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สารบัญ 
   
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป หน้า 
 1. ช่ือหลกัสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 1 
 3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลกัสูตร 2 
 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของ

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
3 

 10. สถานที่จดัการเรียนการสอน  4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ  าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวาง 

แผนหลกัสูตร 
4 

 12. ผลกระทบจากขอ้ 11ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้ง กบัพนัธกิจ
ของสถาบนั 

5 

 13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนของสถาบนั 5 
หมวดที ่2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 6 
 2. แผนพฒันาปรับปรุง 8 
หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
 1. ระบบการจดัการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลกัสูตร 10 
 3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 13 
 4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 32 
 5. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั 32 
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สารบัญ (ต่อ) 
   
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล หน้า 
 1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 35 
 2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 36 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
39 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 53 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 53 
 3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 53 
หมวดที ่6.  การพัฒนาคณาจารย์  
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ 54 
 2. การพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 54 
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 1. การบริหารหลกัสูตร 55 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 55 
 3. การบริหารคณาจารย ์ 58 
 4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 58 
 5. การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 58 
 6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิต 
58 

 7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 59 
หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 61 
 2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 61 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานรายละเอียดหลกัสูตร 61 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 61 
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สารบัญ (ต่อ) 
เอกสารแนบ (ภาคผนวก) หน้า 
 ก. ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ย

การศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553, ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2553 และฉบบัที่ 3 
พ.ศ. 2554 

63 

 ข. ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัประกาศ 
ณ วนัที่20 ก.พ. 2553 และ ฉบบัที่ 2 ประกาศ ณ วนัที่ 28 ต.ค. 2553 

98 

 ค. ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการ
จดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ พ.ศ.2553 และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 
2554 

103 

 ง. ค าอธิบายรายวชิา 110 
 จ. รายการทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 137 
 ฉ. เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร 145 
 ช. รายนามคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 150 
 ซ. บรรณานุกรมผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 152 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

  หลกัสูตรปริญญาโท 

5.2 ภาษาทีใ่ช้  

  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา  

  รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถส่ือสาร และใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  

  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 หลกัสูตรปรับปรุง      กาํหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 

ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการสภาวชิาการ  คร้ังท่ี 9/2554 

เม่ือวนัท่ี 26 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2554 

ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาสถาบนั ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2554 

              เม่ือวนัท่ี 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 รับรองหลกัสูตรโดย......................................................................................... 

เม่ือวนัท่ี................เดือน......................................... พ.ศ. ................................. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2556  

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

(1)  วศิวกรไฟฟ้า 

(2)  วศิวกรโรงงาน 

(3)  ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 2544 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 2541 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

 
 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  

 ในสถานท่ีตั้งสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินชีวิต และเป็นปัจจัยหน่ึงท่ี

สนบัสนุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานการพฒันาประเทศดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดร้ะบุถึงบทบาทและความจาํเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยใีนการพฒันาเศรษฐกิจ และได้

กล่าวถึงความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของชาติอีกด้วย ดังนั้ นความเจริญเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมอนัส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานท่ีสําคญัอยู่ท่ีต้นทุนการผลิตและ

ประสิทธิภาพของขบวนการผลิต ซ่ึงระบบพลงังานไฟฟ้าถือไดว้า่เป็นปัจจยัสําคญั ของทั้งสองตวัแปร  นอกจากน้ี

ความมัน่คงทางระบบพลงังานไฟฟ้าจะส่งผลกระทบถึงกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมโดยตรง   บุคคลากร

ทางดา้นระบบพลงังานไฟฟ้าจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการเรียนรู้ การบ่มเพาะความคิด และการฝึกฝนทกัษะ

ทางวิศวกรรม ท่ีถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสามารถจะกํากับดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัตอ้งมีความสามารถในการดาํเนินงานวิจยัได้อย่างมีคุณภาพ สามารถผลิตงานวิจยั

อ อ ก ม า ใ น รู ป เชิ ง พ า ณิ ช ย์  เพื่ อ จ ะ ไ ด้ เ ป็ น ห ลั ก ใ น ก า ร พั ฒ น า เท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ แ ก่ ช า ติ ต่ อ ไ ป 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดก้ล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยพฒันาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกบัจุดแข็งในสังคมไทย ซ่ึงกระบวนการพฒันาจะตอ้งใช้ความรอบรู้ในการพฒันาดา้น

ต่างๆ และจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีอีกดว้ย จะเห็นไดว้่าการ

พฒันาทางอุตสาหกรรมมีความเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชุมชนอยา่งปฏิเสธ 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ไม่ได ้ดงันั้นวิศวกรท่ีดีนอกเหนือจากมีความเช่ียวชาญทกัษะในเชิงวิศวกรรมแลว้ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความ

คาํนึงถึงสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีทกัษะการส่ือสารเจรจาและมีจิตสํานึกท่ีดีต่อจรรณยาบรรณวชิาชีพ เพื่อสร้าง

ผลกระทบท่ีนอ้ยท่ีสุดจากภาคอุตสาหกรรมอนัจะมีต่อวถีิการดาํเนินชีวติของชุมชนรอบดา้น  

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาํเป็นต้องพฒันาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถ

ปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีมีศกัยภาพในการ

นําความรู้เชิงบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน  มีความสามารถในการปฏิบติังานหรือพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีความสามารถในการปรับตวั

เรียนรู้เทคโนโลยใีหม่เพื่อประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวชิาชีพ 

 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

การปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ามหาบณัฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ไดด้าํเนินการไปตามพนัธกิจท่ี 1 “การจดัการเรียนการสอน” ของ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้บริการ

คณะ/ภาควชิาอ่ืน หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควชิาอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่  

ไม่มี  

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน วชิาในกลุ่มวชิาเฉพาะ 

ไม่มี  

13.3 การบริหารจัดการ  

ไม่มี 

 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

1.1. ปรัชญา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีปรัชญาในการศึกษา วิจัย และ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างมีบูรณาการ เพื่อให้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นแหล่งผลิต

มหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ขั้นสูงท่ีสอดรับกบัองค์ความรู้และงานวิจยัในปัจจุบนั เป็นผูน้าํในการพฒันาและประยุกต์ใช้

ความรู้และเทคโนโยลีในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ควบคู่ไปกบัความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวชิาชีพ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาตนเอง พฒันาสังคมและประเทศชาติอยา่งย ัง่ยนื 

1.2. ความสําคัญ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตระหนกัถึงความสําคญัของวิทยาการดา้นระบบการผลิต การส่งจ่ายและการใช้

พลงังานไฟฟ้า รวมทั้งพลงังานทดแทนอยา่งมีประสิทธิภาพ ยกตวัอยา่งเช่น การควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ระบบ

กลไกหรือควบคุมการขับเคล่ือนมอเตอร์แบบอัตโนมัติว่า   มีส่วนเก่ียวข้องอย่างมากมายต่อพัฒนาการทาง

อุตสาหกรรมของชาติ  นอกจากนั้ นแล้วธรรมชาติของวิทยาการแขนงน้ียงัเป็นพหุวิทยาการด้วย สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าเล็งเห็นว่าการสร้างกาํลงัคนของชาติ  ท่ีมีความรู้ความสามารถในวิทยาการระบบการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้ นมีความจาํเป็นและสําคญั ท่ีจะรองรับการเจริญเติบโตและพฒันาการของ

ประเทศจากภาคการเกษตรไปเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรม  หลกัสูตรวศิวกรรมไฟฟ้ามหาบณัฑิต จึงไดมี้การพฒันา

หลกัสูตรน้ีข้ึนเพื่อการผลิตวิศวกร นักวิชาการ ท่ีมีความรู้ความสามารถขั้นสูงทางด้านการใช้พลงังานไฟฟ้า การ

ควบคุมกําลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม  นอกจากนั้ นย ังมีความสามารถในการดําเนินงานวิจัยได้อย่างมี

คุณภาพ สามารถผลิตงานวจิยัออกมาในรูปเชิงพาณิชย ์เพื่อจะไดเ้ป็นหลกัในการพฒันาเทคโนโลยใีหแ้ก่ชาติต่อไป 

ดงันั้นเพื่อให้หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้จึงเน้นทางการวิจยัและวิทยานิพนธ์  โดยนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบงานวิจยัลว้น  หรือแบบมีการ

เรียนรายวชิาบรรยายผนวกกบังานวิจยั  ทั้งน้ีข้ึนกบัพื้นฐานทางความรู้และทกัษะของนกัศึกษาแต่ละราย โดยผูเ้ลือก

แบบวิจยัลว้นจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานดา้นวิศวกรรมศาสตร์ในเกณฑ์ดีมาก   เช่น คณิตศาสตร์  ระบบควบคุม ไฟฟ้า

กาํลงั  ไฟฟ้าแรงสูง  และระบบอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั เป็นตน้  
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1.3. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และนํากระบวนการวิจยัมาแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมอย่างเป็นระบบและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ 

2. เพื่อผลิตงานวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ และการประยุกตใ์นดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงท่ีจาํเป็นต่อ

การพฒันาประเทศในปัจจุบนั 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นวิชาชีพและดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง วชิาชีพและต่อสังคม 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง  

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. พฒันาปัจจยัการจดัการศึกษา 

และหลกัสูตร 

 

1.กาํหนดใหค้ณะกรรมการประจาํ

หลกัสูตร ทาํการติดตามและพฒันา

ปัจจยัการจดัการศึกษาหลกัสูตรน้ี 

รายงานต่อสาขาวชิาฯ ทุกปี

การศึกษา 

2. จดัทาํ มคอ.3 หรือรายละเอียด

ของรายวชิา (Course Specification) 

 

3. จดัทาํ มคอ.7 หรือ รายงานผลการ

ดาํเนินการของหลกัสูตร(Program 

Report)  

1. เอกสารรายงานคณะกรรมการ

ประจาํหลกัสูตร 

 

 

 

2. เอกสาร มคอ.3 หรือรายละเอียด

ของรายวชิา (Course Specification) 

ท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร 

3. เอกสาร มคอ.7 หรือ รายงานผล

ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ข อ ง ห ลั ก สู ต ร 

(Program Report) ปีการศึกษาละ 1 

คร้ัง 

2. พฒันาการจดัการเรียนการสอน 1. ประเมินผลความพึงพอใจของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ

สอน 

 

2. ประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

1. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียนการ

สอน เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

2. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิตเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก 

คะแนนเตม็ 5.0 

3. พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ

สอนและบริการวชิาการ 

1 . ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า

บุคลากร โดยการอบรม สัมมนา

หรือร่วมประชุมวิชาการในสาขาท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. สนับสนุนให้บุคลากรออกไป

ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม 

1. ใบรับรอง  ประกาศนียบตัร การ

เข้าร่วมอบรม สัมมนาหรือประชุม

วชิาการ 

 

2. หนงัสือเชิญ เอกสารวา่จา้งทาํงาน 

หรือ หนงัสือสัญญา 
 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 9 มคอ. 2 

 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ใหก้าํหนด ระยะเวลาโดยสัดส่วน

เทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก.) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้�อน  

 ไม่มี 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1. วนั – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 วนั – เวลาราชการปกติ 

 นอกวนั – เวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 17.30 - 20.30 น.   ส. - อา. เวลา 09.00-20.30 น. 

       ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – เดือนกนัยายน 

       ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพนัธ์ 

        

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ว่าด้วยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  (หมวด 4  การรับเขา้เป็นนกัศึกษา)  และ ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ พ.ศ.2553 

แผน ก แบบ ก 1 

 นักศึกษาสามัญ 

(1) สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรม

สารสนเทศ  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมระบบควบคุม  วิศวกรรมการวดัคุม  

วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์  หรือสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์        ดว้ยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า
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กวา่ 3.00 (จากระบบ 4.00 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า) 

(2) สําเร็จการศึกษา B.Sc  หรือ B.S. จากต่างประเทศ  ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมไฟฟ้า  

วศิวกรรมสารสนเทศ  วิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมระบบควบคุม  วิศวกรรมการวดั

คุม  วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์  หรือสาขาวชิาตามประกาศของ คณะวิศวกรรมศาสตร์   ดว้ยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า

กวา่ 3.00 (จากระบบ 4.00 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า) 

(3) เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี ท่ีเขา้ร่วมโครงการการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกา้วหน้า

และไดศึ้กษามาแลว้ 5 ภาคการศึกษาปกติ และไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสม ในระดบัปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 3.00  ของ 5 

ภาคการศึกษาปกติ 

แผน ก แบบ ก 2 

 นักศึกษาสามัญ 

(1) สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า    วิศวกรรมระบบควบคุม    

วิศวกรรมการวดัคุม    วิศวกรรมโทรคมนาคม   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   วิศวกรรม

สารสนเทศ   วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวชิาตามประกาศของ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

(2) สาํเร็จการศึกษา B.Sc. หรือ B.S. จากต่างประเทศในสาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมระบบควบคุม    

วิศวกรรมการวดัคุม    วิศวกรรมโทรคมนาคม   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรม

สารสนเทศ  วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาตามประกาศของ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยคะแนนเฉล่ีย

สะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.50 (จากระบบ 4.00 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า) 

(3) สําเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม    เทคโนโลยีการวดัคุมทางอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีโทรคมนาคม    เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์   และสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดว้ยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.50 (จาก

ระบบ 4.00 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า) 

(4) เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี ท่ีเขา้ร่วมโครงการการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกา้วหน้า

และไดศึ้กษามาแลว้ 5 ภาคการศึกษาปกติ และไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสม ในระดบัปริญญาตรีไม่นอ้ยกวา่ 3.00 ของ  5 

ภาคการศึกษาปกติ 

 

 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ไม่มี 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ไม่มี 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

แผน ก แบบ ก 1 

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

  

 

 แผน ก แบบ ก 2 

จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 

 2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

รวม 40 80 80 80 80 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา - 40 40 40 40 
 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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 หมวดวชิาบังคับ (ระเบียบวธีิวจิยั  ไม่นบัหน่วยกิต)   3 หน่วยกติ 

 รวม   36 หน่วยกติ 

 

 

 

แผน ก แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการทาํวทิยานิพนธ์ และการศึกษารายวชิา  

