to electric circuits, 
electrical instruments, electrical machines, and electronic citcuits 
 
01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    1 (0-3-0) 
   ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2    
  วิชาบังคับก่อน :     01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  PREREQUISITE:  01026214 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 
การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง และวงจรดิจิตัล  
Basic experiments in electrical engineering relating to electrical machines, electrical 
materials, power electronic citcuits, and digital circuits  
 
01026217 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
   FUNDAMANTAL OF ELECTRICAL MACHINES      
  วิชาบังคับก่อน : 01026104 วงจรไฟฟ้า 
  PREREQUISITE : 01026104 ELECTRIC CIRCUITS  
วงจรแม่เหล็ก หลักการของการ แปลงผัน พลังงาน เชิงกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วมในวงจร
แม่เหล็ก  หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงเฟส เดียว และสามเฟส  หลักกาของเครื่องจักรกลไฟฟ้า หมุน 
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เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  โครงสร้าง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแส สลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าเฟสเดียวและสามเฟส ระบบป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Magnetic circuit; principles of electromechanical energy conversion; energy and co-
energy in magnetic circuits; single phase and three phase transformers; principle of 
rotating machines; DC machines; AC machines construction; syschronous machines; 
single phase and three phase induction machines; protection of machines. 
 
01026218 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า   3 (3-0-6) 

NUMERICAL ANALYSIS FOR ELECTRICAL ENGINEERING     
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  PREREQUISITE:  NONE 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  ปัญหาเงื่อนไขค่าขอบเขต  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  ค่ าเจาะจง เวกเตอร์
เจาะจง ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น  การปรับเส้นโค้งและการประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าในช่วง
อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข  การประมาณค่าท่ีเหมาะสม  
Partial differential equations, boundary equations, numerical solutions of ordinary 
differential equations, numerical solutions of partial differential equations, solutions of 
linear equation systems, Eigenvalues, Eigenvectors, solutions of non-linear equations, 
curve fitting and interpolation, differential interpolations and numerical integration, 
optimization  
 
01026219 ระบบดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์    3 (3-0-6) 
   DIGITAL SYSTEMS AND MICROPROCESSORS       
  วิชาบังคับก่อน : 01026211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

PREREQUISITE:  01026211 ENGINEERING ELECTRONICS 
ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตช่ิง คณิตศาสตร์แบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ ตารางความเป็นจริง แผนท่ีแบบ
คาร์โน แผนท่ีแบบเวน วงจรเกทแบบแอนด์ ออร์ และนอร์ วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ               วงจรชิพ
ริจิสเตอร์ วงจรซีเควนเชียล ระบบดิจิทัลแบบต่าง ๆ  แนะน าภาษา VHDL อุปกรณ์ลอจิกท่ีโปรแกรมได้ ไม
โครโพรเซสเซอร์เบ้ืองต้น โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซ็มบลี  การ
เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคการเช่ือมต่อ  หน่วยความจ า  การเช่ือมต่ออินพุท -
เอาท์พุท การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ในระบบการควบคุม   
Basic switching 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, digital systems, introduction to VHDL language, programmable logic 
devices, introduction to microprocessors, structure of microprocessors, assembly 
programming, programming for microprocessors, interface techniques, memories, input-
output interfaces, applications of microprocessors in control systems. 
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01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง      3 (3-0-6) 
   POWER ELECTRONICS       
  วิชาบังคับก่อน : 01026104 วงจรไฟฟ้า 
  PREREQUISITE:  01026104 ELECTRIC CIRCUITS  
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังประภท ไดโอดก าลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ก าลัง 
มอสเฟตก าลัง  GTO  และ IGBT  หลักการของวงจรแปลงผันก าลัง วงจรแปลงผันก าลัง  AC-DC, วงจร
แปลงผันก าลัง DC-DC, วงจรแปลงผันก าลัง DC-AC และ วงจรแปลงผันก าลัง AC-AC    
Characteristics of power electronics devices; power diode, SCR, GTO, power bipolar, 
power MOSFET, IGBT; principles of converters - AC to DC converters, DC-DC converters, 
AC-AC converters, DC-AC converters 
 
01026221       ระบบไฟฟ้าก าลัง      3 (3-0-6) 
           ELLECTRICAL POWER SYSTEMS 
  วิชาบังคับก่อน :      01026104  วงจรไฟฟ้า 
  PREREQUISITE :  01026104  ELECTRIC CIRCUITS 
โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง การผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงจักรไฟฟ้า คุณลักษณะของโหลดแบบต่าง  ๆ กราฟ
ของโหลด กราฟของช่วงโหลดและตัวประกอบของโหลด วงจรไฟฟ้าก าลังแบบกระแสสลับ ระบบสามเฟส  
ระบบต่อหน่วย คุณสมบัติและแบบจ าลองของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า คุณสมบัติและแบบจ าลองของหม้อแปลง
ไฟฟ้าก าลัง การค านวณพารามิเตอร์และแบบจ าลองของสายส่งไฟฟ้า  การค านวณพารามิเตอร์และ
แบบจ าลองของสายเคเบิล สมการโครงข่ายของระบบไฟฟ้าก าลัง พื้นฐานการไหลของโหลด พื้นฐานการ
ค านวณความผิดพร่อง  
Electrical power system structure; Electrical energy generation, power plants, load 
characteristics; Load curves, load duration curves and load factors, AC power circuits; 
three-phase circuits; per unit system; generator characteristics and models; power 
transformer characteristics and models; transmission line parameters and models; cable 
parameters and models; network equations for electrical power systems; fundamental of 
load flow; fundamental of fault calculation. 
 
01026222      ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม    3 (3-0-6) 
  PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

PREREQUISITE:  NONE 
การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงของตัวแปร การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ 
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแปลงตัวแปร 
โมเมนต์และฟังก์ชันการเกิดโมเมนต์ การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่างข้อมูล การถดถอยและ สหสัมพันธ์ 
การควบคุมคุณภาพทางสถิติ วิธีการแบบอื่นๆ เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ทางวิศวกรรมและหัวข้อประยุกต์ใน
วิศวกรรมไฟฟ้า และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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Data analysis, probability, random variable, distribution of variables, mathematical 
expectation, discrete probability distribution, continuous probability distribution, 
transformation of variables, moment and moment-generating function, data sampling 
distribution, regression and correlation, statistical quality control, other methods for 
engineering and topics in electrical engineering applications, and usage of computer 
programs. 
 
01026304 สัญญาณและระบบ      3 (3-0-6) 
   SIGNALS AND SYSTEMS       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  PREREQUISITE:  NONE 
สัญญาณวลาต่อเนื่องและสัญญาณเวลาดีสครีต  การจ าแนกและการอธิบายสัญญาณด้วยฟังก์ช่ัน
คณิตศาสตร์ การอธิบายระบบในเชิงคณิตศาสตร์ คุณสมบัติของระบบเชิงเส้นไม่เปล่ียนผันตามเวลา 
ผลตอบสนองของระบบ คอนโวลูช่ัน เสถียรภาพ อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ ฟังก์ช่ันการถ่ายโอนขอ ง
ระบบและผลตอบสนองเชิงความถ่ี  การชักตัวอย่างและทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแปลงลาปลาซ การ
แปลงแบบ z   
Continuous-time and discrete-time signals, classification and mathematical description of 
signals, mathematical description of systems, properties of linear time-invariant systems, 
system responses, convolution, stability, Fourier seires, Fourier transform, trasfer function 
and frequency response, sampling of signals and sampling theorem, Laplace transform, z-
transform  
 
01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง      3 (3-0-6) 
   ILLUMINATION ENGINEERING      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE:  NONE  
มาตรฐานของการส่องสว่าง คุณสมบัติทางกายภาพของแสง แสงและการมองเห็น การวัดแสง การควบคุม
แสง แหล่งก าเนิดแสง การค านวณและออกแบบการส่องสว่างส าหรับภายในและภายนอกอาคาร  
standards of illumination, Physical characteristics of light, light and vision, light 
measurement, light control, light sources, lighting calculations and design for indoor and 
outdoor buildings  
 
01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง      3 (3-0-6) 
   HIGH VOLTAGE ENGINEERING      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE:  NONE  
การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง การก าเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ 
การวัดทางไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  การเกิดเบรกดาวน์ทางไฟฟ้าในฉนวนแก๊ส 
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ของเหลวและของแข็ง เ ทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงส าหรับวัสดุและอุปกรณ์ การเกิดฟ้าผ่า และการ
ป้องกันฟ้าผ่า การประสานการใช้ฉนวนและระบบการต่อลงดิน 
Uses of high voltage and overvoltage in power systems; generation of high voltage for 
testing; high voltage measurement techniques; electric field stress and insulation 
techniques, breakdown of gas; liquid and solid dielectrics; high voltage testing techniques 
for material and equipment; lightning and protection; insulation coordination, and 
grounding systems 
 
01026312 ระบบควบคุม      3 (3-0-6) 
   CONTROL SYSTEMS       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  PREREQUISITE:  NONE 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี 
แบบจ าลองพลวัตและการตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ ระบบล าดับท่ีหนึ่งและล าดับท่ีสอง ระบบควบคุม
แบบวงเปิดและแบบวงปิด ระบบควบคุมแบบย้อนกลับและค่าความอ่อนไหว ชนิดของการควบคุมแบบ
ย้อนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพในระบบ วิธีของการทดสอบเสถียรภาพ  เกณฑ์สมรรถนะ การ
ออกแบบการชดเชยและตัวควบคุมในระบบควบคุม 
Mathematical models of systems; transfer function; system models on time domain and 
frequency domain; dynamic models and dynamic responses of systems; first and second 
order systems; open-loop and closed-loop control; feedback control and sensitivity, 
types of feedback control; concepts and conditions of system stability, methods of 
stability test; performance criteria; control system compensation and controller design 
 