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์   12 หน่วยกติ 

 หมวดวชิาสัมมนา (ไม่นบัหน่วยกิต)   2 หน่วยกติ 

  หมวดวชิาบังคับ   (ระเบียบวิธีวจิยั  ไม่นบัหน่วยกิต)  3 หน่วยกติ 

หมวดวชิาคณติศาสตร์ข้ันสูง   6 หน่วยกติ 

หมวดวชิาบังคับสาขาทางวศิวกรรมไฟฟ้า   6 หน่วยกติ 

หมวดวชิาเลอืก   12 หน่วยกติ 

 รวม   36 หน่วยกติ 

 

 

3.1.3 รายวชิา  

แผน ก แบบ ก 1  

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์     36   หน่วยกติ  

01027520 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

12 (0-36-0) 

01027521 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

12 (0-36-0) 

01027522 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

6 (0-18-0) 

01027523 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

6 (0-18-0) 

01027524 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

12 (0-36-0) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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หมวดวชิาสัมมนา     2   หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ)  

01027018 สัมมนา 1 

SEMINAR 1 

1 (0-2-0) 

01027019 สัมมนา 2 

SEMINAR 2 

1 (0-2-0) 

หมวดวชิาบังคับ     3   หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ)  

01027022 ระเบียบวธีิวจิยั  

RESEARCH METHODOLOGY 

3 (3-0-6) 

แผน ก แบบ ก 2  

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์     12   หน่วยกติ  

01027525 วทิยานิพนธ์  

THESIS  

3 (0-9-0) 

01027526 วทิยานิพนธ์  

THESIS  

3 (0-9-0) 

01027527 วทิยานิพนธ์  

THESIS  

3 (0-9-0) 

01027528 วทิยานิพนธ์  

THESIS  

3 (0-9-0) 

01027529 วทิยานิพนธ์  

THESIS  

6 (0-18-0) 

หมวดวชิาสัมมนา     2   หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ)  

01027018 สัมมนา 1 

SEMINAR 1 

1 (0-2-0) 

01027019 สัมมนา 2 

SEMINAR 2 

 

1 (0-2-0) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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หมวดวชิาคณติศาสตร์ข้ันสูง    6   หน่วยกติ (เลอืกเรียนเพยีง 2 วชิา)  

01027901 ระเบียบวธีิการคาํนวณ 

COMPUTATIONAL METHODS 

3 (3-0-6) 

01027902 คณิตศาสตร์ประยกุต ์

APPLIED MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

01027903 เมทริกซ์วเิคราะห์ 

MATRIX ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

01027904 การประมาณค่าของฟังกช์นั 

FUNCTIONAL APPROXIMATIONS 

3 (3-0-6) 

01027906 ตวัแปรสุ่มและกระบวนการเฟ้นสุ่ม 

RANDOM VARIABLE AND STOCHASTIC PROCESSES 

3 (3-0-6) 

01027907 วธีิการทางสถิติ   

STATISTICAL METHODS 

3 (3-0-6) 

  

หมวดวชิาบังคับสาขาทางวศิวกรรมไฟฟ้า     6   หน่วยกติ  (เลอืกเรียนเพียง 2 วชิา)  

01027231 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและการขบัเคล่ือน 

ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES 

3 (3-0-6) 

01027232 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัเชิงวศิวกรรม 

ENGINEERING POWER ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01027233 การวเิคราะห์ระบบควบคุมและการออกแบบ 

CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

01027234 การจาํลองและการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั 

POWER SYSTEM MODELING AND ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

01027235 หลกัการของวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

PRINCIPLE OF HIGH-VOLTAGE ENGINEERING 

 

 

3 (3-0-6) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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หมวดวชิาบังคับ     3   หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติ)  

01027022 ระเบียบวธีิวจิยั 

RESEARCH METHODOLOGY 

3 (3-0-6) 

หมวดวชิาเลอืก 12 หน่วยกติ (เลอืกเรียนจากกลุ่มวชิาใดกไ็ด้ เพยีง 4 วชิา)  

กลุ่มวชิาอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า และการขับเคลือ่น  

(POWER ELECTRONICS, ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES)  

01027300 หวัขอ้คดัสรรทางอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 

SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS, ELECTRICAL 

MACHINE AND DRIVES 

3 (3-0-6) 

01027301 การวเิคราะห์เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าขั้นสูง 

ADVANCED ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

01027302 เคร่ืองจกัรกลแบบสวติช์รีลกัแตนซ์และการขบัเคล่ือน   

SWITCH RELUCTANCE MACHINES AND DRIVES 

3 (3-0-6) 

01027303 การควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวตัของการขบัเคล่ือนกระแสสลบั 

VECTOR CONTROL AND DYNAMICS OF AC DRIVES 

3 (3-0-6) 

01027304 การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวดัแสดงผลสภาวะการทาํงานและการ

วนิิจฉยัของเคร่ืองจกัรไฟฟ้า 

PARAMETER ESTIMATION CONDITION MONITORING AND 

DIAGNOSIS OF ELECTRICAL MACHINES 

3 (3-0-6) 

01027305 การออกแบบสนามแม่เหลก็ของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  

ELECTROMAGNETIC DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES 

3 (3-0-6) 

01027306 การออกแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 

DESIGN OPTIMIZATION FOR ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01027307 อุปกรณ์ปรับสภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั 

ELECTRIC POWER CONDITIONER 

3 (3-0-6) 

01027308 คอนเวอร์เตอร์กาํลงัแบบเรโซแนนซ์ 

RESONANT POWER CONVERTERS 

3 (3-0-6) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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01027309 การวเิคราะห์และออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบสวติช่ิงโหมด 

SWITCHING-MODE POWER CONVERTER ANALYSIS AND 

DESIGN 

3 (3-0-6) 

01027310 วงจรแปลงผนักาํลงัสูงและการประยกุต ์

HIGH POWER CONVERTERS AND APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

01027311 การวเิคราะห์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัขั้นสูง 

ADVANCED POWER ELECTRONIC ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

01027312 การเขา้กนัไดท้างแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

3 (3-0-6) 

01027313 เทคโนโลยขีองอุปกรณ์พาสซีฟแบบอินทิเกรตเตท 

INTEGRATED PASSIVE COMPONENT TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

01027314  เทคนิคการควบคุมและการประมาณค่าสาํหรับการขบัเคล่ือน

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั   

CONTROL AND ESTIMATION TECHNIQUES FOR 

SYNCHRONOUS MACHINE DRIVES  

 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาระบบไฟฟ้ากาํลงั พลงังาน และไฟฟ้าแรงสูง 

(POWER SYSTEMS, ENERGY SYSTEMS, AND HIGH VOLTAGE) 

 

01027400 หวัขอ้คดัสรรทางระบบไฟฟ้ากาํลงั พลงังาน และไฟฟ้าแรงสูง 

SELECTED TOPICS IN POWER SYSTEM, ENERGY AND HIGH 

VOLTAGE 

3 (3-0-6) 

01027401 สนามแม่เหล็กภาวะชัว่ครู่ในระบบไฟฟ้ากาํลงั 

ELECTROMAGNETIC TRANSIENT IN POWER SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01027402 วสัดุฉนวนทางไฟฟ้า 

ELECTRICAL INSULATING MATERIAL 

3 (3-0-6) 

01027403 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 

ADVANCED HIGH VOLTAGE ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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01027404 คุณภาพกาํลงัไฟฟ้า 

ELECTRIC POWER QUALITY 

3 (3-0-6) 

01027405 การประยกุตใ์ชง้านโครงข่ายประสาทเทียมทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPLICATIONS IN 

ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01027406 วศิวกรรมการส่องสวา่งขั้นสูง 

ADVANCED ILLUMINATION ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01027407 การออกแบบระบบไฟฟ้ากาํลงัขั้นสูง 

ADVANCED ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01027408 ระบบเก็บสะสมพลงังานไฟฟ้า 

ELECTRIC ENERGY STORAGE SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01027409 ระบบพลงังานทดแทน 

RENEWABLE ENERGY SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01027410 ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 

ELECTRIC POWER DISTRIBUTION SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01027411 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบส่งกาํลงัไฟฟ้า 

ANALYSIS AND DESIGN OF ELECTRIC POWER 

TRANSMISSION SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01027412 การดาํเนินการ การควบคุม และการวางแผนของระบบไฟฟ้ากาํลงั

POWER SYSTEM OPERATION, CONTROL AND PLANNING 

3 (3-0-6) 

01027413 พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาํลงั

POWER SYSTEM DYNAMICS AND STABILITY 

3 (3-0-6) 

01027414 การประเมินค่าความน่าเช่ือถือในระบบไฟฟ้า 

RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01027415 การป้องกนัระบบไฟฟ้ากาํลงัสมยัใหม ่

MODERN POWER SYSTEM PROTECTIONS 

3 (3-0-6) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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01027416 การแปรรูปกิจการไฟฟ้าและการบริหารความคบัคัง่ของพลงังานไฟฟ้า

ในสายส่ง 

POWER SYSTEM DEREGULATION AND TRANSMISSION 

CONGESTION MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

01027417 การวดัและการทดสอบดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

HIGH VOLTAGE MEASUREMENT AND TEST 

3 (3-0-6) 

01027418 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ขั้นสูงของการฉนวน 

ADVANCED INSULATING ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาสัญญาณและระบบ  

(SIGNALS AND SYSTEMS) 

01027800 หวัขอ้คดัสรรทางสัญญาณและระบบ 

SELECTED TOPICS IN SIGNALS AND SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01027801 ระบบเวลาดิสครีต 

DISCRETE-TIME SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01027802 พารามิเตอร์และเทคนิคการระบุของระบบ 

PARAMETER AND SYSTEM IDENTIFICATION TECHNIQUE 

3 (3-0-6) 

01027803 ระบบควบคุมดิจิตอล 

DIGITAL CONTROL SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01027804   ทฤษฎีการควบคุมสมยัใหม่ 

MODERN CONTROL THEORY 

3 (3-0-6) 

01027805 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

3 (3-0-6) 

01027806 การประยกุตใ์ชง้านระบบอตัโนมติั 

AUTOMATION SYSTEM APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

01027807 เทคนิคการเฝ้าระวงัและวนิิจฉยั 

MONITORING AND DIAGNOSTIC TECHNIQUES 

3 (3-0-6) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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01027808 เทคนิคการแปลงสมยัใหม่และทฤษฎีของระบบ 

MODERN TRANSFORMATION TECHNIQUES 

3 (3-0-6) 

01027809 การควบคุมตรรกแบบฟัซซ่ีและโครงข่ายประสาทเทียม 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FUZZY LOGIC 

CONTROL 

3 (3-0-6) 

ความหมายของรหัสประจํารายวชิา 

รหสัวชิา กาํหนดเป็นตวัเลขและตวัอกัษร 8 หลกั ดงัต่อไปน้ี 

รหสัตวัท่ี 1, 2  ไดแ้ก่เลข 01 หมายถึง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

รหสัตวัท่ี 3, 4  ไดแ้ก่เลข 02 หมายถึง  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

รหสัตวัท่ี 5      ไดแ้ก่เลข   7 หมายถึง  ระดบับณัฑิตศึกษา 

รหสัตวัท่ี 6, 7,8     หมายถึง  ลาํดบัท่ีของรายวชิา 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01027520 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

12 (0-36-0) 

01027018 สัมมนา 1  (ไม่นบัหน่วยกิต) 

SEMINAR 1 

1 (0-2-0) 

01027022 ระเบียบวธีิวจิยั  (ไม่นบัหน่วยกิต) 

RESEARCH METHODOLOGY 

3 (3-0-6) 

รวม 12 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01027521 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

12 (0-36-0) 

0102719 สัมมนา 2  (ไม่นบัหน่วยกิต) 

SEMINAR 2 

1 (0-2-0) 

รวม 12 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01027522 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

6 (0-18-0) 

หรือ 

01027524 วทิยานิพนธ์ (ดูหมายเหตุ) 

THESIS 

12 (0-36-0) 

รวม 6 หรือ 12 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01027523 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

6 (0-18-0) 

รวม 6 

รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: สําหรับนักศึกษาท่ีต้องการสําเร็จการศึกษาภายใน 3 ภาคการศึกษา โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และตอ้งชาํระค่าเล่าเรียนใหค้รบตามหลกัสูตร 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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แผน ก แบบ ก2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01027525 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

3 (0-9-0) 

01027018 สัมมนา 1  (ไม่นบัหน่วยกิต) 

SEMINAR 1 

1 (0-2-0) 

010279xx วชิาคณิตศาสตร์ขั้นสูง   

ADVANCED MATHEMATICS COURSES 

3 (3-0-6) 

010272xx วชิาบงัคบัสาขาทางวศิวกรรมไฟฟ้า   

ELECTRICAL ENGINEERING COMPULSORY 

COURSES 

3 (3-0-6) 

01027022 ระเบียบวธีิวจิยั  (ไม่นบัหน่วยกิต) 

RESEARCH METHODOLOGY 

3 (3-0-6) 

01027xxx วชิาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

01027xxx วชิาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 15 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01027526 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

3 (0-9-0) 

01027019 สัมมนา 2  (ไม่นบัหน่วยกิต) 

SEMINAR 2    

1 (0-2-0) 

010279xx วชิาคณิตศาสตร์ขั้นสูง   

ADVANCED MATHEMATICS COURSES 

3 (3-0-6) 

010272xx วชิาบงัคบัสาขาทางวศิวกรรมไฟฟ้า   

ELECTRICAL ENGINEERING COMPULSORY 

COURSES 

3 (3-0-6) 

01027xxx วชิาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

01027xxx วชิาเลือก 

ELECTIVE COURSES 

3 (3-0-6) 

รวม 15 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01027527 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

3 (0-9-0) 

หรือ 

01027529 วทิยานิพนธ์ (ดูหมายเหตุ) 

THESIS  

6 (0-18-0) 

รวม 3 หรือ 6 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

01027528 วทิยานิพนธ์ 

THESIS 

3 (0-9-0) 

รวม 3 

รวมตลอดหลกัสูตร 36 

หมายเหตุ: สําหรับนักศึกษาท่ีต้องการสําเร็จการศึกษาภายใน 3 ภาคการศึกษา โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และตอ้งชาํระค่าเล่าเรียนใหค้รบตามหลกัสูตร 

3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

คาํอธิบายรายวชิาแสดงในภาคผนวก ง 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 





27 มคอ. 2 

3. รศ.ดร.ชยัวฒิุ  ฉตัรอุทยั

 (สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 

วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วศิวกรรมไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  

เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2525 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  

เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2528 

Ph.D. (Electrical Engineering),  

Imperial College, University of 

London, UK, 2538 

1. งานวจิยั (เอกสารภาคผนวก ซ)

- Optimal Capacitances Compensation 

  for Short-Shunt Self-Excited 

  Induction Generator 

- Induction Motor Speed Measurement 

  Using Motor Current Signature 

  Analysis Technique 

- Low-Intrusive Method for Estimating 

  Induction Motor Field Efficiency 

2. ตาํราเรียน

- 

3. ภาระงานสอน

-Design Optimization for  Electrical 

  Engineering (3 ชม./สปัดาห์) 

-Advanced Electrical Machines 

Analysis (3 ชม./สปัดาห์) 

4. ผศ.ดร.เฉลิมชาติ มานพ

 (สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า) 

คอ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) ,  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

ธนบุรี, 2541 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2544 

วศ.ด. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2553 

1 . งานวจิยั (เอกสารภาคผนวก ซ) 

-Electrical Machines Diagnosis 

2. ตาํราเรียน

- 

3. ภาระงานสอน

-Parameter estimation condition     

monitoring and diagnosis of electrical 

machines (3 ชม./สปัดาห์) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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5. ดร. พีรวฒิุ ยทุธโกวทิ 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544 

D. Eng (Electrical Engineering),  

Doshisha University, JAPAN, 2551 

1. งานวจิยั (เอกสารภาคผนวก ซ) 

-High voltage testing and measurement 

-Numerical Electromagnetic Analysis  

  in Power Systems 

-High Voltage Engineering 

2. ตาํราเรียน   

- 

3. ภาระงานสอน   

-Electromagnetic Transient in Power 

System (3 ชม./สปัดาห์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 29 มคอ. 2 

3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ช่ือ-นามสกลุ คุณวฒิุ /สาขาวชิา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

1. รศ.ดร.มณฑล  ลีลาจินดาไกรฤกษ ์

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2524 

D.Eng. (Electrical Engineering),  

 Tokai University, JAPAN, 2552 

1 . งานวจิยั 

- Power Systems 

- High Voltage Engineering 

2. ตาํราเรียน   

- 

3. ภาระงานสอน   

- Electric Power Distribution  

(3 ชม./สปัดาห์) 

2. รศ.ร.อ.ดร.วรีะเชษฐ ์ ขนัเงิน 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2526 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2532 

Ph.D. (Electrical Engineering),  

Imperial College, University of 

London, UK, 2540 

1 . งานวจิยั 

- Power Electronics 

- Electromagnetic Compatibility 

2. ตาํราเรียน  

- อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

3. ภาระงานสอน   

-Electromagnetic Compatibility 

(3 ชม./สปัดาห์) 

3. รศ.ดร.วจิิตร  กิณเรศ 

 

 

 

วศ.บ.(เกียรตินิยม) (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2530 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2535 

Ph.D. (Electrical Engineering), 

Nottingham University, UK, 2540 

1 . งานวจิยั 

- Power Electronics 

- Electrical Machines and  

   Drives 

2. ตาํราเรียน  

 - 

3. ภาระงานสอน   

- Applied Mathematics (3 ชม./

สปัดาห์) 

- Vector Control and dynamics of AC  

  Drives (3 ชม./สปัดาห์) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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4. รศ.ดร.สมชาติ  จิริวภิากร 

 

 

 

วศ.บ.(เกียรตินิยม) (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2537 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2540 

Ph.D. (Electrical Engineering),  

Imperial College, University of 

London, UK, 2544 

1 . งานวจิยั 

- Power Systems 

- Applications of Neural Networks in  

  Power Engineering 

2. ตาํราเรียน  

 - 

3. ภาระงานสอน   

- Computational Methods (3 ชม./ 

  สปัดาห์) 

- Neural Network  Applications (3 ชม. 

  /สปัดาห์) 

5. รศ.ดร.สุพฒัน์  กิตติรัตน์สจัจา 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2538 

M.S. (Electrical Power Engineering),  

 Rensselaer Polytechnic Institute, 

USA, 2542 

Ph.D. (Electrical Engineering),  

Rensselaer Polytechnic Institute, 

USA, 2546 

1. งานวจิยั 

- Power Electronics 

-  Switched Reluctance Motor 

2. ตาํราเรียน   

- สวติชรี์ลกัแตนซ์ 

3. ภาระงานสอน   

- Engineering Power Electronics   

(3 ชม./สปัดาห์) 

- Advanced Power Electronics  

  Analysis (3 ชม./สปัดาห์) 

- Electromagnetic Design of  Electrical  

  Machines (3 ชม./สปัดาห์) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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6. รศ.ดร.อิสระชยั  งามหรู 

 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2535 

M.Eng. (Electrical Engineering),  

Osaka University, JAPAN, 2540 

D.Eng. (Electrical Engineering),  

Osaka University, JAPAN, 2543 

1. งานวจิยั 

- Power System 

- Control Theory 

2. ตาํราเรียน  

 - 

3. ภาระงานสอน 

- Power System Modeling and  

  Analysis (3 ชม./สปัดาห์) 

- Power System Dynamics and  

  Stability (3 ชม./สปัดาห์) 

- Reliability Evaluation of  Power  

  System (3 ชม./สปัดาห์) 

- Modern Control Theory (3 ชม./ 

  สปัดาห์) 

7. รศ.ศุลี  บรรจงจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี, 2519 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2524 

 

 

 

 

 

1. งานวจิยั 

- Illumination Engineering 

2. ตาํราเรียน 

-วศิวกรรมการส่องสวา่ง 

- การออกแบบระบบไฟฟ้า 

3. ภาระงานสอน  

-Advanced Illumination Engineering 

  (3 ชม./สปัดาห์) 

- Advanced Electrcal System Design  

  (3 ชม./สปัดาห์) 

8. ดร.ภพ  จนัทร์เจริญสุข 

 

วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2538 

M.Eng.Sc. (Electrical Power 

Engineering),  

University of Newsouth Wales, 

AUSTRALIA, 2543  

Ph.D. (Electrical Engineering),  

University of  New South Wales, 

AUSTRALIA, 2549 

1. งานวจิยั 

- Power Electronics and Drives 

- Switch Reluctance Motor/Generator 

2. ตาํราเรียน   

- 

3. ภาระงานสอน   

- Matrix Analysis (3 ชม./สปัดาห์) 

- Electrical Machine and Drives  

  (3 ชม./สปัดาห์) 

- Special Electrical Machine  and  

  Drives (3 ชม./สปัดาห์) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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9. ดร.วรชาติ แซ่ก๊ก 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2542 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั,  2545 

Ph.D. (Electrical Engineering),  

University of Strathclyde , Scotland, 

2552 

1. งานวจิยั 

- Power Electronics Application,  

  Renewable Energy 

2. ตาํราเรียน   

- 

3. ภาระงานสอน 

- Electrical Machine & Drive (3 ชม./ 

  สปัดาห์) 

 

10. ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกลุ 

 

วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2535 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า),  

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั, 2540 

วศ.ด. (พลงังาน), 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้ธนบุรี, 2552 

1. งานวจิยั 

- Energy System 

- Image Processing Application 

2. ตาํราเรียน   

- 

3. ภาระงานสอน   

- Electrical instruments and  

  measurement (3 ชม./สปัดาห์) 

11. ดร.ชยัยนัต ์เจตนาเสน 

 

M. Eng. (Electrical Engineering),  

INSA de Lyon, France, 2548  

Ph.D. (Electrical Engineering),  

Ecole Centrale de Lyon, France, 

2551 

1 . งานวจิยั 

- Influence of power shielded cable   

  and ground on distribution of  

  common mode currents flowing in  

  variable-speed AC motor drive  

  systems 

- Optimization of EMI Filter Located  

  at the PWM Inverter Output to  

  Reduce Parasitic High-Frequency  

  Currents in AC Motor Windings  

  Systems 

2. ตาํราเรียน   

- 

3. ภาระงานสอน   

-Electrical Engineering Mathematics  

  (3 ชม./สปัดาห์) 
 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา  

ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ไม่มี 

 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้าม)ี 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  

 นกัศึกษา ทั้งแผนการเรียน แบบ ก 1 และ ก 2 ตอ้งร่วมสัมมนา 2 ภาคการศึกษา และทาํวจิยัในเร่ืองท่ี เก่ียวกบั

วศิวกรรมไฟฟ้า  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

อุตสาหกรรม และตอ้งนาํผลจาก งานวจิยัไปตีพิมพใ์นวารสาร และหรือเขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติหรือ

นานาชาติ ท่ีมี Proceedings 

 

5.2 ผลการเรียนรู้ 

 นกัศึกษามีความสามารถในการคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร วทิยานิพนธ์ และหรือ แหล่งขอ้มูล

สารสนเทศต่างๆ ได ้และสามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์เป็นขอ้มูลประกอบการวิจยัของ ตนเอง ใหเ้กิดความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํวจิยั เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่ เขียนวทิยานิพนธ์ เขียนบทความ รายงานและการนาํเสนอ

ผลงานวจิยั สรุปผลการวิจยั อภิปราย ใหค้าํแนะนาํเชิงวชิาการต่อไปได ้ 

 

5.3 ช่วงเวลา 

 (1) หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 เร่ิมลงทะเบียนและดาํเนินการวจิยัตั้งแต่ ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 (2) หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 เร่ิมลงทะเบียนและดาํเนินการวจิยัตั้งแต่ ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

5.4 จํานวนหน่วยกติ 

 (1) แผน ก แบบ ก 1 จาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 (2) แผน ก แบบ ก 2 จาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  

 

 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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5.5 การเตรียมการ 

(1) มีการจดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ตั้งแต่ตน้ภาคการศึกษาแรก 

(2) มีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหน้กัศึกษาแต่ละคน 

(3) จดัทาํบญัชีรายช่ือและสาขาเช่ียวชาญของอาจารยบ์ณัฑิตท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ประจาํหลกัสูตร 

และมีการกาํหนดชัว่โมงการใหค้าํปรึกษา 

(4) กาํหนดปฏิทินการสมัมนาวทิยานิพนธ์ การดาํเนินการจดัทาํโครงร่างวทิยานิพนธ์ การสอบ 

หวัขอ้และเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และการสอบจบ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ .2553 (หมวด 11 การวดัผลและประเมินผลการศึกษา)  

5.7 การสําเร็จการศึกษา 

(1) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ย 

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 15) ดงัน้ี 

(1.1) เรียนครบจาํนวนหน่วยกิตและวชิาตามท่ีกาํหนดของแต่ละหลกัสูตร 

(1.2) ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของแต่ละหลกัสูตรนั้น ๆ 

(1.3) ไดค้่าระดบัคะแนนทุกรายวชิาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่ C+ 

(1.4) ไดป้ฏิบติัตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั เร่ือง เกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษระดบั

บณัฑิตศึกษา 

(1.5) ปฏิบติัตามเง่ือนไขของหลกัสูตร ดงัน้ี 

แผน ก แบบ ก 1 

- มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยจากคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ์ และ 

- ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง

ข องผ ล งาน ได้ รับ ก ารย อม รับ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน วารส ารวิช าก ารใน ระ ดับ น าน าช าติ 

(Journal/Transaction) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง หรือ มีผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติซ่ึงอาจตีพิมพ์เป็น Letter หรือ Short paper  หรือ เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ

ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับไม่

นอ้ยกวา่ 2 เร่ือง 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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  แผน ก แบบ ก 2  

- มีการศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรโดยจะตอ้งได้ค่าระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.00 และ 

- มีการเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยจากคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ์ และ 

- ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หน่ึ งของผลงานได้รับ การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ในวารส ารวิชาการระดับ นาน าชาติ 

(Journal/Transaction) หรือระดบัชาติซ่ึงอาจตีพิมพ์เป็น Letter หรือ Short paper ก็ได ้หรือ

เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการระดับชาติห รือระดับนานาชาติ ท่ี มีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับไม่นอ้ยกวา่ 1 เร่ือง 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวงัโดยทั่วๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือ

สาขาวชิา พยายามพฒันาใหมี้ข้ึนในตวัของนกัศึกษาหลกัสูตรน้ี 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ และ

ทาํหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และ

ต่อสังคมและปฏิบติัตนภายใตจ้รรยาบรรณ วชิาชีพดว้ย

ความซ่ือสัตยสุ์จริต และเสียสละ  

การสอดแทรกในวิชาเรียนท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

(2) มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  

สามารถประยกุตใ์ชศ้าสตร์ดงักล่าวอยา่งเหมาะสมเพื่อการ

ประกอบวชิาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนไป

ได ้

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  

การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน

หอ้งปฏิบติัการ 

(3) มีความใฝ่รู้ในองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีีมีการ

เปล่ียนแปลงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถพฒันาองคค์วามรู้

ท่ีตนมีอยูใ่หสู้งข้ึนไป เพื่อพฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันา

สังคมและประเทศชาติ 

การมอบหมายงานท่ีมีลกัษณะให้มีการคน้ควา้เพื่อจะ

สามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

(4) คิดเป็น ทาํเป็น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรร และสามารถ

เลือกวธีิแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน เป็นระบบครบ

วงจร   

การทาํกิจกรรมท่ีตอ้งมีการจดัสรรงาน คน และเวลา 

(5) มีมนุษยสัมพนัธ์และมีความสามารถในการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น  มีทกัษะในดา้นการทาํงานเป็นหมู่คณะ 

สามารถบริหารจดัการการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเป็น

ผูมี้ทศันคติท่ีดีในการทาํงาน 

การมอบหมายงานท่ีเป็นโครงงาน เป็นระบบครบ

วงจร  

การทาํกิจกรรมท่ีตอ้งมีการจดัสรรงาน คน และเวลา 

(6) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และใชภ้าษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ และศพัทท์างเทคนิค ในการติดต่อส่ือสาร 

รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  

การมอบหมายงานท่ีต้องมีการนําเสนอในลักษณะ

ปากเปล่าประกอบส่ือในชั้นเรียน 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคาํนึงถึง

ความรู้สึกของผูอ่ื้น  

(2) เม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัเพียงพอท่ีจะจดัการกบัปัญหาท่ี

เกิดข้ึน ก็สามารถวินิจฉยัอยา่งผูรู้้ดว้ยความยุติธรรมและชดัเจน มีหลกัฐาน และตอบสนองปัญหา