01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
  ELECTRICAL SYSTEM DESIGN      
  วิชาบังคับก่อน :      01026104  วงจรไฟฟ้า 
  PREREQUISITE :  01026104  ELECTRIC CIRCUITS 
การออกแบบระบบพื้นฐาน ข้อก าหนดและมาตรฐาน ระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า การเขียนแบบทางไฟฟ้า  
สายไฟฟ้าและเคเบิล รางสาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การค านวณและการประมาณโหลด การออกแบบการ
เดินสาย การแก้ค่าตัวประกอบก าลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน การออกแบบวงจรแสงสว่าง
และอุปกรณ์ การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลดและสายป้อน การค านวณกระแสลัดวงจร การใช้งาน
ร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้าก าลังฉุกเฉิน ระบบการต่อลงดินส าหรับการติดต้ังทางไฟฟ้า 
Basic design concepts; codes and standards; 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 
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01026317 เครื่องจักรกลไฟฟ้า                  3 (3-0-6)  
   ELECTRICAL MACHINES       
  วิชาบังคับก่อน :  01026217 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
  Prerequisite :  01026217 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINES 
การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าตัวคูณการพันขดลวด สนามหมุน แรงบิด
ในเครื่องจักรกลไฟฟ้า พาร ามิเตอร์ของเครื่องจักรซิงโครนัส วงจรสมมูลของเครื่องจักรซิงโครนัส ทฎษฎี
สองแกนของเครื่องจักรซิงโครนัส, การท างานของเครื่องจักรซิงโครนัส พารามิเตอร์เครื่องจักรกลเหนี่ยวน า 
วงจรสมมูลของเครื่องจักรกลเหนี่ยวน า การท างานของเครื่องจักรกลเหนี่ยวน า สภาวะช่ัวครู่และพลวั ตร
เครื่องจักรกลไฟฟ้า แนะน าพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า แนะน าการขับเคล่ือนทางไฟฟ้า 
AC machine amature winding, Winding factors, Rotating fields, Torque in electrical 
machines, Synchronous machine parameters, Synchronous machine equivalent circuits, 
Two-axis theory of salientpoles synchronous machines, Operation modes of synchronous 
machines, Induction machine parameters, Induction machine equivalent circuits, 
Operation modes of induction machines, Transients and dynamics of electrical machines, 
Introduction to electric drivers 
 
01026318 การด าเนินการและควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง            3 (3-0-6) 
   ELECTRIC POWER SYSTEMS OPERATION AND CONTROL    
  วิชาบังคับก่อน:   01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

PREREQUISITE:  01026221  ELECTRICAL POWER SYSTEMS 
การค านวณโครงข่ายระบบส่งและจ าหน่ายทางไฟฟ้า โหลดโฟลว์ การควบคุมโหลดโฟลว์ การค านวณการ
ด าเนินการเชิงเศรษฐศาสตร์ แบบจ าลองของโรงจักรไฟฟ้าแบบต่างๆรวมไปถึง เครื่องควบคุมความเร็ว , 
เครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก และ เครื่องรักษาแรงดันอัตโนมัติ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง การ
ควบคุมความถ่ีโหลด การควบคุมการผลิตอัตโนมัติ 
Transmission and distribution network calculation, load flow, load flow control, 
economic operation, power plant Models, governer, exciter and AVR; power System 
stability; load-frequency control, automatic generation control. 
 
01026301 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 1    1 (0-3-0) 
   ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY 1    
  วิชาบังคับก่อน :  01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
  PREREQUISITE:  01026215 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 
การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า และการควบคุมการ
ขับเคล่ือนมอเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ระบบไฟฟ้าก าลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
แรงดันไฟฟ้าแรงสูง การส่องสว่าง 
Basic experiments in electrical engineering relating to electrical machines and electrical 
machine drives, electrical materials, power electronic circuits, electrical power system 
using computer simulation packages, high voltages, illumination. 
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01026302 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 2    1 (0-3-0) 
   ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY 2    
           วิชาบังคับก่อน : 01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
  PREREQUISITE:  01026215 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 
การทดลองประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า และการควบคุมการ
ขับเคล่ือนมอเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ระบบไฟฟ้าก าลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
แรงดันไฟฟ้าแรงสูง เตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Applied experiments in electrical engineering relating to electrical machines and 
electrical machine drives, electrical materials, power electronic circuits, electrical power 
system circuits using computer simulation packages, high voltages, pre-project in 
electrical engineering 
 
01026321       ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม      3 (3-0-6) 

INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS       
  วิชาบังคับก่อน :     ไม่มี 
  Prerequisite : NONE 
เซ็นเซอร์ และ ทรานส์ดิวเซอร์ วงจรล าดับ วงจรควบคุมและป้องกันมอเตอร์ โครงสร้างและการ ท างาน
ของ PLC ค าส่ังพื้นฐานของ PLC การออกแบบและประยุกต์ใช้ งาน PLC ในวงจรควบคุม  โปรโตคอลการ
ส่ือสารข้อมูลเชิงอุตสาหกรรม 
Sensors and transducers, sequential circuits, motor control and protection circuits, PLC 
structures and operation, PLC programming, design and applications of PLC in control 
circuits, Industrial data communication protocols. 
 
01026324 การขับเคล่ือนทางไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
   ELECTRIC DRIVES    

วิชาบังคับก่อน : 01026317 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
PREREQUISITE:  01026317 ELECTRICAL MACHINES 

หลักการแปรรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล ทฤษฎีกรอบแกนอ้างอิง  องค์ประกอบของการขับเคล่ือนด้วย
ไฟฟ้า ลักษณะสมบัติโหลด การเลือกมอเตอร์ท่ีเหมาะสม คุณลักษณะของคอนเวอร์เตอร์   ขอบเขต
การท างานของการขับเคล่ือน วิธีการเบรกมอเตอร์ การก าหนดขนาดและวิธีการส่งก าลัง ลักษณะทาง
แรงบิด-ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า การขับเคล่ือน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคล่ือน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบการขับเคล่ือนแบบ เซอร์โว การใช้งานระบบขับเคล่ือนในระบบ
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ 
principle of electromechanical energy conversion, reference frame theory, Electric 
drive components, load characteristics, selection of proper motors, converter 
characteristics, operating region of drives, braking methods of motors, power 
transmission and sizing, torque-speed characteristics of electric motors, DC motor 
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drives, AC motor drives, servo drives systems, applications of drives in industrial 
automation. 
 
01026323 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                            3 (3-0-6) 
   POWER SYSTEM PROTECTION     
  วิชาบังคับก่อน:   01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

PREREQUISITE:  01026221  ELECTRICAL POWER SYSTEMS 
สาเหตุและสถิติของการเกิดความผิดพร่อง กระแสลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร พื้นฐานทาง
ปฏิบัติของการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและการป้องกัน 
บทบาทและพื้นฐานของรีเลย์ป้องกัน ความต้องการพื้นฐานในการใช้งานของรีเลย์  โครงสร้างและ
คุณสมบัติของรีเลย์ รีเลย์กระแสเกิน กา รป้องกันการเกิดการลัดวงจรลงดินส าหรับสายส่ง การป้องกันเชิง
ผลต่าง การป้องกันโดยใช้รีเลย์ระยะทาง  การป้องกันโดยใช้รีเลย์ไพลอต การป้องกันมอเตอร์ การป้องกัน
หม้อแปลง การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้อนกันโซนของบัส แนะน าอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัล  
Causes and statistics of faults; symmetrical short circuit analysis; unsymmetrical short 
circuit analysis; fundamental of protection practices; instrument transformers and 
transducers; protection devices and protection systems; role of protective relays; 
fundamental of protective relaying; protective relays requirement; relay structures and 
characteristics; overcurrent and earth fault protection; differential protection; 
transmission line protection by distance relaying; transmission line protection by pilot 
relaying; motor protection; transformer protection; generator protection; bus-zone 
protection; introduction to digital protection devices. 
 
01026328 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1    1 (0-3-2) 
   ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2    
  วิชาบังคับก่อน :  01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
  PREREQUISITE:  01026215 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 
การปฎิบัติการทดลองทางด้านวิศวกรรมพลังงานในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า กระแสตรง และ
กระแสสลับเพื่อเช่ือมต่อระหว่างแหล่งพลังงาน และระบบไฟฟ้า และปฎิบัติเกี่ยวกั บการวิเคราะห์พลังงาน 
และก าลังงานไฟฟ้าเพื่อตวรจสอบประสิทธิผลทางพลังงาน 
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.  
 
01026332 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2    1 (0-3-2) 
   ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2   
  วิชาบังคับก่อน :  01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
  PREREQUISITE:  01026215 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 
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การปฎิบัติการทดลองทางด้านวิศวกรรมพลังงานในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ การเช่ือมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลังกับเครื่องจักกลไฟฟ้า ส าหรับการอนุรักษ์พลังงาน และ การจ าลองระบบพลังงาน ซึ่งรวมถึงการ
วิเคราะห์ การไหลของก าลังงาน ในระบบไฟฟ้า เตรียมโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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, pre-project in electrical engineering. 
 
01026330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน    3 (3-0-6) 
  ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
พื้นฐานของประสิทธิภาพของพลังงาน หลักการข องประสิธิภาพพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การ
บริหารจัดการภาระไฟฟ้า กฎข้อบังคับการอนุรั กษ์พลังงาน การบริหาร และวิเคาระห์พลังงานใน
อุสาหกรรมและอาคาร เท คนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในระ บบส่องสว่าง ระบบระบา ยความ
ร้อน แ ละระบบปรับอากาศ มอเต อร์ในอุตสาหกรรม ระบบ การผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม  การอนุรักษ์
พลังงาน การบริหารจัดการการวัดพลังงาน 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 
 
01026336  อุณหพลศาสตร์       3 (3-0-6) 

THERMODYNAMICS  
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
PREREQUISITE : NONE 

แก๊สในอุดมคติ อุณหภูมิกับการวัดความร้อน กฎข้อแรกของเทอร์โมไดนามิกส์  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  ความ
ดัน อุณหภูมิของแก๊ส  แรงระหว่างอนุภาคของแก๊ส  ความร้อนจ าเพาะและการแบ่งพลังงานของแก๊ส  
คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ เอนทรอปีกับกฎข้อท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์  กระบวนการผันกลับไม่ได้  วัฏ
จักรของคาร์โนต์ วัฏจักรความร้อนและประสิทธิภาพ วัฏจักรท าความเย็นและค่าสัมประสิทธิ์ 
The course focuses on ideal gas, Temperature and heat, System and control volume, 
Properties of pure substances and table of properties, Equations of state, First and 
second laws of thermodynamics, Irreversibility, Ideal processes, Cycles; Statistical 
mechanics and microscopically-based properties, Heat engine, Refrigeration cycle and 
heat pump. 
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01026337 กลศาสตร์ของไหล       3 (3-0-6) 
FLUID MECHANICS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
PREREQUISITE : NONE 

แนวคิดรากฐานของกลศาสตร์ของไหล  กฎความหนืดของนิวตัน  ความเค้น  ความเครียด  ความดัน
สถิตยศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์ของไหล  การวิเคราะห์การไหลโดยใช้ปริมาตรควบคุมจ ากัดเฉพาะ  การ
วิเคราะห์การไหลโดยใช้อนุพันธ์  การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายกัน  การวิเคราะห์การไหลในท่อ  
ทฤษฎีแผ่นช้ันท่ีขอบเขต การไหลแบบอัดตัวได้ในหนึ่งมิติ 
Fundamental concepts of fluid mechanics, Newton’s viscosity law, Stress strain pressure, 
Fluid statics, Fluid kinematics, Finite control volume analysis of fluid flow, Differential 
analysis of fluid flow, Dimensional analysis and similitude, Flow analysis in pipes, 
Boundary layer theory, One-dimensional compressible flow. 
 
01026315 การถ่ายเทความร้อน      3 (3-0-6) 

HEAT TRANSFER 
วิชาบังคับก่อน : 01026336 อุณหพลศาสตร์ 
PREREQUISITE : 01026336 THERMODYNAMICS 

การถ่ายเทความร้อนเบ้ืองต้น การน าความร้อนแบบสม่ าเสมอมิติเด่ียวและหลายมิติ การน าความร้อนแบบ
ไม่สม่ าเสมอมิติเดียว หลักการพาความร้อน การหาความร้อนแบบบังคับส าหรับการไหลผ่านวัตถุ การหา
ความร้อน แบบบังคับส าหรับการไหลภายใน วัตถุการหาความร้อนแบบอิสระ เครื่องแลกเปล่ียนความร้อน 
การแผ่รังสี ความร้อน คุณสมบัติและขบวนการการแผ่รังสีความร้อน การแลกเปล่ียนรังสีความร้อน
ระหว่างผิวต่างๆ วิวแฟคเตอร์ และการแลกเปล่ียนรังสีเมื่อตัวกลางมีผลต่อรังสีท่ีผ่าน  
Introduction to heat transfer, steady heat conduction in one and more than one 
dimension, unsteady heat conduction, principle in convection heat transfer, convection 
in laminar andturbulent boundary layers, heat exchangers, radiation and properties, view 
factor and heat exchange between between radiation surfaces. 
 
01026331 หลักการวิศวกรรมพลังงาน     3 (3-0-6) 
  PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 

วิชาบังคับก่อน: 01006024 เคมีท่ัวไป และ 01006031 แคลคูลัส 2  
  PREREQUISITE: 01006024 GENERAL CHEMISTRY AND  
                                         01006031 CALCULUS 2 
แนะน าการแปรรูปพลังงานขั้นพื้นฐานโดยใช้ทฤษฎีเคมี และ ฟิสิกส์ ท่ีเกี่ยวข้องกับเช้ือเพลิง และพลังงาน  
และสามารถน าคณิตศาสตร์มาอธิบายวัสดุ และการกระบวนการแปรรูปพลังงาน ตัวอย่างเช่น ปฎิกริยา
เคมีในเครื่องยนต์ และวัฎจักรของไอน้ า  ซึ่งรวมไปถึง การอธิบายกลไกของการแปรรูป  ระบบพลังงาน 
เพื่อส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ งรวมถึงการค านวณในรูปแบบของความร้อน และแนะน าการแปรรูป
พลังงานจลน์เคมี ของแข็ง ของเหลว และ ก็าซ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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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. 
 
01026334 เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน      3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGY 
  วิชาบังคับก่อน:  01026217 พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
  PREREQUISITE:  01026217 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINES 
แนะน าระบบพลังงาน และแหล่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ทิศทางของพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีพลังงานทดแทน กับพลังงานท่ัวไป พลังงานทดแทน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงางชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ ก๊าชชีวภาพ พลังงานจากขยะชุมชน 
พลังงานคล่ืน เซลส์พลัง งาน แหล่งเก็บพลังงาน  กฎข้อบังคับของพลังงานทดแทน เศษฐศาสตร์ของ
พลังงานทดแทน 
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 
 
01146333 สัมมนาด้านพลังงาน      1 (0-3-0) 
  ENERGY SEMINAR 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE 
นักศึกษาจะต้อง น าเสนอแบบบรรยาย และท ารายงานด้านเทคโนโลยีพลังงานในปัจจุบัน กับผู้ร่วมสัมมนา 
และอาจารย์ ซึ่งรายงานอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงาน การเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ด้าน
พลังงานร่วมสัมนา รายงานจะต้องส่งอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาเกรด 
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. 
 
01026428 การท าความเย็นและการปรับอากาศ    3 (3-0-6) 
  REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 

วิชาบังคับก่อน : 01026336 อุณหพลศาสตร์ 
PREREQUISITE : 01026336 THERMODYNAMICS 
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การค านวณระบบการปรับอากาศ คุณสมบัติของสารท าความเย็น การประมาณค่าคูลล่ิงโหลด วัฏจักรการ
อัดไอ การท าความเย็นแบบดูดกลืน และแบบวัฏจักรอากาศ การออกแบบระบบท่อลมเย็น การออกแบบ
ท่อน้ า ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  การควบคุมและอุปกรณ์ท าความเย็นต่างๆ  
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. 
 
01006004 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม     0 (0-270-0) 
   INDUSTRIAL TRAINING       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE:  NONE  
ในช่วงการศึกษาส่ีปี นักศึกษาจะต้องฝึกงานช่วงส้ัน ๆ ในภาคปฏิบัติกับภาคอุตสาหกรรมท้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือบริษัทเอกชนท่ีทางคณะวิศวกรรมศาสตร์รับรอง ท้ังนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ นักศึกษา
ทุกคนจะต้องผ่านการฝึก งานนี้ในช่วงของการศึกษาภาคฤดูร้อนพร้อมเขียนรายงานเสนอ 
During their four-year selected studies, students are required to complete a short-term 
industrial placement; official or private department, organized by faculty of engineering. 
It takes place during a summer period. This course allows students to put into practice 
under conditions reflecting their future activities and responsibilities. The work, carried 
out under the responsibility of the firm involved, is presented in a written report. 
 

- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก โครงงานพิเศษ 
01026445 โครงงาน 1       3 (0-9-0) 
   PROJECT 1          
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

Prerequisite : NONE  
โครงงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Research and development project in electrical engineering 
 
01026446 โครงงาน 2       3 (0-9-0) 
   PROJECT 2         
  วิชาบังคับก่อน : 01026445 โครงงาน 1 

Prerequisite : 01026445  PROJECT 1 
โครงงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Research and development project in electrical engineering 
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- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก สหกิจศึกษา 
01006029 สหกิจศึกษา       6 (0-45-0) 
   CO-OPERATIVE EDUCATION   
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  PREREQUISITE: NONE  
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานและท าโครงงานพิเศษ ในสถานประกอบการนั้น ๆ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยมีการปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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.  
 

- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
01006005 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ     6 (0-45-0)     

     OVERSEA TRAINING 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ เพื่อฝึกงานและท าโครงงานพิเศษท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
โดยมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือของสถาบันฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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.  

 
 
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
01026408 เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน า     3 (3-0-6) 
   INDUCTION MACHINES       

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 

ทฤษฎีเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน า   ข้อก าหนดในการออกแบบ ฮาร์มอนิกส์     การบ ารุงรักษา วิธีการ
เลือกเพื่อใช้งาน การติดต้ัง  วงจรป้องกันทางระบบไฟฟ้า และทางความร้อน  ข้อก าหนดในการพิจารณา
ทางด้านแมคคานิกส์ การออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรับการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ การควบคุมความเร็วรอบ 
Induction machine theory, design requirements, harmonics, maintenance, selections, 
installation, protection for electrical aspects and heat, mechanical consideration, 
electrical system design for induction motors, speed control 
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01026414 แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง     3 (3-0-6) 
   SWITCH-MODE POWER SUPPLIES     

วิชาบังคับก่อน : 01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
PREREQUISITE:  01026220 POWER ELECTRONICS 

การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวน าไฟฟ้าความถ่ีสูง  วงจรแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง 
วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบต่างๆท่ีใช้ในแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง การวิเคราะห์ตัวแปร  การวิเคราะห์
เสถียรภาพในวงจร 
Design of high frequency transformers and inductors, switch mode power supply circuits, 
converter circuits used in switch-mode power supplies, parameter analysis, stability 
analysis 
 
01026415 การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL INTERFERENCES IN POWER ELECTRONIC SYSTEMS   

วิชาบังคับก่อน : 01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
PREREQUISITE:  01026220 POWER ELECTRONICS 

การเลือกความเหมาะสมส าหรับการเช่ือมต่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  มาตรฐาน EMC  สัญญาณ
รบกวนความถ่ีวิทยุ       ฮาร์มอนิกส์ตามมาตรฐาน IEC  ANSI/IEEE   วิธีการป้องกันการรบกวนในระบบ
ของอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
Selections on an optimum point for power electronic system interfaces, EMC standard,  
radio frequency interference, harmonics according to IEC ANSI/IEEE standards,  
protections of electrical interference in power electronic systems 
 
01026419 การวางแผนของระบบไฟฟ้าก าลัง    3 (3-0-6) 
   POWER SYSTEM PLANNING      
  วิชาบังคับก่อน:   01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

PREREQUISITE:  01026221  ELECTRICAL POWER SYSTEMS 
การออกแบบและการพัฒนาระบบไฟฟ้าก าลังให้มีความเช่ือถือได้สูง การพิจารณาสากล การศึกษาข้อมูล
และการเลือกระบบควบคุมในระบบ วิธีทางสถิติ เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้าก าลัง การศึกษาถึงราคา
ไฟฟ้า  
Designs and developments of electrical power systems for high reliability, International 
consideration, data study and selections of control system in electrical power systems, 
statistical methods, electrical power system economics, electricity pricing 
 
01026420 พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง   3 (3-0-6) 
   POWER SYSTEM DYNAMICS AND STABILITY   
  วิชาบังคับก่อน:   01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

PREREQUISITE:  01026221  ELECTRICAL POWER SYSTEMS 
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เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง  เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส ลักษณะสมบัติของรีแอคแตนท์ทางด้าน
แกนตรง และแกนขวาง  ทรานเชียนส์รีแอคแตนท์และซับทรานเชียนส์รีแอคแตนท์ ค่าคงตัวของเครื่องจักร
ซิงโครนัส  พาร์คทรานฟอร์ม  เวคเตอร์ไดอะแกรม  ผลกระทบอันเนื่องมาจากการกระตุ้นและการควบคุม
กอฟเวอร์เนอร์และตัวควบคุมระดับแรงดันแบบอัตโนมัติ การควบคุมโหลดและความถ่ี การปรับปรุง
เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง  
Power system stability Synchronous machines, characteristics of direct-axis and 
quadrature-axis reactances, transient and subtransient reactances, time constant of 
synchronous machines, Park’s transformation, vector diagrams, effects of excitation, 
governor control and automatic voltage regulators, load frequency control, power 
system stability improvement 
 
01026421 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก าลัง     3 (3-0-6) 

ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEMS  
  วิชาบังคับก่อน:   01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