เหล่านั้ นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อ

ความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  

(3) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อการทบทวนและแกไ้ข  

(4) สนับสนุนอย่างจริงจงัให้ผูอ่ื้นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัข้อ

โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  

(5) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม ใน

สภาพแวดลอ้มของการทาํงานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และหลกัปฏบติัทางวชิาชีพในการสอนทุกรายวชิา 

(2) มีการแนะนาํแนวทางการอา้งอิง หนงัสือ บทความ วรรณกรรม และผลงานวิชาการของผูอ่ื้น ให้

เป็นไปตามจริยธรรมของนกัวจิยั 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการส่งงานตามกาํหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และพิจารณาว่ามีการคดัลอก หรือ

สาํเนารายงานหรืองานมอบหมายของผูอ่ื้นหรือไม่ 

(2) นักศึกษาทาํรายงานซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบหรือขอ้มูลเชิงสถิติโดยคาํนึงถึงหลกั

ปฏิบติัแห่งวชิาชีพ 

(3) ใหมี้การนาํเสนองานมอบหมายแบบปากเปล่า และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวจิารณ์ 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ในเน้ือหาสาระหลกัของสาขาวิชา ตลอดจนหลกัการและ

ทฤษฎีท่ีสาํคญัและนาํมาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการหรือการปฏิบติัในวชิาชีพ  

(2) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบติัทางวิชาชีพนั้นอยา่งลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ

ในระดบัแนวหนา้
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(3) มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต ์ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจยั

ในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาและต่อการปฏิบติัในวชิาชีพ  

(4) ตระหนักในระเบียบข้อบงัคบัท่ีใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อสาขาวชิาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบติัดว้ย

การทดลองในห้องปฏิบติัการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของ

รายวชิานั้น ๆ  

(2) ส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ การสัมมนาทางวิชาการ 

หรือ การสัมมนาทางวชิาชีพ ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีสอน 

(3) จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์

ตรงมาเป็นวทิยากรพเิศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอ่ย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัทาํ 

(4) ประเมิณจากการเขา้ร่วมฟังบรรยายต่างๆ และการเขียนรายงานสรุป 

 

2.3 ทกัษะทางปัญญา  

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและ

วชิาชีพ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา  

(2) สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ  

(3) สามารถสังเคราะห์และใชผ้ลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพฒันา

ความคิดใหม่ๆ โดยการบรูณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย  

(4) สามารถใช้เทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซับซ้อนไดอ้ย่าง

สร้างสรรค ์รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพ  

(5) สามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการสําคญัหรือโครงการวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการได้ด้วย

ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้

ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยู่เดิมได้อย่างมี
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นยัสาํคญั 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) การให้โจทย์การบ้านหรืองานคน้ควา้ท่ีขอ้มูลไม่ครบถ้วน แต่สามารถใช้วิจารณญาณในการ

คาดการณ์อยา่งมีเหตุผล หรือคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีขาดจากแหล่งขอ้มูลต่างๆได ้

(2) การสอนแบบให้คน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ นาํมาอภิปรายในหวัขอ้ท่ีเพิ่ม ศกัยภาพ

ทางความรู้ด้านนวตักรรม และเทคโนโลยีวิศวกรรม โดยเน้นการหาข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ 

นาํไปใชเ้ป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการทาํวิจยั หรือใชป้ระกอบอาชีพ การวินิจฉยัและแกปั้ญหาต่างๆ 

รวมทั้งใหไ้ดค้าํถามท่ีเกิดข้ึนในการไปหาคาํตอบดว้ยกระบวนการทางการวจิยั 

(3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์กาํหนดเป้าหมายการส่งบทความวิจยัล่วงหน้า และให้นักศึกษา

จดัทาํแผนการงานวจิยัมานาํเสนอ  

(4) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดัทาํบนัทึกงานวจิยั (Research Note)  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

(1) ประเมิณจากการบา้นหรือรายงาน แผนงานการวจิยั และบนัทึกงานวจิยั 

(2) พิจารณารายงานการรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ ให้ความสําคญัการเรียงลาํดบัวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน

การแกปั้ญหา วธีิการท่ีไดใ้นการนาํไปใชใ้นการวจิยั และหรือการประกอบวชิาชีพ 

(3) พิจารณาความสัมฤทธ์ิผลท่ีเกิดข้ึนในความรู้ท่ีนาํไปใชจ้ริง ความสําเร็จของการนาํเสนอเคา้โครง

วิทยานิพนธ์ บทความ วิทยานิพนธ์ และหรือโครงงานอ่ืนๆ  ไปตามวตัถุประสงค์และขีด

ความสามารถท่ีกาํหนดไว ้และผลวจิยัท่ีเกิดข้ึนตอบคาํถามการวจิยัได ้ 

 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง 

(2) สามารถตดัสินใจในการดาํเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้รวมทั้งวางแผนใน

การปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ 

(3) มีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ีในการจดัการขอ้

โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ  

(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู ้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพในการทาํงานของกลุ่ม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) การสอนแบบมีส่วนรวม กบัอาจารยแ์ละเพื่อนร่วมชั้น 

(2) การสอนแบบทาํงานเป็นกลุ่ม ทั้งการคน้ควา้ทาํรายงานในวชิาต่างๆ การทาํโครงงาน การไปดูงาน
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ท่ีอุตสาหกรรม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบติั 

(3) การสอนแบบใหจ้ดัการสัมมนา โดยเนน้การหมุนเวยีนกลุ่มจดั และสลบัหนา้ท่ีดี 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) ประเมินการแบ่งหน้าท่ี แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบในงานท่ีออกมาทุกช้ิน เน้นติดตามความ

ความกา้วหนา้มากกวา่เพียงผลสาํเร็จปลายทาง 

(2) ประเมินการนาํเสนอขอ้เสนอแนะต่อเพื่อนผูร่้วมสัมมนา ดูงาน และการนาํไปแกไ้ข 

(3) รายงานการสัมมนาในรูปต่างๆ 

 

2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนาํมาใช้ในการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุป

ปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ  

(2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ

และวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป โดยการนาํเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการและวชิาชีพรวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีสาํคญั 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) การสอนแบบใหค้น้ควา้ ทาํรายงาน เร่ืองท่ีคน้ควา้มาจากส่ือสารสนเทศ 

(2) การสอนแบบจดัประชุม สัมมนา อภิปราย  

(3) การสอนแบบนาํเสนอหนา้ชั้น ในท่ีประชุม สัมมนา  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) พิจารณาความหลากหลายและความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลท่ีนาํมาเสนอ ขอ้มูลท่ีใชอ้ภิปราย 

และการสรุปขอ้มูลนั้น 

(2) พิจารณาการนาํเสนอผลสรุปของนกัศึกษาแต่ละคน แลแต่ละกลุ่ม 

(3) พิจารณาการตอบคาํถาม การใหข้อ้เสนอแนะเพื่อศึกษา หาขอ้มูล 

(4) พิจารณาความสาํเร็จของการนาํเสนอวทิยานิพนธ์ บทความ วจิยั และหรือโครงงานอ่ืนๆ  

 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum mapping)  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

• ความรบัผิดชอบหลกั o ความรบัผิดชอบรอง  ไม่มี 
 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยคาํนึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น  

2) เม่ือไม่มีขอ้มูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

หรือไม่มีระเบียบขอ้บงัคบัเพียงพอท่ีจะ

จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถ

วินิจฉยัอยา่งผูรู้้ดว้ยความยติุธรรมและ

ชดัเจน มีหลกัฐาน และตอบสนองปัญหา

เหล่านั้นตามหลกัการ เหตุผล และค่านิยม

อนัดีงาม ให้ขอ้สรุปของปัญหาดว้ยความ

ไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  

3) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมี

อยูเ่พ่ือการทบทวนและแกไ้ข  

4) สนบัสนุนอยา่งจริงจงัให้ผูอ่ื้นใชก้าร

วินิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมใน

การจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมี

ผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น  

5) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํในการส่งเสริมให้

มีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม 

จริยธรรม ในสภาพแวดลอ้มของการ

ทาํงานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

2. ความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้ ใน

เน้ือหาสาระหลกัของสาขาวิชา ตลอดจน

หลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญัและนาํมา

ประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ

หรือการปฏิบติัในวิชาชีพ  

2) มีความเขา้ใจทฤษฎี การวิจยัและการ

ปฏิบติัทางวิชาชีพนั้นอยา่งลึกซ้ึงในวิชา

หรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดบัแนวหนา้  

3) มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้

ใหม่ๆและการประยกุต ์ ตลอดถึง

ผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีมี

ต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาและต่อการ

ปฏิบติัในวิชาชีพ  

4) ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่น

สภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและ

นานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อสาขา

วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ

เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

1) ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั

ในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิด

ทางวิชาการและวิชาชีพ และพฒันา

แนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พ่ือ

ตอบสนองประเดน็หรือปัญหา  

2) สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจใน

สถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ  

3) สามารถสงัเคราะห์และใชผ้ลงานวิจยั 

ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือรายงานทาง

วิชาชีพ และพฒันาความคิดใหม่ๆ โดย

การบูรณาการให้เขา้กบัองคค์วามรู้เดิม

หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย  

4) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง

ในการวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาท่ี

ซบัซ้อนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์รวมถึง

พฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ี

เก่ียวขอ้งในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

5) สามารถวางแผนและดาํเนินการ

โครงการสาํคญัหรือโครงการ

วิจยัคน้ควา้ทางวิชาการไดด้ว้ยตนเอง 

โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการ

วิจยั และให้ขอ้สรุปท่ีสมบรูณ์ซ่ึงขยาย

องคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัใน

วิชาชีพท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซ้อน 

หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพได้

ดว้ยตนเอง 

2) สามารถตดัสินใจในการดาํเนินงานดว้ย

ตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้

รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้

มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ระดบัสูงได ้ 

3) มีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของ

ตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ีใน

การจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ  

4) แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้าํไดอ้ยา่ง

เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทาํงานของ

กลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์

และสถิติเพ่ือนาํมาใชใ้นการศึกษา

คน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะ

แกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ  

2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพได้

อยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้ง

ในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง

ชุมชนทัว่ไป โดยการนาํเสนอรายงานทั้ง

ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวิชาการและ

วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ

คน้ควา้ท่ีสาํคญั 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027525 วทิยานิพนธ์                      

01027526 วทิยานิพนธ์                     

01027527 วทิยานิพนธ์                      

01027528 วทิยานิพนธ์                      

01027529 วทิยานิพนธ์                      

01027520 วทิยานิพนธ์                      

01027521 วทิยานิพนธ์                      

01027522 วทิยานิพนธ์                      

01027523 วทิยานิพนธ์                      
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027524 วทิยานิพนธ์                      

01027018 สมัมนา1                     

01027019 สมัมนา 2                     

01027022 ระเบียบวธีิวจิยั                     

01027901 ระเบียบวธีิการ

คาํนวณ             

                    

01027902 คณิตศาสตร์

ประยกุต ์              

                    

01027903 เมทริกซ์วเิคราะห์                     

01027904 การประมาณค่า

ของฟังกช์ัน่    
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027906 ตวัแปรสุ่มและ

กระบวนการเฟ้นสุ่ม 

                    

01027907 วธีิการทางสถิติ                     

01027231 เคร่ืองจกัรกล

ไฟฟ้าและ การขบัเคล่ือน 

                    

01027232 อิเลก็ทรอนิกส์

กาํลงั เชิงวศิวกรรม 

                    

01027233 การวเิคราะห์

ระบบควบคุม และการ

ออกแบบ 

                    

01027234 การจาํลองและ

การวเิคราะห์ ระบบไฟฟ้า

กาํลงั 

                    

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027235 หลกัการของ

วศิวกรรม ไฟฟ้าแรงสูง 

                    

01027300 หวัขอ้คดัสรรทาง

อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและการ

ขบัเคล่ือน 

                    

01027301 การวเิคราะห์

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าขั้นสูง 

                    

01027302 เคร่ืองจกัรกลแบบ

สวติชรี์ลกัแตนซ์และการ

ขบัเคล่ือน 

                    

01027303 การควบคุมแบบ

เวกเตอร์และพลวตัของการ

ขบัเคล่ือนกระแสสลบั 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027304 การประมาณ

ค่าพารามิเตอร์การวดั

แสดงผล สภาวะการทาํงาน

และการวนิิจฉยัของ

เคร่ืองจกัรไฟฟ้า 

                    

01027305 การออกแบบ

สนามแม่เหลก็ของ

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 

                    

01027306 การออกแบบท่ี

เหมาะสมสาํหรับ

วศิวกรรมไฟฟ้า 

                    

01027307 อุปกรณ์ปรับ

สภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั 

                    

01027308 คอนเวอร์เตอร์

กาํลงัเรโซแนนซ์ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027309 การวเิคราะห์และ

ออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์

แบบสวติช่ิงโหมด 

                    

01027310 วงจรแปลงผนั

กาํลงัสูงและการประยกุต ์

                    

01027311 การวเิคราะห์

อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัขั้นสูง 

                    

01027312 การเขา้กนัไดท้าง

แม่เหลก็ไฟฟ้า 

                    

01027313 เทคโนโลยขีอง

อุปกรณ์พาสซีฟแบบ

อินทิเกรตเตท 

                    

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 48 มคอ. 2 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027314 เทคนิคการ

ควบคุมและการประมาณค่า

สาํหรับการขบัเคล่ือน 

                    

01027400 หวัขอ้คดัสรรทาง

ระบบไฟฟ้ากาํลงั  พลงังาน 

และไฟฟ้าแรงสูง 

                    

01027401 สนามแม่เหลก็

ภาวะชัว่ครู่ในระบบไฟฟ้า

กาํลงั 

                    

01027402 วสัดุฉนวนทาง

ไฟฟ้า 

                    

01027403 วศิวกรรม

ไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 

                    

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 49 มคอ. 2 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027404 คุณภาพ

กาํลงัไฟฟ้า  

                    

01027405 การประยกุตใ์ช้

งานโครงข่ายประสาทเทียม

ทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

                    

01027406 วศิวกรรมการส่อง

สวา่งขั้นสูง 

                    

01027407 การออกแบบ

ระบบไฟฟ้ากาํลงัขั้นสูง 

                    