PREREQUISITE:  01026221 ELECTRICAL POWER SYSTEMS 
หลักการพิจารณาถึงการ ออกแบบระบบจ าหน่ายไฟฟ้ า การเลือกระบบจ าหน่า ยไฟฟ้า โครงสร้าง
ส่วนประกอบของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบสถานีไฟฟ้าย่อยแบบต่าง  ๆ อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย  การ
วางต าแหน่งของสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่า ระบบการต่อลงดิน  ระบบการผลิตแฝงแบบก ระจาย 
คุณสมบัติของระบบไมโค รกริด  การใช้งานระบบไมโครกริ ดในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า คุณภาพและความ
น่าเช่ือถือของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า    
Considerations for designs of electrical distribution systems, selections of distribution 
systems, structures and components of distribution systems, type of substations, 
substation equipment, substation layout lightning protection, grounding systems, 
distributed generation systems, characteristics of microgrid systems, applications of 
microgrid systems in electrical distribution systems, quality and reliability of electrical 
distribution systems,  
 
01026422 คุณภาพก าลังไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   POWER QUALITY        

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 

ค าจ ากัดความของคุณภาพก าลังไฟฟ้า การพิจารณาคุณภาพก าลังไฟฟ้าของระบบ การศึกษาถึงฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ก าลังเพื่อปรับปรุงคุณภาพก าลังไฟฟ้า  มาตรฐานต่าง  ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพก าลังไฟฟ้า การออกแบบวงจรกรอง การปรับปรุงคุณภาพก าลังไฟฟ้า 
Definitions of power quality, considerations on power quality of systems, harmonic 
studies, applications of power electronics for power quality improvement, standards 
relating to power quality, filter design, power quality improvement 
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01026425 การวินิจฉัยเครื่องจักรกลไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES DIAGNOSIS    
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  PREREQUISITE:  NONE 
ทบทวนหลักการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า สเปซเวกเตอร์ การวิเคราะห์โดยใช้ ฟูริเยร์  การ
ประยุกต์ใช้งานตัวกรองแบบดิจิตัล  การประยุกต์ใช้งานการประมาณค่าสเปรคตัม  การวิเคราะห์สภาวะ
ผิดปกติของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Review of electrical machines principle, space vector, Fourier analysis, applications of 
digital filters, applications of spectrum estimation, fault analysis in electrical machines 
 
01026431 เทคนิคการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง   3 (3-0-6) 
   HIGH VOLTAGE ENGINEERING TESTING TECHNIQUES   
  วิชาบังคับก่อน : 01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
                     Prerequisite:             01026307   HIGH VOLTAGE ENGINEERING  
การสร้างและก าเนิดแรงดันสูง   มาตรฐานและข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดแ รงดันสูงกระแสตรง 
กระแสสลับและอิมพัลส์  เทคนิคการวัดแรงดันสูงและการปรับเทียบระบบวัดแรงดันสูงด้วยช่องว่างทรง
กลม เทคนิคการวัดแรงดันสูงด้วยโว ลต์เตจดิไวเดอร์ชนิดความต้านทาน  ชนิดคาปาซิเตอร์  ชนิด ความ
ต้านทาน-คาปาซิเตอร์  คุณสมบัติและการออกแบบ โวลต์เตจดิไวเดอร์ชนิดความต้านทาน  ชนิดคาปาซิ
เตอร์  ชนิดความต้านทาน-คาปาซิเตอร์ เทคนิคการวัดแรงดันสูงแบบอื่นๆ  สายเคเบิลใยแก้วน าแสง  การ
ประยุกต์ใช้สายเคเบิลใยแก้วน าแสงใน การวัดแรงดันสูงหรือกระแสรั่วไหล  การทดสอบความคงทนได้ต่อ
แรงดันกระแสสลับ  การทดสอบความคงทนได้ต่อแรงดันอิมพัลส์  การทดสอบแบบไม่ท าลาย  การวัดการ
เกิดเบรกดาวน์บางส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การวัดค่าคาปาซิแตนซ์และความสูญเสียของฉนวนไฟฟ้า 
การทดสอบลูกถ้วยฉนวน  การทดสอบสายเคเบิล 
High voltage generation, High voltage  measurement  standard,  High voltage 
measurement and calibration with sphere gap,  High voltage measurement technique 
with resistor voltage divider, capacitor voltage divider and mixed  resistor – capacitor 
voltage divider,   Resistor voltage divider, capacitor voltage divider and mixed  resistor – 
capacitor voltage divider   characteristics and designs,   Measurement  techniques of  
high voltage,  Fiber optic,  Fiber optic in high voltage and leakage current measurement,  
Ac and impulse withstand voltage test,  Non destructive insulation test technique,  
Capacitance and loss measurement,  Partial discharge measurement,   Insulator  test,   
High voltage cable test 
 
01026432 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน     3 (3-0-6) 
   ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY    

วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 
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พื้นฐานของประสิทธิภาพของพลังงาน โหลดแฟคเตอร์ การควบคุมโหลดแฟคเตอร์ ค่าความต้องการ
สูงสุด กฎข้อบังคับการอนุรักษ์พลังงาน เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง 
ระบบระบายความร้อน แล ะระบบปรับอากาศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ต้น ทุน
อุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิตส าหรับการอนุรักษ์พลังงาน 
Fundamental of energy efficiency, Load factor and their control, maximum demand, 
Laws and regulations of energy conservation, Technical aspects to use energy efficiently 
in lighting systems, heating and ventilating and air-conditioning (HVAC) systems, analysis 
of electrical cost, the industrial capital, planning and control of production system for 
energy conservation 
 
01026434 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
   MODERN ELECTRICAL MACHINE TECHNOLOGIES   

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 

พลังงานและพลังงานร่วม  การค านวนแรงบิด เครื่องจักรไฟฟ้าแบบสวิทช์รีลักแตนซ์ เครื่องจักรไฟฟ้าแบบ
แม่เหล็กถาวร เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน การวิเคราะห์โดยใช้ไฟไนต์อิลิเมนต์    
Energy and Co-energy, torque calculations, switched reluctance machines, permanent 
magnet machines, brushless DC machines, Finite Element Method analysis 
 
01026438       ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง     3(3-0-6) 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
  วิชาบังคับก่อน:   01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

PREREQUISITE:  01026221 ELECTRICAL POWER SYSTEMS 
ศึกษาวิธีการน าระบบอัจฉริยะแบบต่าง ๆ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียม  ฟัซซี่ เพื่อ
ช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง ในด้านการศึกษาโหลดโฟลว์  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การ
ร่วมกันจ่ายโหลดแบบเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรไฟฟ้า  
Studies on intelligent systems: artificial intelligence, neural network, fuzzy, for power 
system analysis such as load flow, system stability and economic load dispatch of power 
plants 
 
01026450 อุปกรณ์และการติดต้ังในงานระบบไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
   EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN ELECTRICAL SYSTEMS   
  วิชาบังคับก่อน : 01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า    
  PREREQUISITE:  01026313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสายป้อนและช่องเดินสายป้อน  ระบบเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ ระบบโทรศัพท์ การ
ป้องกันระบบไฟฟ้า การต่อลงดินของระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า บริภัณฑ์ท่ีใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้าขนาด
กลาง ตลอดจนการบ ารุงรักษาทางไฟฟ้าของบริภัณฑ์  
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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 
 
01026451        การประมาณการและออกแบบทางไฟฟ้า    3 (3-0-6) 

ELECTRICAL ESTIMATIONS AND DESIGN 
วิชาบังคับก่อน : 01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า    

  PREREQUISITE:  01026313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
วันไลน์และรีเลย์ไดอะแกรม ไดอะแกรมเบ้ืองต้น ไรเซอร์ของวงจรก าลัง ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันเพลิง
ไหม้ ระบบไฟฉุกเฉิน การท าตารางโหลด การออกแบบระบบป้องกัน หลักการประมาณราคางานไฟฟ้า 
ตัวอย่างการประมาณการ 
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 
 
01026452        การออกแบบระบบโรงจักรไฟฟ้า     3 (3-0-6) 

POWER PLANT SYSTEM DESIGN 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 

แหล่งพลังงาน โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ า โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ า โรงจักรไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม โรงจักร
ไฟฟ้าชนิดแก๊ส โรงจักรไฟฟ้าชนิดเครื่องจักรดีเซล โรงจักรไฟฟ้านิวเคลียร์  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของโรงจักรไฟฟ้ า ศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบและการท างานร่วมกันของโรงจักรไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  
การออกแบบระบบควบคุมในโรงจักรไฟฟ้า ระ บบเครื่องมือวัด ระบบป้องกัน  การพิจารณาในแง่
ส่ิงแวดล้อม การพิจารณาในแง่เศรษฐศาสตร์ การด าเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้าก าลัง 
Energy resources, hydropower plants, steam power plants, combined-cycle plants, gas 
turbine plants, diesel plants, nuclear power plants, mathematical models of power 
plants Studies on structures , components and co-operation of power plants , designs of 
control systems in power plants, instrument systems, protection systems, considerations 
on environmental and economical aspects, economic operation of power systems. 
 
01026453        สภาวะช่ัวครู่ในระบบไฟฟ้าก าลัง     3 (3-0-6) 

POWER SYSTEM TRANSIENTS 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 

ทบทวนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ทบทวนเทคนิคทางคณิตศาตร์ แบบจ าลองสายส่ง แบบจ าลองสายเคเบิล 
แบบจ าลองหม้อแปลงไฟฟ้า แบบจ าลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์สภาวะช่ัวครู่จากสวิตช่ิง การ
วิเคราะห์สภาวะช่ัวครู่จากฟ้าผ่า การป้องกันเสิร์จ 
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Review of electric circuits, Review of mathematical technics, Transmission line models, 
Cable models, Transformer models, Electrical machine models, Analysis of switching 
transients, Analysis of lightning transients, Surge protection 
 
01026454        เทคนิคการฉนวนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง    3 (3-0-6) 

INSULATION TECHNIQUE FOR HIGH VOLTAGE EQUIPMENT 
  วิชาบังคับก่อน : 01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
                     Prerequisite:             01026307   HIGH VOLTAGE ENGINEERING  
แนวคิดการฉนวนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ชนิดและคุณสมบัติ ทางไฟฟ้า ทางกล ทางความร้อน ทางเคมี 
ของฉนวนก๊าซ ฉนวนเหลง และฉนวนแข็งแบบด้ังเดิมในระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับ การออกแบบการ
ฉนวนส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับ เทคนิคการฉนวนเบ้ืองต้นของหม้อแปลง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
สายเคเบิลใต้ดิน สถานี้ไฟฟ้าย่อยท่ีใช้ฉนวน ก๊าซ SF6 เป็นฉนวนหลัก และลูกถ้วยฉนวน การวินิจฉัย
เบ้ืองต้นของการเส่ือมสภาพของฉนวน การฉนวนในระบบไฟฟ้ากระแสตรง การฉนวนและวัสดุฉนวน
สมัยใหม่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
Concept for high voltage equipment insulation, Types and electrical, mechanical, thermal 
and chemical characteristics of conventional gas, liquid and solid insulation for AC 
voltage application, Electric field and electric field calculation for AC insulation system, 
Insulation system. Insulation design for AC high voltage equipment, Insulation technique 
for transformer, generator, underground cable, gas insulated substation, gas insulated 
transmission line, and outdoor insulator, Basic diagnosis for insulation degradation, DC 
insulation, Modern insulation and modern insulation types for high voltage equipment. 
 
01026460 พลังงานนิวเคลียร ์      3 (3-0-6) 

NUCLEAR ENERGY 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 

ทบทวนนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ และก าลังงานนิวเคลียร์ คุณและโทษ
ของก าลังงานนิวเคลียร์ 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. 
 
01026463 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม    3 (3-0-6) 
   ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT     
  วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
  PREREQUISITE:  NONE 
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ศึกษาการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ อากาศ ดิน ป่าไม้ สัตว์น้ า  
ต้นน้ า และทางเดินน้ า ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และการ
รายงานองค์ประกอบประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม   
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.  
 
01026464 เทคโนโลยีอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน     3 (3-0-6) 

ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES   
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 

แนวโน้มการพัฒนาระบบไฟฟ้าก าลัง อุปกรณ์สะสมพลังงานซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของระบบไฟฟ้าก าลัง การ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์สะสมพลังงาน พลังงานความร้อน  พลังงานน้ าแบบสูบกลับ   พลังงานอากาศอัด
พลังงานจากไฮโดรเจนและเช้ือเพลิงสังเคราะห์แบบอื่น พลังงานไฟฟ้าเคมี แถวตัวเก็บประจุ พลังงาน
แม่เหล็กตัวเหนี่ยวน ายิ่งยวด 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. 
 
01026465 ระบบขับเคล่ือนยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าผสมผสาน  3 (3-0-6) 

ELECTRIC AND HYBRID ELECTRIC VEHICLE TRACTION 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
PREREQUISITE:   NONE 

การท างานระบบขับเคล่ือนของยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าผสมผสาน การท างานท่ีโหมดความเร็ว
ต่ าแรงบิดคงท่ี และโหมดความเร็วสูงก าลังไฟฟ้าคงท่ี คุณสมบัติเชิงอุดมคติของ เครื่องจักรไฟฟ้า
กระแสตรง แบบกระตุ้นแยก และแบบไร้แปลงถ่านเครื่องจักรไฟฟ้าซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร 
เครื่องจักรไฟฟ้าเหนี่ยวน าท่ีอัตราส่วนก า ลังไฟฟ้ากับความเร็วสูง (CPSR) เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบ สวิทช์รี
ลักแตนซ์ 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.  
 
 
 



มคอ. 2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

163 มคอ.2 

01026466 การผลิตก าลังไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม                   3 (3-0-6) 
SOLAR AND WIND POWER GENERATION 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 

พลังงานลมและแสงอาทิตย์ , คุณลักษณะของลม , ระบบไฟฟ้าก าลังจากพลังงานลม , กังหันลมและ
คุณลักษณะของกังหันลม , คุณลักษณะของแสงอาทิตย์ , ระบบไฟฟ้าก าลังจากเซลล์แสงอาทิตย์ , ระบบ
ไฟฟ้าก าลังจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์, คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ , คุณลักษณะของแผง
สะสมพลังงานความร้อนจากแสงอาทิต ย์, อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและระบบขับเคล่ือนทางไฟฟ้าส าหรับการ
แปลงพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม , ระบบการสะสมพลังงาน , ระบบโดดเด่ียวและระบบ
เช่ือมต่อระบบไฟฟ้า 
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. 
 
01026467 เศรษฐศาสตร์พลังงาน      3 (3-0-6) 

ENERGY ECONOMICS 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
PREREQUISITE:   NONE 

เศษฐศาสตร์ของความต้องการพลังงาน การผลิต การสะสม และราคา การประยุกต์ใช้ข้อก าหนดด้าน
พลังงาน ซึ่งรวมถึง การควบคุม การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
Economics of energy demand, production, storage, and pricing; advanced energy policy 
issues including regulation, climate change, new energy technology. 
 
01026468 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน     3 (3-0-6) 

ENERGY SYSTEM ANALYSIS 
วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
PREREQUISITE :  NONE 

กระบวนการวิเคราะห์ระบบพลังงาน เศษฐศาสตร์ของของระบบพลังงาน การผลิต การแบ่งกลุ่มอุปกรณ์
ด้านพลังงานตามสมรรถนะโดยใช้การวิเคราะห์แบบรีเกสส์ชัน การสร้างแบบจ าลอง และจ าลองระบบ
พลังงาน 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. 
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01026470 การเช่ือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
GRID INTEGRATION  
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 

แนะน าระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสามเฟส ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง การ
เช่ือมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า การป้องกันโครงข่ายไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ การป้องกันฟ้าผ่า และการเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า แนะน าการรบกวนโครงข่าย ก าลังไฟฟ้าลัดวงจรและอิมพีแดนซ์โครงข่ายท่ีจุดต่อร่วมทาง
ไฟฟ้า การพิจารณาและประเมินค่าแรงดันท่ีเปล่ียนแปลง ไฟกระพริบ แรงดันฮาร์มอนิกส์และฮาร์มอนิกส์
ต่อเช่ือม ระดับความเข้ากันได้ ตัวชดเชยก าลังไฟฟ้าจินตภาพ วงจรกรอง ข้อก าหนดของโครงข่ายไฟฟ้า 
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. 
 
01026473 ระบบควบคุมอาคาร      3 (3-0-6) 

BUILDING CONTROL SYSTEMS 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 

แนะน าการบริหารจัดการระบบพลังงานในอาคาร ทบทวนชนิดการควบคุม อุปกรณ์และส่วนประกอบใน
ระบบอาคาร ระบบรวมเครือข่าย การควบคุมระบบระบายอากาศในระบบท าความเย็น การควบคุมการ
ส่องสว่าง 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. 
 
01026477 พลังงานชีวภาพเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 

INTRODUCTION TO BIOENERGY 
วิชาบังคับก่อน:   ไม่มี 
PREREQUISITE:  NONE 

แหล่งท่ีมาของชีวมวลและเช้ือเพลิงชีวภาพ , เทคโนโลยีการผลิตความร้อนและไฟฟ้าจากชีวมวลและ
เช้ือเพลิงชีวภาพ , การผลิต  องค์ประกอบ  ศักยภาพของเช้ือเพลิงชีวภาพ , ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของ
วัตถุดิบจากแหล่งต่า งๆ, กระบวนการเคมีชีวภาพ , กระบวนการไฟฟ้าเคมีชีวภาพ , กระบวนการทางเคมี
ความร้อนในการผลิตพลังงานและเช้ือเพลิงชีวภาพ, โรงกล่ันเช้ือเพลิงชีวภาพ, การวิเคราะห์สมบัติเบ้ืองต้น
และแบบระดับธาตุของชีวมวล , การใช้งานพลังงานชีวภาพด้านต่างๆ  เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้า  ความ
ร้อน และใช้ในยานยนต์ 
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Biomass and biofuel resources, Biomass heat and CHP – technologies and biofuels 
technologies, First and secondary biomass feedstocks (agricultural, industrial, commercial, 
and municipal organic wastes), Production-composition-purity-conversion potential of 
biofuels, Environmental impacts of biofuel resources, Bio-chemical conversion of 
biomass, Bio-electrochemical systems, Thermochemical conversion for biofuel and 
bioenergy production and bioenergy, Biorefinery, Approximate and ultimate analysis of 
biomass, Applications of bioenergy (Electricity, Heat, Vehicles). 
 
01026478 ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 

INDUSTRIAL SAFETY   
วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
PREREQUISITE :  NONE 

หลักการพื้นฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐานและ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการความเส่ียง 
ระบบการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การป้องกันและการควบคุมอันตรายจากส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  สารเคมี ไฟฟ้า หม้อน้ า และการจัดการ
ของเสียอันตราย 
Principles of industrial safety, safety laws, standards and codes relevant to industrial 
practices, risk management, process safety management, occupational health and safety 
management, prevention and control of physical hazards, chemical hazards, electrical 
hazards, boilers and pressure vessels, etc, hazardous waste management 
 
01026479 วงจรแปลงผันก าลังสูงและการประยุกต์     3(3-0-6) 
   HIGH POWER CONVERTERS AND APPLICATIONS      

วิชาบังคับก่อน : 01026220 อเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 
PREREQUISITE:  01026220 POWER ELECTRONICS 

อุปกรณ์กึ่งตัวน าก าลังสูง วงจรเรียงกระแสด้วยไดโอดแบบหลายพัลส์ วงจรเรียงกระแสด้วยเอสซีอาร์แบบ
หลายพัลส์ ทบทวนอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันสองระดับ ชนิดและการท างานของอินเวอร์เตอร์
หลายระดับ การควบคุมและการมอดูเลต  การน าไปใช้ในอุตสาหกรรมและระบบไฟฟ้าก าลัง  
High-power semiconductor devices,  multipulse diode rectifiers, multipulse SCR rectifiers, 
Review of two-level voltage source inverter, topology and operation of multilevel 
converters,  control and modulation strategies, industrial and power system applications. 
 
01026480       ระบบฝังตัว        3 (3-0-6) 

EMBEDDED SYSTEMS  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 
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แนะน าระบบ ฝังตัว เทคโนโลยีระบบสฝังตัวและการพัฒนาระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว 
หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ฝังตัว การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายในและภายนอก การส่ือสารระหว่าง
ระบบต่างๆ การใช้งานระบบฝังตัวในอุตสาหกรรม 
Introduction to embedded system, technology and development of embedded system, 
architecture of embedded system, the principles of software design for embedded 
system, Interface to internal devices and external devices, communication between 
different systems, applications of embedded system in industrial. 
 