01027408 ระบบเก็บสะสม

พลงังานไฟฟ้า 

                    

01027409 ระบบพลงังาน

ทดแทน 

                    

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 50 มคอ. 2 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027410 ระบบจาํหน่าย

ไฟฟ้า 

                    

01027411 การวเิคราะห์และ

การออกแบบ ระบบส่ง

กาํลงัไฟฟ้า 

                    

01027412 การดาํเนินการ 

การและการวางแผนของ

ระบบไฟฟ้ากาํลงั 

                    

01027413 พลศาสตร์และ

เสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

กาํลงั 

                    

01027414 การประเมินค่า

ความน่าเช่ือถือในระบบ

ไฟฟ้า 

                    

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 51 มคอ. 2 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027415 การป้องกนัระบบ

ไฟฟ้ากาํลงัสมยัใหม่ 

                    

01027416 การแปรรูปกิจการ

ไฟฟ้าและการบริหารความ

คบัคัง่ของพลงังานไฟฟ้าใน

สายส่ง 

                    

01027417 การวดัและการ

ทดสอบดา้นวศิวกรรม

ไฟฟ้าแรงสูง 

                    

01027418 การตรวจสอบ

และการวเิคราะห์ ขั้นสูงของ

การฉนวน 

                    

01027800 หวัขอ้คดัสรรทาง

สญัญาณและระบบ 

                    

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 52 มคอ. 2 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027801 ระบบเวลาดิสครีต                      

01027802 พารามิเตอร์และ

เทคนิคการระบุของระบบ 

                    

01027803 ระบบควบคุม

ดิจิตอล 

                    

01027804 ทฤษฎีการควบคุม

สมยัใหม่         

                    

01027805 การประมวลผล

สญัญาณดิจิตอล  

                    

01027806 การประยกุตใ์ช้

งานระบบอตัโนมติั 

                    

01027807 เทคนิคการเฝ้า

ระวงัและวนิิจฉยั 

                    

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 53 มคอ. 2 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

01027808 เทคนิคการแปลง

สมยัใหม่ และทฤษฎีของ

ระบบ 

                    

01027809 การควบคุมตรรก

แบบฟัซซ่ีและโครงข่าย

ประสาทเทียม 

                    

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 54 มคอ. 2 

หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่ดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

(1) การทวนสอบในระดบัรายวชิา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบติั  

(2) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร มีระบบประกนัคุณภาพภายใน เพื่อใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของนกัศึกษา 

(3) มีการประเมินการสอนของผูส้อนโดยนกัศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกาํหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใช้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลกัสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร อาจใชก้ารประเมิน

จากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการไดง้านทาํของบณัฑิต โดยประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีสําเร็จการศึกษา ในดา้นของระยะเวลา

ในการหางานทาํ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบการงาน

อาชีพ 

(2) การทวนสอบจากผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ทาํงานใน

สถานประกอบการนั้น ๆ  

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถีงระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และคุณสมบติัดา้น

อ่ืน ๆ ของบณัฑิตท่ีเขา้ศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

(4) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิาท่ีเรียนตาม

หลกัสูตร เพื่อนาํมาใชใ้นการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึน 

(5) มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอก และผูป้ระกอบการ มาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษ เพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์ เรียนรู้ และการพฒันาองคค์วามรู้ของ นกัศึกษา 

 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เร่ือง

เกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข) 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 55 มคอ. 2 

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

        มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้และเขา้ใจนโยบายของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และหลกัสูตร

ท่ีสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใชแ้ละผลิตส่ือการสอน เพื่อเป็นการพฒันาการสอนของ

อาจารย ์

 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

มีการเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 

(1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจยัอย่างต่อเน่ือง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 

(3) สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานทางวชิาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาํแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 

 

 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 56 มคอ. 2 

หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

(1) จาํนวนนกัศึกษาไดต้าม

แผนการรับ และตามคุณสมบติั 

(1.1) สาํรวจความตอ้งการศึกษาต่อ

จากสถานศึกษาองคก์ร บริษทั สภา

อุตสาหกรรม 

(1.2) ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 

และทาํหนงัสือหรือแผน่

ประชาสัมพนัธ์ไปยงัสถานศึกษา 

องคก์ร บริษทัสภาอุตสาหกรรม 

(1.3) จดัสอบแบบสัมภาษณ์ 

(1) จาํนวนนกัศึกษา คุณสมบติั 

และเกรดเฉล่ียนกัศึกษาใหม ่

(2) การจดัการเรียนการสอน

เป็นไปตามแผนในหลกัสูตร 

(2.1) การจดัทาํตารางเรียน ตาราง

สอบ ไว ้1 ปีการศึกษา 

(2.2) การกาํหนดเวลาการสอบ การ

นิเทศ การสมัมนา และการ

ดาํเนินการจดั กิจกรรมต่างๆ 

ล่วงหนา้ 

(2.1) ตารางเรียน ตารางสอบ

ฉบบัสมบูรณ์ 

(2.2) รายงานผลการปฏิบติัการ

สอน การนิเทศ และผลการ

ประเมินโครงการต่างๆ 

(3) ส่ือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิง

อาํนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้ง

แหล่งคน้ควา้ หอ้งสมุด หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ ครบถว้น 

(3.1) จดัทาํงบประมาณ และ

ดาํเนินการจดัซ้ือ 

(3.2) จดัหา เตรียมสถานท่ีหอ้งเรียน 

และหอ้งปฏิบติัการ 

(3.3) สาํรวจ และเสนอรายช่ือ

หนงัสือ ส่ิงตีพิมพต่์างๆ เขา้

หอ้งสมุดคณะฯ และหอสมุดกลาง 

(3.1) ค่าอตัราส่วนของจาํนวน

ส่ือ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

ต่อจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 

(3.2) สถิติการเขา้ใชห้อ้งสมุด

หอ้งเรียน และหอ้งปฏิบติัการ

ต่างๆ 

  

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

(1) ประชุมกาํหนดแผนการจดัหา เสนอขอ จดัสรร และการใชง้บประมาณ ใหเ้ป็นไปตามแผนปีงบประมาณ 

(2) ติดตาม เร่งรัด การจดัโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนปีงบประมาณ 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

2.2.1 ห้องปฏิบัติการของสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
1) หอ้งปฏิบตัการอิล็กทรอนิกส์กาํลงัและการควบคุมการเคล่ือนท่ี 

2) หอ้งปฏิบตัการวจิยัการประยกุตใ์ชไ้ฟฟ้ากาํลงั 

3) หอ้งปฏิบตัการวจิยัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 

4) หอ้งปฏิบตัการวจิยัระบบชาญฉลาด 

5) หอ้งปฏิบตัการวจิยัระบบพลงังานและการส่องสวา่ง 

6) หอ้งปฏิบตัการวจิยัวสัดวศิวกรรมไฟฟ้า 

7) หอ้งปฏิบตัการวจิยัความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า 

8) หอ้งปฏิบตัการวจิยัการประยกุตใ์ชอิ้เล็กทรอนิกส์กาํลงัและการแปลงสภาพพลงังาน 

9) หอ้งปฏิบตัการวจิยัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานหมุนเวยีน 

10) หอ้งปฏิบตัการวจิยัวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

11) โครงการศูนยน์วฒักรรมระบบพลงังาน 

2.2.2 อุปกรณ์ - ชุดปฏิบัติการทีม่ีอยู่แล้ว 

1) ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการเคร่ืองจกัรไฟฟ้า 

2) ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 

3) ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการระบบไฟฟ้าแรงสูง 

4) ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการระบบแสงสวา่ง 

5) ชุดเคร่ืองมือวดัและทดสอบในหอ้งปฏิบติัการทางไฟฟ้า 

6) เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้าและกาํลงัไฟฟ้าสามเฟสแบบดิจิตอล 

7) เคร่ืองวดัแรงดนัไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้าและกาํลงัไฟฟ้าหน่ึงเฟสแบบดิจิตอล 

8) เคร่ืองวดัและบนัทึกสญัญาณแบบดิจิตอล 

9) เคร่ืองวิเคราะห์อิมพแีดนซ์ 

10) ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและการขบัเคล่ือน 

11) ชุดทดลอง D-Space 

 2.2.2 ทรัพยากรสารนิเทศ 

  จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศของสาํนกัหอสมุดกลาง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั รายละเอียดปรากฏใน ภาคผนวก จ 
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2.2.3 รายช่ือฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ทีสํ่านักหอสมุดกลางมีให้บริการ 

 รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

(1) ตั้งคณะกรรมการสาํรวจรายช่ือตาํรา หนงัสืออา้งอิง และเอกสารต่างๆ เสนอหอสมุดกลาง เพื่อจดัซ้ือให้ 

(2) จดัทาํแผนการจดัซ้ือวสัดุ แผนเสนอของบประมาณจดัซ้ือครุภณัฑ์ ต่างๆ ตามแต่ละรายวชิา และแต่ละ

แขนงวชิา 

 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมิณผล 

(1) รายช่ือ และจาํนวนของหนงัสือ 
ตาํรา วารสาร และเอกสารอ่ืนๆ มี

ครบในหอสมุดกลางตามความ 
ตอ้งการของคณาจารย ์

(2) วสัดุ เคร่ืองมือ และชุดทดลอง

ครบถว้นตามหวัขอ้ในวชิาการ

ปฏิบติัการ 

(1.1) เสนอใหห้อสมุดกลาง จดัซ้ือ

ให ้

 

 

(2.1) ประชุมสาํรวจความตอ้งการ

จากคณาจารยผ์ูส้อน 

(2.2) เสนอแผนของบประมาณ 

(2.3) ดาํเนินการจดัซ้ือก่อนแผนการ

เรียนการสอน 

(1.1) รายงานรายช่ือ

ทรัพยากรสารนิเทศของ

หอสมุดกลาง 

 

(2.1) ค่าอตัราส่วนของจาํนวนวสัดุ

เคร่ืองมือ และชุดทดลองต่อจาํนวน

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียน 
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3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

(1) กาํหนดกรอบภาระงานของอาจารย ์

(2) กาํหนดคุณสมบติัของอาจารย ์ระดบัปริญญาเอกข้ึนไป ในสาขาวชิาวศิวกรรม หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) กาํหนดใหต้อ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน หรือฝึกอบรมมาก่อน อยา่งนอ้ย 1 ปี 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  

(1) คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา  

(2) เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ําหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทาํให้

บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ  

(1) เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มาเป็น

วทิยากรหรืออาจารยพ์ิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษา 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

(1) มีช่างเทคนิคประจาํหอ้งปฏิบติัการ 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน  

(1) มีการอบรมช่างเทคนิคเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองมือใหม่ๆ เพือ่บาํรุงรักษาอุปกรณ์สนบัสนุนการสอน 

5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา  

(1) มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่ดว้ยการศึกษาระดบั 

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต  

(1) จดัอบรมสัมมนา เพื่อพฒันานกัศึกษาไดท้นัต่อวทิยาการสมยัใหม่ 

(2) มีการศึกษาขอ้มูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบักบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผนติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 
     

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 

วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใครทุกรายวชิา 

     

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน60 วนั 

หลงัส้ินปีการศึกษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี

กาํหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานในมคอ.7 

ปีท่ีแลว้ 

     

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะนาํดา้นการจดัการ

เรียนการสอน 
     

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่ง

นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
     

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ

หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่3.5 

จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

รวมตวับ่งช้ีบงัคบัท่ีตอ้งมีผลการดาํเนินการ (ลาํดบัขอ้ท่ี 1-5) (ตวั) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตวับ่งช้ี (ตวั) ในแต่ละปี 8 11 12 12 12 
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 เกณฑ์ประเมิน 

 หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี ตวับ่งช้ีบงัคบั(ตวับ่งช้ี 1-5) มี

ผลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจาํนวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ี

รวม โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 

ปีการศึกษา หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

2555 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5 และตวัท่ี 8-10 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 8 ตวั 

2556 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5 และตวัท่ี 6-11 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 11 ตวั 

2557 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5 และตวัท่ี 6-12 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 12 ตวั 

2558 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5 และตวัท่ี 6-12 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 12 ตวั 

2559 ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5 และตวัท่ี 6-12 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวม 12 ตวั 

 

 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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หมวดที ่8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลกัสูตร  

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) พิจารณาผลจากการประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 

(2) พิจารณาผลประเมินดา้นความรู้และหรือทกัษะภายหลงัการอบรมเพิ่มเติมต่งๆ 

(3) พิจารณาการนาํวธีิการสอนท่ีหลากหลายมาใช ้

(4) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการและประเมินไปในตวั 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นกัศึกษาไดมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งดา้นทกัษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ

เวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้ส่ือการสอนในทุก

รายวชิา 
 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

(1) ประเมินผลคะแนนการสอบ เกรดเฉล่ียแต่ภาคการศึกษา เกรดเฉล่ียสะสม ของนกัศึกษาและบณัฑิตท่ีจบไป 

(2) คะแนนประเมิน และคาํแนะนาํจากการประเมินคุณภาพภายใน ของผูท้รงคุณวฒิุ และ/หรือผูป้ระเมิน

ภายนอก 

(3) ระดบัคะแนนความพึงใจต่อบณัฑิตท่ีจบออกไปทาํงาน ของผูใ้ชบ้ณัฑิตและ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

(1) ตั้งคณะกรรมการติดตามการดาํเนินงานของหลกัสูตร เพื่อขอรับประเมินหลกัสูตร 

(2) คณะกรรมการติดตามฯ รายงานผลต่อคณะกรรมการสาขาวชิาฯ อยา่งนอ้ย ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  

 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง 

(1) การสาํรวจขอ้มูลดา้นต่างๆ จากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูท้รงคุณวฒิุ 

(2) วเิคราะห์ และหาวธีิการแกไ้ข ในประเด็น หรือรายการท่ีมีปัญหา เก็บเป็นขอ้มูล 

(3) พิจารณาการปรับกลยทุธ์ และหรือหลกัสูตร 
 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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เอกสารแนบ (ภาคผนวก) 

(ก) ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการศึกษา 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553, ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2553 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2554 

(ข) ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เร่ืองเกณฑ ์

มาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ฉบบัประกาศ ณ วนัท่ี 

20 ก.พ. 2553 และ ฉบบัท่ี 2 ประกาศ ณ วนัท่ี 28 ต.ค. 2553) 

(ค) ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการจดั 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ พ.ศ.2553 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 

(ง) คาํอธิบายรายวชิา 

(จ) รายการทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร 

(ช) รายนามคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

(ซ) บรรณานุกรมผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 

  

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ภาคผนวก ก.  

ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2553, ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2553 และ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2554 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 



 87 มคอ. 2 
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ภาคผนวก ข  

ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

เร่ืองเกณฑม์าตรฐานความรู้ภาษาองักฤษ 

ในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

(ฉบบัประกาศ ณ วนัท่ี 20 ก.พ. 2553  

และ ฉบบัท่ี 2 ประกาศ ณ วนัท่ี 28 ต.ค. 2553) 
 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ภาคผนวก ค.   

ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกา้วหนา้  

พ.ศ.2553 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 
 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ภาคผนวก ง.  

คาํอธิบายรายวชิา 
  

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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แผน ก แบบ ก1  

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ (THESIS COURSES) 

01027520 วทิยานิพนธ์  

THESIS   

12 (0-36-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor.  

01027521 วทิยานิพนธ์ 

THESIS   

12 (0-36-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor.  

01027522 วทิยานิพนธ์  

THESIS  

6 (0-18-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor. 

01027523 วทิยานิพนธ์  

THESIS  

6 (0-18-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor. 

01027524 วทิยานิพนธ์  12 (0-36-0) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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THESIS  

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor. 

หมวดวชิาสัมมนา (SEMINAR COURSES) 

01027018 สัมมนา 1    

SEMINAR 1   

1 (0-2-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วตัถุประสงคข์องวชิาน้ีเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตในการอ่านทาํ 

ความเขา้ใจและ นาํเสนอผลงานทางวิชาการ     โดยการจดัให้มีการเสนอผลงานซ่ึงอาจจะไดจ้ากการอ่าน 

วิเคราะห์บทความผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจยัของตนเองภายใตค้าํแนะนําของอาจารยท่ี์

ปรึกษาต่อผูฟั้งในกลุ่มและมีกรรมการประเมินผล 

  This is the first in the series of required courses which must be taken consecutively by 

master students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, understanding and 

presenting the technical papers. The student must be assigned to have a presentation of research papers or 

his/her research under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar. 

01027019 สัมมนา 2 

SEMINAR 2     

1 (0-2-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : สัมมนา 1  

 Prerequisite: SEMINAR 1  

  วตัถุประสงคข์องวชิาน้ีเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตในการอ่านทาํ 

ความเขา้ใจและ นําเสนอผลงานทางวิชาการ     โดยการจดัให้มีการเสนอผลงานซ่ึงได้จากส่วนหน่ึงของ

วทิยานิพนธ์ของตนเองภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อผูฟั้งในกลุ่มและมีกรรมการประเมินผล 

  The purpose of this course is to develop the students' ability in reading, understanding 

and presenting the technical papers. The student must be assigned to have a presentation that is from a part 

of his/her thesis under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar. 

หมวดวชิาบังคับ  3  หน่วยกิต (RESEARCH COURSE) 

01027022 ระเบียบวธีิวจัิย 

RESEARCH METHODOLOGY 

3 (3-0-6) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วิชาน้ีจะมีการบรรยายในเน้ือหาการออกแบบการทดลอง เพื่อนําไปสู่การวิจัยท่ี ดี 

ตวัอย่างเช่น การจาํลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้เคร่ืองมือให้ถูกตอ้ง รวมทั้งการวางแผนโครงสร้าง

งานวจิยัโดยภาพรวม 

  This subject is a lecture class. The objective of this class is the design of research 

infrastructure in order to obtain an outstanding research work. Simulation and experimental setup 

including research overall planning are exampled. 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ (THESIS COURSES) 

01027525 วทิยานิพนธ์  

THESIS    

3 (0-9-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor.  

01027526 วทิยานิพนธ์  

THESIS   

3 (0-9-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor. 

01027527 วทิยานิพนธ์  

THESIS   

3 (0-9-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor. 

01027528 วทิยานิพนธ์  3 (0-9-0) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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THESIS   

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor. 

01027529 วทิยานิพนธ์  

THESIS   

6 (0-18-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วชิาน้ีนกัศึกษาตอ้งทาํงานวจิยัภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

  This course provides an opportunity for a student to do research under the supervision of 

his/her advisor. 

หมวดวชิาสัมมนา (SEMINAR COURSES) 

01027018 สัมมนา 1    

SEMINAR 1   

1 (0-2-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วตัถุประสงคข์องวชิาน้ีเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตในการอ่านทาํ 

ความเขา้ใจและ นาํเสนอผลงานทางวิชาการ     โดยการจดัให้มีการเสนอผลงานซ่ึงอาจจะไดจ้ากการอ่าน 

วิเคราะห์บทความผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ หรือเป็นผลงานวิจยัของตนเองภายใตค้าํแนะนําของอาจารยท่ี์

ปรึกษาต่อผูฟั้งในกลุ่มและมีกรรมการประเมินผล 

  This is the first in the series of required courses which must be taken consecutively by 

master students. The purpose of the course is to develop the students' ability in reading, understanding and 

presenting the technical papers. The student must be assigned to have a presentation of research papers or 

his/her research under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar. 

01027019 สัมมนา 2 

SEMINAR 2     

1 (0-2-0) 

 วชิาบงัคบัก่อน : สัมมนา 1  

 Prerequisite: SEMINAR 1  

  วตัถุประสงคข์องวชิาน้ีเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตในการอ่านทาํ 

ความเขา้ใจและ นําเสนอผลงานทางวิชาการ     โดยการจดัให้มีการเสนอผลงานซ่ึงได้จากส่วนหน่ึงของ

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วทิยานิพนธ์ของตนเองภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อผูฟั้งในกลุ่มและมีกรรมการประเมินผล 

  The purpose of this course is to develop the students' ability in reading, understanding 

and presenting the technical papers. The student must be assigned to have a presentation that is from a part 

of his/her thesis under the supervision of advisor to an audience and committee in a seminar. 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ข้ันสูง  (ADVANCED MATHEMATICS COURSES) 

01027901 ระเบียบวธีิการคํานวณ 

COMPUTATIONAL METHODS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ไม่มี  

 Prerequisite : None  

  ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ ผลเฉลยสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ผกผนั ได้แก่ ระเบียบ

วิธีการกาํจดัแบบเกาส์ ระเบียบวิธีแบบแยกส่วน ระเบียบวิธีทาํซํ้ า ผลเฉลยสมการไม่เป็นเชิงเส้น ได้แก่ 

สมการพีชคณิต ระเบียบวธีิทาํซํ้ า การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน การคาํนวณค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์

ลกัษณะเฉพาะ ระเบียบวิธีกาํลงั การแปลงเมทริกซ์ การประมาณค่าฟังก์ชนัและการประมาณค่าภายในช่วง 

ผลเฉลยสมการเชิงอนุพนัธ์ เทคนิคระเบียบวิธีการคาํนวณไดแ้ก่ การแปลงฟูริเยร์แบบดิสครีต การแปลงฟูริ

เยร์แบบเร็ว การประมาณค่าสเปกตรัมแบบเร็ว การแยกสเปกตรัม ฟังกช์นัก่อกาํเนิดแบบสุ่ม 

  Fundamentals  of  analysis,  line equation and inverse matrix :  Gaussian  elimination,  

factorization  method,  iterative  method.  Nonlinear  equation  solution :  Algebraic  equation,  iterative  

method,  error  estimations,  computations  of  eigenvalue and eigenvector,  power  method,  matrix  

transformations.  Function  approximation  and  interpolation  method,  ordinary  differential  equation  

solutions,  techniques  of  computational  methods,  discrete  fourier  transform,  fast  fourier  transform,  

fast  spectral  estimation,  spectral  factorization,  dummy  random  generation. 

01027902 คณติศาสตร์ประยุกต์ 

APPLIED MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วิธีการของฟังก์ชนัแบบกรีน แคลคูลสัการแปรผนั วิธีการเรยลี์-ริตซ์ วิธีกาเลอร์คิน ผลต่าง

สืบเน่ืองและวธีิไฟไนตอิ์ลีเมนต ์การวเิคราะห์เชิงซอ้น 

  Green’s  function  method,  calculus of  variations,  Rayleigh-Ritz method,  Galerkin  

method,  finite  difference  and  finite element  methods,  complex  analysis. 

01027903 เมทริกซ์วเิคราะห์ 

MATRIX ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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 Prerequisite: None  

  ดีเทอร์มิแนนท ์ เมตริกซ์ผกผนั การกระทาํเมตริกซ์ ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอร์

ลกัษณะเฉพาะ การแปลงเหมือน การสมมูลเดียว และเมทริกซ์ปกติ รูปแบบมาตรฐาน เมทริกซ์เฮอร์มิเทียน 

และเมทริกซ์สมมาตร นอร์มของเวกเตอร์และเมทริกซ์ รูปแบบควอดราติก เมทริกซ์นิยามบวก เมตริกซ์ไม่

เป็นลบ 

  Determinants, inversion of matrices, matrix operation, eigenvalues, eigenvectors, 

similarity transform, unitary equivalence and normal matrices, canonical forms, Hermitian and symmetric 

matrices, norms for vectors and matrices, quadratic forms, positive definite matrices, non-negative 

matrices. 

01027904 การประมาณค่าของฟังก์ชัน 

FUNCTIONAL APPROXIMATIONS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วิธีการชกัตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย วิธีสุ่มและลาํดบัของโซบอล, การประมาณค่าฟังก์ชนั

โดย 3 วิธี คือ วิธีประมาณค่าใกล้เคียงท่ีสุด วิธีการประมาณค่าในช่วงไม่เชิงเส้น และวิธีเฉล่ียนํ้ าหนัก 

ตวัอยา่งการประมาณค่าฟังกช์นัต่าง ๆ โดยวธีิการทั้ง 3 ดงักล่าวมาแลว้ 

  Sampling methods composed of random and Sobol sequences, Three algorithms which 

are nearest neighbor algorithm, nonlinear interpolation algorithm and weight average algorithm, Examples 

of 3 algorithms in approximating functions. 

01027906 ตัวแปรสุ่มและกระบวนการเฟ้นสุ่ม 

RANDOM VARIABLE AND STOCHASTIC PROCESSES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  สัจพจน์ของความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม ฟังกช์นัตวัแปรสุ่ม ลาํดบัตวัแปรสุ่ม กระบวนการ

เฟ้นสุ่ม 

  Axioms of probability,  random  variables,  functions of  random variables,  sequences  of 

random variable, stochastic  processes. 

01027907 วธีิการทางสถิติ   

STATISTICAL METHODS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของ

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์

อนุกรมเวลา การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการทดลอง สถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ 

  Probability and probability distribution, sampling and sampling distribution, estimation, 

test of hypothesis, regression and correlation analysis, time series analysis, quality control, experimental 

designs, nonparametric statistics. 

หมวดวชิาบังคับ  3  หน่วยกิต (RESEARCH COURSE) 

01027022 ระเบียบวธีิวจัิย 

RESEARCH METHODOLOGY 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วิชาน้ีจะมีการบรรยายในเน้ือหาการออกแบบการทดลอง เพื่อนําไปสู่การวิจัยท่ี ดี 

ตวัอย่างเช่น การจาํลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้เคร่ืองมือให้ถูกตอ้ง รวมทั้งการวางแผนโครงสร้าง

งานวจิยัโดยภาพรวม 

  This subject is a lecture class. The objective of this class is the design of research 

infrastructure in order to obtain an outstanding research work. Simulation and experimental setup 

including research overall planning are exampled. 

หมวดวชิาบังคับสาขาทางวศิวกรรมไฟฟ้า     6   หน่วยกติ 

01027231 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลือ่น 

ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  หลักการเบ้ืองตน้ของการใช้วงจรแปลงผนักาํลังขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ระบบการ

ควบคุมและการแปรเปล่ียนความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า หลกัการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดว้ย

วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมมุมเฟส (วงจรเรียงกระแสด้วยไทริสเตอร์) หลักการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงดว้ยวงจรแปลงผนัไฟตรง/ไฟตรงแบบสวิตช์โหมด (วงจรสับ) หลกัการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํ

ด้วยการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีขดลวดสเตเตอร์ และการควบคุมกําลังงานสลิป หลักการขบัเคล่ือน

มอเตอร์เหน่ียวนําด้วยการควบคุมแบบสเกลาร์โดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบมอดูเลตความกวา้งลูกคล่ืนชนิด

แหล่งจ่ายแรงดนัและชนิดแหล่งจ่ายกระแสเพื่อแปรเปล่ียนความถ่ีของแรงดนัไฟฟ้า หลกัการขบัเคล่ือนมอเตอร์

เหน่ียวนาํดว้ยการควบคุมแบบเวกเตอร์หรือการควบคุมแบบฟีลด์โอเรียนเต็ด แนะนาํหลกัการเบ้ืองตน้ของการ

ขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําด้วยการควบคุมแรงบิดและฟลักซ์โดยตรง แนะนําหลักการเบ้ืองต้นของการ

ขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบไร้เซนเซอร์วดัความเร็วโรเตอร์ 

  Fundamentals of using power converters in electrical machine drives, variable speed drive 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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systems, phase-controlled dc motor drives (using thyristor-controlled rectifiers), dc motor drives using dc/dc 

switch mode converters (chopper-controlled dc motor drives), phase-controlled induction motor drives, stator 

voltage control, slip power recovery control, frequency-controlled induction motor drives using scalar control, 

pwm voltage-source inverter control, pwm current-source inverter control, vector controlled induction motor 

drives (field-oriented control), an introduction to direct torque and flux control for induction motor drives, an 

introduction to sensorless vector control for induction motor drives. 

01027232 อเิลก็ทรอนิกส์กาํลงัเชิงวศิวกรรม 

ENGINEERING POWER ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  อุปกรณ์สารก่ึงตวันํากาํลงั  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั  การประยุกต์ใช้งาน

อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัในทางอุตสาหกรรม  การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัสูงในทางระบบไฟฟ้า

กาํลงั  การจาํลองระบบอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

  Power  semiconductor  devices,  analysis of  power  electronic  circuit,  power  electronic 

applications in industries,  high power  electronic application  in power  systems,  computer  simulations of  

power  electronic systems. 