01026481       การวิจัยการด าเนินการ      3 (3-0-6) 

OPERATION RESEARCH 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 

เนื้อหาครอบคลุมถึงความเป็นมาและหลักการวิจัยด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบของปัญหา เทคนิคการ
แก้ปัญหาเชิงก าหนด แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  โครงสร้างและการวิเคราะห์แบบจ าลอง ลิเนียร์แผนมิ่ง 
(ในเทอมของปัญหา ตัวอย่างมาตรฐาน หลักของวิธีซิมเพกส์และดูอัลลิต้ี) ไดนามิกแผนมิ่ง ทฤษฎีเกมส์ การ
วิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีการเรียงล าดับและการประยุกต์ การวิเคราะห์ความไวต่ อการเปล่ียนแปลง และ
วิธีการแบบอื่นๆ เพื่ อใช้ในการตัดสินใจทาง วิศวกรรม การจัดล าดับกิจกรรมโดยวิธีเพิร์ทและซีพีเอ็ม  
(PERT/CPM) การเร่งโครงการ  การจัดท างบประมาณและค่าใช้จ่าย  การประเมินและการปิดโครง การ
จ าลองแบบและหัวข้อประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
This course includes the following topics: the history and the principles of operation 
research, problem stipulation, TECHNIQUES FOR SOLVING DETERMINISTIC PROBLEMS, 
MATHEMATICAL MODELS, structure and model analysis, linear programming (in terms of 
problems, standard examples, principles of the simplex method and duality), dynamic 
programming, theory of games, network analysis, queuing theory and its applications, 
SENSITIVITY ANALYSIS, AND OTHER METHODS FOR ENGINEERING DECISION MAKING, project 
scheduling by PERT/CPM, project crashing, project budgeting and costing, project audit 
and termination, simulation and topics in industrial applications. 
 
01026482      เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม      3 (3-0-6) 

ENGINEERING ECONOMY  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
PREREQUISITE:  NONE 

หลักการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม คุณค่าของเงินตามเวลา การวัดผลการลงทุน การคิดค่าเส่ือมราคา 
การประยุกต์การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน และการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาล รวมท้ังผลของ
ภาษีเงินได้และผลของเงินเฟ้อ การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจทางวิศวกร รมภายใต้
ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความไวเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
Introduction to the principles of engineering economic, time value of money, measure of 
capital investments, depreciation, applications of replacement analysis and government 
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project analysis including effects of income taxes and inflation, analysis of economic 
aspects for engineering decisions under certainty and uncertainty, sensitivity analysis, 
break-even analysis. 
 
01026210 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

PREREQUISITE:  NONE 
โครงสร้างของวัสดุ  คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ  คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทางแสงของ
วัสดุ ตัวน าทางไฟฟ้า การแนะน าอุปกรณ์สารรกึ่งตัวน า ตัวน ายิ่งยวด ฉนวนของแข็ง ฉนวนของเหลว และ
ฉนวนแก็ส การประยุกต์ของวัสดุในไฟฟ้าก าลัง 
Structure of materials, electrical properties of materials; magnetic properties of materials; 
optical properties of materials; electrical conductors; introduction to semiconductor 
devices; superconductivity; solid, liquid and gas dielectrics; applications of materials in 
electrical power. 
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ภาคผนวก ช 
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ฉบับปี พ.ศ. 2554 (หลักสูตรปรับปรุง) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี  2 มิถุนายน 2546 
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 

ครั้งท่ี / เมื่อวันท่ี  
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อวันท่ี  3 มิถุนายน 
2552 

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
4.1 เพื่อให้หลักสูตรของสาขาวิชาสอดคล้องกับวิชาพื้นฐานในหมวดต่าง  ๆ ท่ีก าหนดขึ้นตามคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและสภาวิศวกร 
4.2 เพื่อปรับปรุงให้เนื้อหาในบางวิชา  ให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการศึกษาให้สูงขึ้น 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข (รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขระบุอยู่ในข้อ 6) 
5.1 ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ให้วิชาเป็นไปตามบัญชีรายช่ือหมวดศึกษาท่ัวไป  (ฉบับ

ปรับปรุง พ .ศ. 2559) ของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

5.2 การปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ 
5.2.1 ปรับลดและเพิ่มรายวิชาในส่วนของวิชาเลือกเฉพาะสาขาและปรับเนื้อหาในบางรายวิชาให้

สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิศวกร  
5.2.2 ปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐานปรับจากเดิม 12 หน่วยกิตเป็น 13 หน่วยกิตโดยเพิ่ม

จ านวนหน่วยกิตใน รายวิชา 0100602 8 เตรียมความพร้อมส าหรั บวิศวกร   Pre-Engineer 
Activities  

5.2.3 กลุ่มวิชาบังคับ มีการจัดกลุ่มรายวิชาเป็นกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  จ านวน 65 หน่วยกิต 
และ กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมพลังงาน จ านวน 68 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษา
เลือกแผนการศึกษาตามความต้องการของตัวเองในช้ันปีท่ี 3 

5.2.4 กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก คงเดิม  
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5.2.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา มีการเพิ่มหน่วยกิตจากเดิมรวม 3 หน่วยกิตเป็น 9 หน่วยกิตส าหรับ
แผนการเรียน กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  หรือ 6 หน่วยกิตส าหรับแผนการเรียนกลุ่มวิชา
วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า  

5.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรีคงเดิม 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม (หลักสูตรปรับปรุง 

2554) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ ปริญญาตร ี พ.ศ. 2558  ของ กระทรวงศึกษาธิการ  
ปรากฎดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 
เดิม 

(หลักสูตร 2554) 

โครงสร้าง 
ใหม่ 

(หลักสูตร 2560) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 
  - กลุ่มวิชา

มนุษยศาสตร์  
6 หน่วยกิต 

- กลุ่มสังคมศาสตร์  
6หน่วยกิต   

- กลุ่มวิชาภาษา  
12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร ์
6 หน่วยกิต 

- กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต   
- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน 1 รายวิชาจากทั้ง 5 กลุ่มไม่

น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 114 114 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ทางวิศวกรรม 

 9 9 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 

 12 12 

กลุ่มวิชาวิศวกรรม
พ้ืนฐาน 

 12 13 

กลุ่มวิชาบังคับ 

 72 แผนการศึกษากลุ่ม
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 

แผนการศึกษากลุ่ม
วิชาวิศวกรรม
พลังงานไฟฟ้า 

65 68 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
สาขา 

 3 9 6 

กลุ่มวิชาการศึกษา
ทางเลือก 

 6 6 

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6 6 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 150 150 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตร 4 ปี 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
ให้เลือกจากบัญชีรายชื่อวิชาหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปของสถาบันฯ  ใน
กลุ่มวิชา 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วย

กิต 
- กลุ่มสังคมศาสตร์ 6   หน่วยกิต   
– กลุ่มวิชาภาษา 12     หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ

คณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 
 

ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไ ป นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนตามร ายวิชาท่ี
สถาบันเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังเปิด สอน (ตาม
ระบุในหมวดวิชาศึกษาท่ั วไปฉบับ
พ.ศ. 2559) (ภาคผนวก  ง) ในกลุ่ม
วิชา  

- กลุ่ม คุณค่าแห่งชีวิต 6 หน่วย
กิต 

- กลุ่ม วิถีแห่ง สังคม 3    หน่วย
กิต   

– กลุ่มภาษา และการสื่อสาร  12     
หน่วยกิต 

- กลุ่ม ศาสตร์แห่งการคิด  3 
หน่วยกิต 

- กลุ่ม ศิลปะแห่งการจัดการ 3 
หน่วยกิต 

- เลือกเรียน 1 รายวิชาจากทั้ง 5 
กลุ่มไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิชาพ้ืนฐ านตามท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถา บันฯ
ก าหนด 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

182 มคอ.2 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตร 4 ปี 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จัดอยู่ในกลุ่มวิชา วิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป    
GENERAL PHYSICS 1 
01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 
01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
01006024 เคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY 
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
01006001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
ENGINEERING MATHEMATICS 1 
01006002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
ENGINEERING MATHEMATICS 2 
 010016003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
ENGINEERING MATHEMATICS 3 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จัดอยู่ในกลุ่มวิชา วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 
 01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป    
GENERAL PHYSICS 1 
01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 
01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 
01006024 เคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY 
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
01006030 แคลคูลัส 1 
CALCULUS 1 
01006031 แคลคูลัส 2 
CALCULUS 2 
01006032 สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิง
เส้นพ้ืนฐาน  
ELEMENTARY DIFFERENTIAL 
EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA 

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิชาพ้ืนฐ านตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สภา
วิศวกรก าหนด  และเปลี่ยนรหัส
วิชา 
 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม  
12 หน่วยกิต 
01006014 การเขียนแบบวิศวกรรม  
01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 
01006011 วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MATERIALS 
01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER PROGRAMMING 
01006027 เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร 
 PRE-ENGINEER ACTIVITIES 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 
13 หน่วยกิต 
01006014 การเขียนแบบวิศวกรรม  
01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 
01006011 วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MATERIALS 
01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER PROGRAMMING 
01006028 เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร 
PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS 

จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึนและ
ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
วิชาพ้ืนฐานตามท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกร
ก าหนด และเปลี่ยนรหัสวิชา 
 

กลุ่มวิชาบังคับ 75 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาบังคับ 43  หน่วยกิต ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
01026203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า    
 ELECTRICAL ENGINEERING 
MATHEMATICS 

01026218 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
NUMERICAL ANALYSIS FOR ELECTRICAL 
ENGINEERING 

- เปลี่ยนชื่อ รหัสวิชาและชื่อของ
รายวิชา  01026203 คณิตศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นรายวิชา 
01026218  การวิเคราะห์เชิง



มคอ. 2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

183 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
ตัวเลขส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

01026204 วงจรไฟฟ้า 
ELECTRICAL CIRCUITS 

01026104 วงจรไฟฟ้า 
ELECTRICAL CIRCUITS 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026205 วงจรดิจิทัล 
DIGITAL CIRCUITS 

01026219 ระบบดิจิทัลและไมโครคอน
โพรเซสเซอร์ DIGITAL SYSTEMS AND 
MICROPROCESSORS 

-ตัดรายวิชา 01026205 วงจร
ดิจิทัล ออกและปรับปรุงเน้ือหา
เป็นรายวิชา 01026219 ระบบ
ดิจิทัลและไมโครคอนโพรเซสเซอร์ 
DIGITAL SYSTEMS AND 
MICROPROCESSORS 

01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ELECTROMAGNETIC FIELDS 

01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ELECTROMAGNETIC FIELDS 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 
MEASUREMENTS 

01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 
MEASUREMENTS 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026210 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTRICAL ENGINEERING  
MATERIALS 

01026210 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 
ELECTRICAL ENGINEERING  
MATERIALS 

-ปรับรายวิชา 01026210 วัสดุ
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ออกจากวิชาบังคับไปเป็นวิชา
เลือกเฉพาะ 

01026211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
ENGINEERING ELECTRONICS 

01026211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
ENGINEERING ELECTRONICS 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026212 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
ELECTRICAL MACHINES 1                                             

01026217 พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 
MACHINES                                             

- เปลี่ยนชื่อรหัสวิชาของรายวิชา
01026212 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
เป็นรายวิชา 01026217 พ้ืนฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า เพ่ือให้เน้ือหา
สอดคล้องตามท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกร
ก าหนด 

01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
ELECTRICAL ENGINEERING 
LABORATORY 1 

01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 
1 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
ELECTRICAL ENGINEERING 
LABORATORY 2 

01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 
2 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร เพ่ิมเน้ือหาเตรียม
โครงงานวิศวกรรม 

01026216 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรไฟฟ้า 
COMPUTER PROGRAMMING FOR 
ELECTRICAL ENGINEERS 

 -ตัดรายวิชา 01026216 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรไฟฟ้า 
ออกจากหลักสูตร 

01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
ELECTRICAL POWER SYSTEMS ELECTRICAL POWER SYSTEMS คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา

วิศวกรก าหนด 
01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
HIGH VOLTAGE ENGINEERING 

01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
HIGH VOLTAGE ENGINEERING 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
POWER ELECTRONICS 

01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
POWER ELECTRONICS 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026312 ระบบการควบคุม 
CONTROL SYSTEMS 

01026312 ระบบการควบคุม 
CONTROL SYSTEMS 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026309 การวิเคราะห์ระบบ 
ไฟฟ้าก าลัง 
ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS 

01026318 การด าเนินการและควบคุมระบบ
ไฟฟ้าก าลัง ELECTRICAL POWER SYSTEM 
OPERATION AND CONTROL 

เปลียนชื่อและปรับเน้ือหารายวิชา
ใหม่ 

 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 22 หน่วยกิต 

 

01026304 สัญญาณและระบบ 
SIGNALS AND SYSTEMS 

01026304 สัญญาณและระบบ 
SIGNALS AND SYSTEMS 

 

01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง 
ILLUMINATION ENGINEERING 

01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง 
ILLUMINATION ENGINEERING 

 

01026321 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS 

01026321 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS 

 

01026314 ไมโครโพรเซสเซอร์และ      
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
MICROPROCESSORS AND 
MICROCONTROLLERS         

01026480 ระบบฝังตัว EMBEDDED 
SYSTEMS 

-ตัดรายวิชา 01026314 ไมโคร
โพรเซสเซอร์และ      
ไมโครคอนโทรลเลอร ์ออกจาก
วิชาบังคับไปเป็นวิชาเลือกเฉพาะ
และปรับปรุงเน้ือหาเป็นรายวิชา 
01026480 ระบบฝังตัว 
EMBEDDED SYSTEMS 

01026316 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2  
ELECTRICAL MACHINES 2 

01026317 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
ELECTRICAL MACHINES 

- เปลี่ยนชื่อรหัสวิชาของรายวิชา  
01026316 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2  
เป็นรายวิชา 01026317
เครื่องจักรกลไฟฟ้า เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

01026319 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 
ELECTRICAL ENGINEERING 
LABORATORY 3   

01026301 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 1 
ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
LABORATORY 1   

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

01026320 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 01026302 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
ELECTRICAL ENGINEERING 
LABORATORY 4 

ก าลัง 2 
ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
LABORATORY 2 

หลักสูตร 

01026403 โรงจักรไฟฟ้าและสถานี 
ไฟฟ้าย่อย 
POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 

 -ตัดรายวิชา 01026403 โรงจักร
ไฟฟ้าและสถานี 
ไฟฟ้าย่อย 
ออกจากหลักสูตร 

01026404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การ
ขับเคลื่อน และระบบ 
 ELECTRICAL MACHINES DRIVES AND 
SYSTEMS 

01026324 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า
ELECTRIC DRIVES 

- เปลี่ยนชื่อรหัสวิชาของรายวิชา  
01026404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
การขับเคลื่อน และระบบ เป็น
รายวิชา 01026324 การ
ขับเคลื่อนทาไฟฟ้า 
 ELECTRIC DRIVES เพ่ือให้
เน้ือหาสอดคล้องตามท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสภาวิศวกร
ก าหนด 

01026405 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและ
รีเลย ์
POWER SYSTEM PROTECTION AND 
RELAYS 

01026323 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
POWER SYSTEM PROTECTION  

ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสภา
วิศวกรก าหนด 

01026430 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 
ELECTRICAL ENGINEERING 
LABORATORY 5 

 ตัดรายวิชา  01026430   การ
ทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 5 
ออกจากหลักสูตร 

01006004  การฝึกงานอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL TRAINING 

01006004  การฝึกงานอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL TRAINING 

 

 01026105 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า
พ้ืนฐาน 
BASIC ELECTRICAL ENGINEERING 
LABORATORY 

เพ่ิมรายวิชา 01026105  การ
ทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
จ านวน 1 หน่วยกิตเพ่ือให้เน้ือหา
สอดคล้องตามท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

 01026222 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ
วิศวกรรม 
PROBABILITY AND STATISTICS FOR 
ENGINEERING 

เพ่ิมรายวิชา 01026222 ความ
น่าจะเป็นและสถิติส าหรับ
วิศวกรรม จ านวน 3 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะด้านวิศวกรรมพลังงาน
ไฟฟ้า 25 หน่วยกิต 

 

 01026336 อุณหพลศาสตร ์
THERMODYNAMIC 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026337 กลศสตร์ของไหล 
FLUID MECHANIC 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026331 หลักการวิศวกรรมพลังงาน 
PRINCIPLES OF ENERGY ENGINEERING 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
 01026334 เทคโนโลยีพลังงานย่ังยืน 

SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES 
เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026328 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 
1 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 1 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026315 การถ่ายเทความร้อน 
HEAT TRANSFER 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026330 การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน 
ENERGY CONSERVATION AND 
MANAGEMENT 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026332 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 
2 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน เพ่ิมเน้ือหาเตรียม
โครงงานวิศวกรรม 

 01026333 สัมนาด้านพลังงาน 
ENERGY SEMINAR  

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026428 การท าความเย็นและการปรับ
อากาศ 
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 6 หรือ 9 หน่วยกิต สาเหตุการปรับปรุงเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนรายวิชาและเน้ือหา
เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่ 

01026408 เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหน่ียวน า 
INDUCTION MACHINES 

01026408 เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหน่ียวน า 
INDUCTION MACHINES 

 

01026410 เทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงาน  
ENERGY CONVERSION TECHNOLOGY 

 ตัดรายวิชา 01026410 เทคโนโลยี
การแปลงรูปพลังงาน  
ENERGY CONVERSION 
TECHNOLOGY เน่ืองจาก
เน้ือหาซ้าซ้อน 

01026411 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า 
ELECTRICAL MOTOR DRIVES 

 ตัดรายวิชา เน่ืองจากเน้ือหา
ซ้ าซ้อน 

01026412 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังสูง HIGH 
POWER ELECTRONICS 

01026412 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังสูง HIGH 
POWER ELECTRONICS 

 

01026414 แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
แบบสวิตชิ่ง  
SWITCH-MODE POWER SUPPLIES  

01026414 แหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
แบบสวิตชิ่ง  
SWITCH-MODE POWER SUPPLIES  

 

01026415 การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ELECTRICAL INTERFERENCES IN POWER 
ELECTRONIC SYSTEMS 

01026415 การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ELECTRICAL INTERFERENCES IN POWER 
ELECTRONIC SYSTEMS 

 

01026419 การวางแผนของระบบไฟฟ้าก าลัง 01026419 การวางแผนของระบบไฟฟ้าก าลัง  
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
 POWER SYSTEM PLANNING  POWER SYSTEM PLANNING 
01026420 พลศาสตร์และเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลัง  
 POWER SYSTEM DYNAMICS AND 
STABILITY 

01026420 พลศาสตร์และเสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลัง  
 POWER SYSTEM DYNAMICS AND 
STABILITY 

 

01026421 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก าลัง 
ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION 
SYSTEMS 

01026421 ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก าลัง 
ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION 
SYSTEMS 

 

01026422 คุณภาพก าลังไฟฟ้า 
POWER QUALITY 

01026422 คุณภาพก าลังไฟฟ้า 
POWER QUALITY 

 

01026425 การวินิจฉัยเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ELECTRICAL MACHINES DIAGNOSIS 

01026425 การวินิจฉัยเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
ELECTRICAL MACHINES DIAGNOSIS 

 

01026431 การทดสอบทางวิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง  
HIGH VOLTAGE ENGINEERING TESTING 
TECHNIQUES 

01026431 การทดสอบทางวิศวกรรม
ไฟฟ้าแรงสูง  
HIGH VOLTAGE ENGINEERING TESTING 
TECHNIQUES 

 

01026432 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
ENERGY   MANAGEMENT TECHNOLOGY 

01026432 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
ENERGY   MANAGEMENT TECHNOLOGY 

 

01026434 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้า
สมัยใหม่ 
MODERN ELECTRICAL MACHINE 
TECHNOLOGIES 

01026434 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้า
สมัยใหม่ 
MODERN ELECTRICAL MACHINE 
TECHNOLOGIES 

 

01026438       ปัญญาประดิษฐ์ใน
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 
ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

01026438 ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลัง 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 
ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

01026450 อุปกรณ์และการติดต้ังในงาน
ระบบไฟฟ้า      
EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN 
ELECTRICAL SYSTEMS 

01026450 อุปกรณ์และการติดต้ังในงาน
ระบบไฟฟ้า  
EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN 
ELECTRICAL SYSTEMS 

 

01026451 การประมาณการและออกแบบ
ทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL ESTIMATIONS AND 
 DESIGN 

01026451 การประมาณการและออกแบบ
ทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL ESTIMATIONS AND 
 DESIGN 

 

01026452 การออกแบบระบบโรงจักรไฟฟ้า 
POWER PLANT SYSTEM DESIGN 

01026452 การออกแบบระบบโรงจักรไฟฟ้า 
POWER PLANT SYSTEM DESIGN 

 

01026453 สภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าก าลัง  
POWER SYSTEM TRANSIENTS 

01026453  สภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าก าลัง  
POWER SYSTEM TRANSIENTS 

 

01026454 เทคนิคการฉนวนในอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง 
INSULATION TECHNIQUE FOR HIGH 
VOLTAGE EQUIPMENT 

01026454 เทคนิคการฉนวนในอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง 
INSULATION TECHNIQUE FOR HIGH 
VOLTAGE EQUIPMENT 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 
 01026473 ระบบควบคุมอาคาร 

BUILDING CONTROL SYSTEMS 
เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026470 การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า 
GRID INTEGRATION  

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026463 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026460 พลังงานนิวเคลียร ์
NUCLEAR ENERGY 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026464 เทคโนโลยีอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026465 ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า
และยานยนต์ไฟฟ้าผสมผสาน 
ELECTRIC AND HYBRID ELECTRIC 
VEHICLE TRACTION 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026466 การผลิตก าลังไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลม 
SOLAR AND WIND POWER GENERATION 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026477 พลังงานชีวภาพเบื้องต้น 
Introduction to Bioenergy 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026478 ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
Industrial Safety   