01027233 การวเิคราะห์ระบบควบคุมและการออกแบบ 

CONTROL SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แนวคิดทัว่ไปของการออกแบบระบบควบคุม เทคนิคทางคณิตศาสตร์สาํหรับการวิเคราะห์

ระบบควบคุม การแสดงหน่วยระบบควบคุมดว้ยสมการสถานะ และ ฟังก์ชันแปลงผนั ระบบลาํดบัสอง 

เกณฑ์สมรรถนะ เทคนิคในการตรวจเสถียรภาพของระบบ การชดเชยในระบบควบคุมเชิงเส้นและการ

ออกแบบ ระบบควบคุมยคุใหม่โดยสมการสถานะ การวางตาํแหน่งโพล สูตรของแอคเคอร์มานน์  

  General concept of control system design, mathematical techniques for control system 

analysis, state equations and transfer function representation of physical linear control system elements, 

second order systems, performance criteria, techniques for determining control system stability, linear 

control system compensation and design, modern control system design using state space, pole placement, 

Ackermann's formula. 

01027234 การจําลองและการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั 

POWER SYSTEM MODELING AND ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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 Prerequisite: None  

  ทบทวนพื้นฐานระบบไฟฟ้ากาํลงั โรงจกัรไฟฟ้า  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  หมอ้แปลงไฟฟ้า

กาํลงั  สวทิช์เกียร์  ระบบสายส่งการจาํลองระบบ   การวเิคราะห์การลดัวงจร   การวเิคราะห์เสถียรภาพ 

  Review of fundamental knowledge in electrical power systems, Power plants, generators, 

power transformers, switchgears, transmission systems, system modeling, fault analysis, stability analysis. 

01027235 หลกัการของวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

PRINCIPLE OF HIGH-VOLTAGE ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ทบทวนเร่ืองวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเก่ียวกบัการสร้างและการวดัแรงดนัสูง  แรงดนัเกินใน

ระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า  สนามไฟฟ้าและการวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัสนามไฟฟ้าดว้ยระเบียบวิธีเชิงตวัเลข

เบ้ืองตน้  คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์ทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  หลกัการวดัและการ

ทดสอบดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  คุณลกัษณะสมบติัเชิงวศิวกรรมของฉนวนแขง็ ฉนวนเหลว และฉนวน

ก๊าซ เบ้ืองตน้ 

  Review of high voltage engineering about high voltage generations and measurement,   

over voltage in transmission line system, electric field and fundamental electric field analysis with 

numerical method, computer program for analysis on high voltage engineering,  high voltage 

measurement and testing principle,  electrical engineering characteristics fundamental of  solid, liquid, and 

gas dielectric. 

หมวดวชิาเลอืก 12 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า และการขับเคลือ่น  

(POWER ELECTRONICS, ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES)  

01027300 หัวข้อคัดสรรทางอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 

SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS, ELECTRICAL 

MACHINE AND DRIVES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ศึกษาหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  และการขบัเคล่ือน

วศิวกรรมไฟฟ้าโดยหวัขอ้การสอนจะถูกพิจารณาจากอาจารยผ์ูส้อน 

  The course will  cover  topics  of  interest  selected  by  the  instructor  in  the  field  of  

power  electronics,  electrical machine  and  drives. 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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01027301 การวเิคราะห์เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าข้ันสูง 

ADVANCED ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วงจรแปลงผนัจ่ายกาํลงัไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าแบบทัว่ไป การจ่ายกําลังไฟฟ้า

ให้แกนเหล็กและโครงสร้างเหล็กสําหรับเร่ืองจกัรกลไฟฟ้า การลามิเนต ผลกระทบของร่องสล็อต ระยะ

โพลพิต กฎการประมาณค่าพารามิเตอร์คุณสมบติัของเคร่ืองจกัรกล ความตา้นทานแบบร่ัวไหล ส่วนปฐมภูมิ

และทุติยภูมิของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั โรเตอร์แบบกรง ระยะความยาวของช่องอากาศ  ความ

ผดิปรกติสองขั้ว การลดัวงจรของขดทางฝ่ังทุติยภูมิ 

  Conventional  and  converter  supplies  for  electrical  machines,  supply  situations  cores  

magnetic  and  constructional  irons  in  electrical  machines,  laminated  and  solid  magnetic  irons,  slot  

effects,  pole  pitches  scaling  laws  for  characteristic  machine  parameters,  leakage  resistance,  primary  

and  secondary  parts  of ac  machines,  cage  rotors,  air  gap  lengths,  two-pole  abnormally,  short  

circuit  secondary  winding. 

01027302 เคร่ืองจักรกลแบบสวติช์รีลกัแตนซ์และการขับเคลือ่น   

SWITCH RELUCTANCE MACHINES AND DRIVES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  โครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าสวติช์รีลกัแตนซ์ เทคนิคการควบคุม

และการขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าสวิตช์รีลกัแตนซ์ชนิดทัว่ไป การขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าสวิตช์รีลกัแตนซ์

ชนิดเชิงเส้น การขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้าสวิตช์รีลกัแตนซ์ชนิดเชิงระนาบ การควบคุมเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า

สวติช์รีลกัแตนซ์แบบไร้เซนเซอร์วดัตาํแหน่ง/ความเร็วโรเตอร์ ประเด็นใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมและ

การประยกุตใ์ชง้านเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าสวติช์รีลกัแตนซ์ 

  Structure and operating principles of switched reluctance machines, control techniques 

for switched reluctance motor drives, linear switched reluctance motor drives, planar switched reluctance 

motor drives, sensorless control for switched reluctance machines, recent issues in switched reluctance 

control and applications. 

01027303 การควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวตัของการขับเคลือ่นกระแสสลบั 

VECTOR CONTROL AND DYNAMICS OF AC DRIVES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แนะนําการขบัเคล่ือนเอซีมอเตอร์ แบบจาํลอง D และ Q ของเคร่ืองจกัรไฟฟ้าเหน่ียวนํา

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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และซิงโครนสั แบบจาํลอง D และ Q สาํหรับคอนเวอร์เตอร์กาํลงัโซลิดสเตท การวเิคราะห์เวกเตอร์เชิงซ้อน

ของเคร่ืองจกัรไฟฟ้าเหน่ียวนาํ หลกัการควบคุมแบบเวกเตอร์และฟิลด์โอเรียนเตชั่น การควบคุมแบบคง

ค่ากระแสในคอนเวอร์เตอร์กาํลงั ความไวของพารามิเตอร์และของการอ่ิมตวัในฟิลด์โอเรียนเตชัน่ทางออ้ม 

การทาํงานช่วงฟิลดว์คีเคน็น่ิง 

  Introduction  to  ac  drives,  D,Q  modeling  of  induction  and  synchronous  machines,  

complex  vector  analysis  of  induction  machines,  principle  of  vector  control  and field  orientation,  

dynamic of vector control  and field  orientation.,  current  regulation  in power  converters,  parameter  

sensitivity  and  saturation  effects  in  indirect  field  orientation,  field  weakening  operation. 

01027304 การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวดัแสดงผลสภาวะการทาํงานและการ

วนิิจฉัยของเคร่ืองจักรไฟฟ้า 

PARAMETER ESTIMATION CONDITION MONITORING AND 

DIAGNOSIS OF ELECTRICAL MACHINES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แนะนําทฤษฎีสเปซเวกเตอร์โดยย่อ การประมวลผลสัญญาณของสเปซเวกเตอร์แบบไม่

รบกวนการใช้งาน ผลของฮาร์โมนิคส์ต่อเวลา ทางเดินสเปซเวกเตอร์แบบต่าง ๆ  การประมาณขนาดฮาร์        

มอนิก  การวดัค่าความเร็วและตาํแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์ การวดัค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเคร่ืองจกัรไฟฟ้า 

การวนิิจฉยัวดัค่าสภาวะเคร่ืองจกัรไฟฟ้า 

  Introduction to space-vector,  signal processing of online space vector, harmonic  effects 

to time,  types of space vector loci, harmonic amplitude estimation, monitoring  of  the  rotor  speed  and  

the  rotor  angle,  parameter measurement of electrical machine, diagnosis  condition  monitoring. 

01027305 การออกแบบสนามแม่เหลก็ของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า  

ELECTROMAGNETIC DESIGN OF ELECTRICAL 

MACHINES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แนวคิดของการออกแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการประยุกต์ใชง้าน ของเคร่ืองจกัรกล

ไฟฟ้าแบบ เอซี แนวคิดของวงจรทางแม่เหล็ก การคาํนวณหาวงจรสมมูลจากรูปทรงเชิงเรขาคณิตของ

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าหมุนแบบเหน่ียวนาํ ซิงโครนสั รีลกัแตนซ์ และแบบแม่เหล็กถาวร การคาํนวณเก่ียวกบั

ความสูญเสียในทองแดงและในแกนเหล็ก ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานของไฟไนท์เอลิเมนท์กับ

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าแบบหมุน 

  Electromagnetic design concepts and application to ac machines, magnetic circuit 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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concepts, calculation of equivalent circuit parameters of induction, synchronous, reluctance and 

permanent magnet machines from geometric data, copper and iron loss calculations, theory and 

application of finite elements to rotating machine. 

01027306 การออกแบบทีเ่หมาะสมสําหรับวศิวกรรมไฟฟ้า 

DESIGN OPTIMIZATION FOR ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วิธีการออกแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า หลกัการพื้นฐานของการหาค่าท่ีเหมาะสมปัญหาการ

ออกแบบท่ีไม่มีเง่ือนไขและมีเง่ือนไข รูปแบบทัว่ไปของการหาค่าท่ีเหมาะสม สถานะภาพของสมการ

เง่ือนไข ขอ้กาํหนดท่ีจาํเป็นสําหรับการหาค่าท่ีเหมาะสมแบบมีเง่ือนไข วิธีการหาค่าท่ีเหมาะสมเชิงตวัเลข

แบบไม่มีเง่ือนไขและมีเง่ือนไข การออกแบบตวัเหน่ียวนาํแบบโซลินอยดแ์กนอากาศท่ีมีค่าสูญเสียนอ้ย การ

ออกแบบหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีเหมาะสม 

  Design  strategies  for  electrical  engineering,  basic  concepts  of  optimization,  

unconstrained  and  constrained  design  problems,  general  optimization  statement,  status  of  

constraints,  necessary  condition  for  constrained  optimization,  unconstrained  and  constrained  

numerical  optimization  techniques,  minimum  loss  design  of  air-cored  solenoid  inductor,  design  

optimization  of  small  transformers. 

01027307  อุปกรณ์ปรับสภาพระบบไฟฟ้ากาํลงั 

ELECTRIC POWER CONDITIONER 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ทฤษฎีเฟอร์โรเรโซแนนซ์ หม้อแปลงเฟอร์โรเรโซแนนซ์สําหรับอุปกรณ์รักษาแรงดัน

อตัโนมติั หมอ้แปลงบกัค์-บูสท์ อุปกรณ์รักษาแรงดนัอตัโนมติัซ่ึงมีหมอ้แปลงชดเชยและอาศยัการทาํงาน

ของหมอ้แปลงปรับไดค้วบคุมดว้ยมอเตอร์ หมอ้แปลงสับเปล่ียนแทป แหล่งจ่ายไฟฟ้าต่อเน่ือง การจาํแนก

แหล่งจ่ายไฟต่อเน่ือง แบตเตอร่ีและฟลายวีลสาํหรับใชใ้นแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่อเน่ือง การขนานแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ต่อเน่ือง การประเมินสมรรถนะของแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่อเน่ือง  คอนเวอร์เตอร์สําหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าต่อเน่ือง  

เคร่ืองประจุและคายประจุแบตเตอร่ี 

  Theory of ferro-resonant, ferro-resonant transformer for automatic voltage regulator, 

buck-boost transformer, automatic voltage regulator with series compensating transformer based on 

motorized variable transformer, tap switching transformers, uninterruptible power supplies (UPS), 

classification of UPS, batteries and flywheels for UPS applications, parallel operation of UPS systems, 

performance evaluation of UPS systems, converters for UPS systems, battery charger/discharger. 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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01027308 คอนเวอร์เตอร์กาํลงัแบบเรโซแนนซ์ 

RESONANT POWER CONVERTERS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วงจรเรียงกระแสคลาสดี ชนิดกระแสและแรงดนั วงจรเรียงกระแสคลาสอี ท่ีมีอตัราการ

เปล่ียนแปลงแรงดนั และอตัราการเปล่ียนแปลงกระแสตํ่า วงจรอินเวอร์เตอร์คลาสดี แบบเรโซแนนซ์อนุ

กรม วงจรอินเวอร์เตอร์คลาสดี แบบเรโซแนนซ์ ขนาน วงจรอินเวอร์เตอร์คลาสดี แบบเรโซแนนซ์อนุกรม

และขนาน วงจรอินเวอร์เตอร์คลาสดี แบบสวิตช์ด้วยแรงดนัศูนย ์ วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์คลาสดี 

ชนิดแหล่งจ่ายกระแส วงจรอินเวอร์เตอร์   เรโซแนนซ์แบบควบคุมเฟส อินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบเอช

บริดจ ์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดนั แบบ    เรโซแนนซ์ และอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบเอชบริดจ ์ชนิดแหล่งจ่าย

กระแส แบบเรโซแนนซ์ 

  Current and voltage class D rectifier, low dv/dt and low di/dt class E rectifier, series 

resonanr class D inverter  parallel resonant class D inverter, series-parallel resonant class D inverter, ZVS 

class D inverter, current source class D resonant inverter, phase controlled resonant inverter, voltage and 

current source H-bridge resonant inverter. 

01027309 การวเิคราะห์และออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบสวติช่ิงโหมด 

SWITCHING-MODE POWER CONVERTER ANALYSIS AND 

DESIGN 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  วงจรสวิตช่ิงคอนเวอร์เตอร์แบบต่าง ๆ  การออกแบบวงจรสวิตช่ิงคอนเวอร์เตอร์  การ

วิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กท่ีความถ่ีตํ่าของการสวิตช์แบบคุมค่า  วิธีการหาค่าเฉล่ียตวัแปรสเตต พื้นฐาน

สวิตช่ิงเพาเวอร์เซลล์พร้อมดว้ยการควบคุมค่ากระแสของตวัเหน่ียวนาํ  สวิตช่ิงเซลล์แบบหลายลูป โดยใช้

แรงดนัท่ีคร่อมตวัเหน่ียวนาํในลูปป้อนกลบัแบบไมเนอร์ 

  Types of switching converters, switching converter design, small-signal low frequency 

analysis of switching regulators, state-variables-averaging method, elementary power cells with inductor 

current as controlled quantity, and multi-loop switching cells using inductor voltage in a minor feedback 

loop. 