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026467 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
ENERGY ECONOMICS 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

 01026468 การวิเคราะห์ระบบพลังงาน 
ENERGY SYSTEM ANALYSIS 

เพ่ิมรายวิชาด้านวิศซกรรม
พลังงาน 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 
1. โครงงานพิเศษ       
 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
01026445  โครงงาน 1 
PROJECT 1 
01026446 โครงงาน  2 
PROJECT  2 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 
1. โครงงานพิเศษ       
 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
01026445  โครงงาน 1 
PROJECT 1 
01026446 โครงงาน  2 
PROJECT  2 

 

2. สหกิจศึกษา  
6 หน่วยกิต   ประกอบด้วย  
01026440 สหกิจศึกษาเฉพาะด้าน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า                 
CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 

2. สหกิจศึกษา  
6 หน่วยกิต   ประกอบด้วย  
01006029 สหกิจศึกษา                 
CO-OPERATIVE EDUCATION  

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิชาพ้ืนฐานตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบัน
ฯก าหนด 

3,การศึกษาหรือปฏิบัติการฝึกงาน
ต่างประเทศ  

3,การศึกษาหรือปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ  
6 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและเพ่ือให้
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6 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
01026441  การปฏิบัติการฝึกงาน
ต่างประเทศ                 
OVERSEA TRAINING 

010006005  การปฏิบัติการฝึกงาน
ต่างประเทศ                 
OVERSEA TRAINING 

สอดคล้องกับวิชาพ้ืนฐานตามท่ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบัน
ฯก าหนด 
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  ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาของหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) และหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3 (3 – 0 – 6) 01006030 แคลคูลัส 1 3 (3 – 0 – 6) 
01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3 – 0 – 6) 01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3 – 0 – 6) 
01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์  1 1 (0 – 3 – 0) 01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์  1 1 (0 – 3 – 2) 
01006024 เคมีทั่วไป 3 (3 – 0 – 6) 01006024 เคมีทั่วไป 3 (3 – 0 – 6) 
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (0 – 3 – 0) 01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (0 – 3 – 2) 

01006014/01006012 *การเขียนแบบวิศวกรรม/*การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 2 – 5) 01006014/01006012 *การเขียนแบบวิศวกรรม/*การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 2 – 5) 
01006010/01006011 *กลศาสตร์วิศวกรรม / *วัสดุวิศวกรรม 3 (3 – 0 – 6) 01006010/01006011 *กลศาสตร์วิศวกรรม / *วัสดุวิศวกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

90xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาหรือมนุษยศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 90591XX วิชาเลือกในกลุ่มสาระคุณค่าแห่งชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
01006027 เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร (0-45-0) 01006028 เตรียมความพร้อมส าหรับวิศวกร 1 (0-3-2) 

 รวม 20  รวม 21 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

01006002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3 (3 – 0 – 6) 01006031 แคลคูลัส 2 3 (3 – 0 – 6) 
01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (3 – 0 – 6) 01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (3 – 0 – 6) 
01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์  2 1 (0 – 3 – 0) 01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์  2 1 (0 – 3 – 2) 

01006014/01006012 *การเขียนแบบวิศวกรรม/*การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 2 – 5) 01006015/01006012 *การเขียนแบบวิศวกรรม/*การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2 – 2 – 5) 
01006010/01006011 *กลศาสตร์วิศวกรรม / *วัสดุวิศวกรรมวิชา 3 (3 – 0 – 6) 01006010/01006011 *กลศาสตร์วิศวกรรม / *วัสดุวิศวกรรมวิชา 3 (3 – 0 – 6) 

9020xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3 (3 – 0 – 6) 01026104 วงจรไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
90xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 01026105 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน  1 (0 – 3 – 0) 

   90591001 เรารัก สจล. 2 (1 - 2 - 3) 
   90591002 กีฬาและนันทนาการ 1 (0 - 2 - 2) 
 รวม 19  รวม 20 

หมายเหตุ :-  ในหลักสูตรปรับปรุง 2554 ส าหรับกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมในส่วนของรายวิชา 01006015 *เขียนแบบวิศวกรรม  หรือ 01006012 *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 
01006010 *กลศาสตร์วิศวกรรม หรือ 01006011 *วัสดุวิศวกรรม  สามารถสลับแผนการเรียนได้ระหว่างภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหาร
จัดการทรัพยากรการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไปตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 

 

 



มคอ. 2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

191 มคอ.2 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

01006003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 (3 – 0 – 6) 01006032 สมการอนุพันธ์และพีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐาน  3 (3 – 0 – 6) 
01026104 วงจรไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
01026205 วงจรดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 01026211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3 – 0 – 6) 
01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 (0 – 3 – 0) 01026217 พ้ืนฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า  3 (3 – 0 – 6) 
9001xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 (0 – 3 – 0) 
90xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3 – 0 – 6) 

   90592xxx วิชาเลือกในกลุ่มสาระวิถีแห่งสังคม 3 (3 – 0 – 6) 
 รวม 19  รวม 22 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
01026203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 01026218 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 01026XXX วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร ์  3 (3 – 0 – 6) 
01026210 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 01026222 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม 3 (3 – 0 – 6) 
01026211 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3 – 0 – 6) 01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 (3 – 0 – 6) 
01026212 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3 – 0 – 6) 01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3 – 0 – 6) 
01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 (0 – 3 – 0) 01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 (0 – 3 – 0) 
01026216 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 1 (0 – 3 – 0) 90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 (3 – 0 – 6) 
9010xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 90593xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศาสตร์แห่งการคิด 3 (3 – 0 – 6) 

 รวม 20  รวม 22 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

192 มคอ.2 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

01026221 ระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3 – 0 – 6) 01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 (3 – 0 – 6) 
01026304 สัญญาณและระบบ 3 (3 – 0 – 6) 01026318 การด าเนินการและควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3 – 0 – 6) 
01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3 (3 – 0 – 6) 90595xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 3 (3 – 0 – 6) 
01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 (3 – 0 – 6) ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
01026220 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 3 (3 – 0 – 6) 01026304 สัญญาณและระบบ 3 (3 – 0 – 6) 
01026316 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 (3 – 0 – 6) 01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3 (3 – 0 – 6) 
01026319 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3 1 (0 – 3 – 0) 01026317 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
9020xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3 (3 – 0 – 6) 01026321 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

   01026301 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  1 1 (0 – 3 – 0) 
   ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
   01026336 อุณหพลศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 
   01026337 กลศสตร์ของไหล 3 (3 – 0 – 6) 
   01026331 หลักการวิศวกรรมพลังงาน 3 (3 – 0 – 6) 
   01026334 เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 
   01026328 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 1 (0 – 3 – 0) 
 รวม 22  รวม 22 

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3 – 0 – 6) 01026312 ระบบควบคุม 3 (3 – 0 – 6) 
01026321 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 3 (3 – 0 – 6) 01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3 (3 – 0 – 6) 
01026312 ระบบควบคุม 3 (3 – 0 – 6) 90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3 – 0 – 6) 
01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 01026xxx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
01026314 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (3 – 0 – 6) ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
01026320 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า  4 1 (0 – 3 – 0) 01026324 การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
90xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 01026323 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3 (3 – 0 – 6) 
9020xxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3 (3 – 0 – 6) 01026302 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง  2 1 (0 – 3 – 0) 

   ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
   01026315 การถ่ายเทความร้อน 3 (3 – 0 – 6) 
   01026330 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3 (3 – 0 – 6) 
   01026332 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 1 (0 – 3 – 0) 
   01026333 สัมนาด้านพลังงาน 1 (0 – 3 – 0) (ไม่นับ น.ก.) 
      
 รวม 22  รวม 19 
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193 มคอ.2 

 ภาคฤดูร้อน   ภาคฤดูร้อน  
01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0 ( 0-270 -0) 01006004 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0 ( 0-270 -0) 

 

 

 

 

 

 

 

  



มคอ. 2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

194 มคอ.2 

แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 4 (ส าหรับผู้ที่เลือกเรียนโครงงานพิเศษ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

01026403 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3 (3 – 0 – 6) 01026445 โครงงาน 1 3 (0 – 9 – 0) 
01026404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อนและระบบ 3 (3 – 0 – 6) 010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
01026405 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์ 3 (3 – 0 – 6) xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 9059xxxx 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการหรือ ศาสตร์แห่งการ

คิด หรือ วิถีแห่งสังคม 
3 (3 – 0 – 6) 

01026436 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 (0 – 3 – 0)    
01026445 โครงงาน 1 3 (0 – 9 – 0)    

 รวม 16  รวม 12 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 01026446 โครงงาน 2 3 (0 – 9 – 0) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 
90xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 90594xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 
01026446 โครงงาน 2 3 (0 – 9 – 0) ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 

   010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
   ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 
   01026428 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 (3 – 0 – 6) 
 รวม 12  รวม 12 
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วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

195 มคอ.2 

 

แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 4 (ส าหรับผู้ที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

01026440 สหกิจศึกษา 6 (0-270-0) 01026440 สหกิจศึกษา 6 (0-270-0) 
 รวม 6  รวม 6 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
01026403 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3 (3 – 0 – 6) 010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
01026404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อนและระบบ 3 (3 – 0 – 6) xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 
01026405 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์ 3 (3 – 0 – 6) xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 

010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 9059xxxx 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการหรือ ศาสตร์แห่งการ

คิด หรือ วิถีแห่งสังคม 
3 (3 – 0 – 6) 

010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 90594xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 
01026436 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 (0 – 3 – 0) ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 

   01026428 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 (3 – 0 – 6) 
 รวม 22  รวม 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

196 มคอ.2 

 

แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 4 (ส าหรับผู้ที่เลือกการศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

01026441 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 6(0-270-0) 01006029 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 6 (0-45-0) 
 รวม 6  รวม 6 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
01026403 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 3 (3 – 0 – 6) 010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
01026404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อนและระบบ 3 (3 – 0 – 6) xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 
01026405 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและรีเลย์ 3 (3 – 0 – 6) xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 

010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 9059xxxx 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการหรือ ศาสตร์แห่งการ

คิด หรือ วิถีแห่งสังคม 
3 (3 – 0 – 6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) 90594xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสาระศิลปะแห่งการจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3 – 0 – 6) ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
90xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 010264xx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
01026436 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 1 (0 – 3 – 0) ส าหรับผู้เลือกศึกษาในด้านวิศวกรรมพลังงาน 

   01026428 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 (3 – 0 – 6) 
 รวม 22  รวม 18 

 

 