01027310 วงจรแปลงผนักาํลงัสูงและการประยุกต์ 

HIGH POWER CONVERTERS AND APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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  อุปกรณ์ก่ึงตวันาํกาํลงัสูง วงจรเรียงกระแสดว้ยไดโอดแบบหลายพลัส์ วงจรเรียงกระแส

ด้วยเอสซีอาร์แบบหลายพลัส์ อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันสองระดับ ชนิดและการทาํงานของ

อินเวอร์เตอร์หลายระดบั การควบคุมและการมอดูเลต  การนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมและระบบไฟฟ้ากาํลงั 

  High-power semiconductor devices,  multipulse diode rectifiers, multipulse SCR 

rectifiers, two-level voltage source inverter, topology and operation of multilevel converters,  control and 

modulation strategies, industrial and power system applications. 

01027311 การวเิคราะห์อิเลก็ทรอนิกส์กําลงัข้ันสูง 

ADVANCED POWER ELECTRONIC ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  เทคโนโลยีของอุปกรณ์ก่ึงตัวนํากําลัง การพัฒนาคอนเวอร์เตอร์ การควบคุมและหา

แบบจาํลองของคอนเวอร์เตอร์ เทคนิคการควบคุมพีดบัเบิลยเูอ็มสมยัใหม่ วงจรกรองสัญญาณแบบแอกทีฟ

และพาสซีฟ การประยุกต์ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัในเชิงพาณิชย ์ระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์ขั้นสูง  

การป้องกันและการออกแบบอิเล็กทรอนิก์กําลัง  การจําลองด้วยคอมพิวเตอร์ของวงจรและระบบ

อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั  การเช่ือมต่อระบบอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัใหเ้หมาะท่ีสุด  

  Power semiconductor technology, developments in low and high power converters, 

converter modeling and control, new PWM techniques, active and passive filters, electronic power system 

in commercial applications, advanced motors and drives, power electronic protection and design, 

computer simulation of power electronic converters and system, optimization the utility interface with 

power electronic  system. 

01027312 การเข้ากนัได้ทางแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  หลกัการพื้นฐานของความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า ปัญหาและปรากฏการณ์ของความ

เข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการควบคุมเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยการป้องกนัและการกรอง

สัญญาณ การออกแบบเพื่อความเขา้กนัได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า หลกัการดา้นความปลอดภยั หนทางสู่ผ่าน

ข้อกําหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า แนะนํามาตรฐานของความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า 

มาตรฐานการคงทนต่อคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และการยอมให้ปล่อยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การทดสอบความเขา้

กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า หลกัการจดัการดา้นความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า 

  Fundamental of EMC, EMC phenomena and problems, methodology of EMC control: 

shielding and filtering and design principles, designing to avoid electromagnetic interference problems, 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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safety aspects, achieving compliance with the new EMC directive, a guide to relevant standards, immunity 

and emission standards, EMC testing, EMC management. 

01027313 เทคโนโลยีของอุปกรณ์พาสซีฟแบบอนิทเิกรตเตท 

INTEGRATED PASSIVE COMPONENT TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  สภาวะและแนวโนม้ของอุปกรณ์พาสซีฟแบบดิสครีต  รูปร่างของอุปกรณ์พาสซีฟแบบ

อินทิเกรตเตท การเปรียบเทียบอุปกรณ์พาสซีฟกบัอุปกรณ์แบบแอคทีฟ  การเช่ือมต่อและโครงสร้างของ

อุปกรณ์พาสซีฟแบบอินทิเกรตเตท  คุณลกัษณะและสมบติัของอุปกรณ์พาสซีฟแบบอินทิเกรตเตท เช่น ตวั

ตา้นทาน ตวัเก็บประจุ และตวัเหน่ียวนาํ  การประยกุตใ์ชง้านและเทคโนโลยกีารอินทิเกรชัน่   ระบบ

เศรษฐศาสตร์ของอุปกรณ์พาสซีฟแบบฝังภายในตวัชิฟ  อนาคตของการใชง้านของอุปกรณ์พาสซีฟแบบ

อินทิเกรตเตท  

  Status and trends in discrete passive components, configuration of integrated passives, 

comparison to integrated active devices, substrates and interconnect system for integrated passives, 

characteristics and performance of integrated resistors, capacitors and inductors, applications and 

integration technology, economics of embedded passives, and future of integrated passives. 

01027314  เทคนิคการควบคุมและการประมาณค่าสําหรับการขับเคลื่อน

เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส   

CONTROL AND ESTIMATION TECHNIQUES FOR 

SYNCHRONOUS MACHINE DRIVES  

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  การขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสัแบบต่างๆ(โดยเนน้เทคนิคการควบคุมและการ

ประมาณค่า): เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดรูปคล่ืนไซน์แบบท่ีมีแม่เหล็กถาวรติดตั้งบนผิวโรเตอร์ 

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสัชนิดรูปคล่ืนไซน์แบบท่ีมีแม่เหล็กถาวรฝังใตผ้ิวโรเตอร์ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า

ซิงโครนสัรีลกัแตนซ์ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสัชนิดรูปคล่ืนส่ีเหล่ียมคางหมูแบบท่ีมีแม่เหล็กถาวรติดตั้ง

บนผิวโรเตอร์ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัสชนิดท่ีมีขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กท่ีโรเตอร์ การควบคุม

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัสแบบไร้เซนเซอร์วดัตาํแหน่ง/ความเร็วโรเตอร์ ประเด็นใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การควบคุมเละการประยกุตใ์ชง้านเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั 

  Control and estimation techniques for synchronous machine drives: sinusoidal SPM 

machine drives, sinusoidal IPM machine drives, synchronous reluctance machine drives, trapezoidal SPM 

machine drives, Wound-field synchronous machine drives, sensorless control for synchronous machines, 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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recent issues in synchronous machine control and applications. 

กลุ่มวชิาระบบไฟฟ้ากาํลงั พลงังาน และไฟฟ้าแรงสูง 

(POWER SYSTEMS, ENERGY SYSTEMS, AND HIGH VOLTAGE) 

01027400 หัวข้อคัดสรรทางระบบไฟฟ้ากาํลงั พลงังาน และไฟฟ้าแรงสูง 

SELECTED TOPICS IN POWER SYSTEM, ENERGY AND HIGH 

VOLTAGE 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ศึกษาหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางระบบไฟฟ้ากาํลงั พลงังาน และไฟฟ้าแรงสูง  โดยหัวขอ้การ

สอนจะถูกพิจารณาจากอาจารยผ์ูส้อน 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of power 

system, energy, and high voltage. 

01027401 สนามแม่เหลก็ภาวะช่ัวครู่ในระบบไฟฟ้ากาํลงั 

ELECTROMAGNETIC TRANSIENT IN POWER SYSTEM 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ทบทวนเสิร์จฟ้าผ่า ทบทวนเสิร์จสวิตช่ิง  คล่ืนจร สายส่งตวันาํหลายเส้น แนวทางของอี

เอม็ทีพ ี อุปกรณ์ป้องกนั  การประสานสัมพนัธ์ของฉนวน 

  Review of lightning surges, reviews of switching surges, traveling waves, multi-

conductors transmission lines, EMTP concepts, protective devices, insulation co-ordination. 

01027402 วสัดุฉนวนทางไฟฟ้า 

ELECTRICAL INSULATING MATERIAL 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับสนามไฟฟ้า ชนิดและคุณสมบัติของฉนวนท่ีใช้ทางด้าน

ไฟฟ้าแรงสูง     การวดัและการทดสอบคุณลกัษณะสมบติัเชิงวิศวกรรมของฉนวนแข็ง ฉนวนเหลว และ

ฉนวนก๊าซ  เทคโนโลยีวสัดุฉนวนสมยัใหม่  การประสานสัมพนัธ์ของฉนวนและการเลือกใช้ฉนวนใน

ระบบไฟฟ้ากาํลงั  ปัญหาและเทคนิคการแกปั้ญหาการฉนวนในระบบไฟฟ้ากาํลงั 

  Electric field problem analysis, type and characteristics of insulations using in high 

voltage system, measurement and testing of electrical engineering characteristics fundamental of  solid, 

liquid, and gas dielectric, modern insulation technology,  insulation coordination and insulator usage in 

electrical power system,  problem and solution of insulator usage in electrical power system. 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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01027403 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูงข้ันสูง 

ADVANCED HIGH VOLTAGE ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัสนามไฟฟ้าด้วยระเบียบวิธีเชิงตวัเลข เทคนิคการออกแบบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเบ้ืองต้น เทคโนโลยีวสัดุฉนวนสมัยใหม่   มาตรฐานการวดัและการทดสอบด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการออกแบบการทดลองทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการวดัและ

การทดสอบการเกิดดิสชารจบ์างส่วน หลกัการวเิคราะห์ผลการทดสอบการเกิดดิสชารจบ์างส่วน 

  Electric field problem analysis with numerical method, fundamental of high voltage 

apparatus design technique, modern insulation technology,  high voltage measurement and testing 

standard, design experiment of high voltage engineering, partial discharge measurement and testing 

technique,  partial discharge test result analysis. 

01027404 คุณภาพกาํลงัไฟฟ้า 

ELECTRIC POWER QUALITY 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

 คาํและคาํจาํกดัความ แรงดนัไฟฟ้าตกชัว่ขณะและไฟดบั แรงดนัเกินฉับพลนัชัว่ครู่ ฮาร์มอนิกและ

มาตรฐานของฮาร์มอนิก การเปล่ียนแปลงแรงดนัช่วงเวลานาน เกณฑ์การวดัสมรรถนะคุณภาพกาํลงัไฟฟ้า 

การเฝ้าระวงัคุณภาพกาํลงัไฟฟ้า การแกปั้ญหาคุณภาพกาํลงัไฟฟ้าและอุปกรณ์ลดและบรรเทาปัญหา 

  Terms and definitions, voltage sags and interruptions, transient overvoltage, harmonics 

and standards on harmonics, long duration voltage variations, power quality benchmarking,  power quality 

monitoring, power quality solutions and mitigation devices. 

01027405 การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทยีมทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPLICATIONS IN 

ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แนะนาํพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียมชนิดนํ้าหนกัและไร้นํ้าหนกั  โครงสร้างของ

โครงข่ายประสาทเทียมทั้งสองแบบ การเตรียมขอ้มูลตวัอยา่งสาํหรับการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม

ทั้งสองแบบ  การใชแ้มทแล็ปสาํหรับการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมทั้งสองแบบ กระบวนการเรียนรู้

ของโครงข่ายประสาทเทียมทั้งสองแบบ การวิเคราะห์ผลของโครงข่ายประสาทเทียมทั้งสองแบบหลงัจาก

ไดรั้บการเรียนรู้ การใชง้านและตวัอยา่งการใชง้านของโครงข่ายประสาทเทียมทั้งสองแบบในการแกปั้ญหา

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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การประมาณค่าฟังกช์นัต่าง ๆ 

  Introduction to weighted and weightless neural networks, structures of weighted and 

weightless neural networks, preparation of samples for training weighted and weightless neural networks, 

use of MATLAB for training weighted and weightless neural networks, training process of weighted and 

weightless neural networks, analyst of results of trained weighted and weightless neural networks, use of 

weighted and weightless neural networks, the examples of use of weighted and weightless neural 

networks for  function  approximation. 

01027406 วศิวกรรมการส่องสว่างข้ันสูง 

ADVANCED ILLUMINATION ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ทบทวนวศิวกรรมการส่องสวา่ง เทคนิคขั้นสูงและสมยัใหม่สาํหรับการออกแบบวิศวกรรม

การส่องสวา่ง เทคนิคการวดัการกระจายความส่องสวา่ง แนวคิดของเคร่ืองวดัแสงแบบต่าง ๆ 

  Review of illumination engineering, modern and higher techniques for Illumination 

engineering design, measurement techniques of light distribution, goniometer concept. 

01027407 การออกแบบระบบไฟฟ้ากาํลงัข้ันสูง 

ADVANCED ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ทบทวนการออกแบบระบบไฟฟ้ากาํลงั การประสานกนัของอุปกรณ์ป้องกนัแบบซีเลคทีฟ

ในระบบไฟฟ้าระดบัแรงดนัปานกลางและระดบัหลายแรงดนั การออกแบบระบบกราวด์ในระบบไฟฟ้า

แรงดนัตํ่า ระบบการป้องกนั การป้องกนัการร่ัวลงดิน ฟิวส์จาํกดักระแส การออกแบบระบบกราวดใ์นสถานี

ไฟฟ้ายอ่ย และการเลือกขนาดหมอ้แปลง 

  Review of electrical system design, selective coordination of protective devices in 

medium voltage and multi-voltage systems, grounding system design in low voltage system, system 

protection, ground fault protection, current limiting fuse, design of substation grounding and transformer 

selection. 

01027408 ระบบเกบ็สะสมพลงังานไฟฟ้า 

ELECTRIC ENERGY STORAGE SYSTEM 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แนวโนม้การพฒันาระบบไฟฟ้ากาํลงั อุปกรณ์สะสมพลงังานซ่ึงเป็นหน่วยหน่ึงของระบบ

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ไฟฟ้ากาํลงั การประยุกต์ใช้อุปกรณ์สะสมพลงังาน พลงังานความร้อน พลงังานนํ้ าแบบสูบกลบั พลงังาน

อากาศอดั พลงังานจากไฮโดรเจนและเช้ือเพลิงสังเคราะห์แบบอ่ืน พลงังานไฟฟ้าเคมี แถวตวัเก็บประจุ 

พลงังานแม่เหล็กตวัเหน่ียวนาํยิง่ยวด การพิจารณาตวัเลือกระบบสะสมพลงังาน 

  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. 

01027409 ระบบพลงังานทดแทน 

RENEWABLE ENERGY SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แหล่งพลงังาน พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์พลงังานลม  พลงังานจากคล่ืน เทคนิคในการ

เช่ือมต่อเขา้กบัระบบไฟฟ้า การออกแบบระบบส่ิงแวดลอ้ม 

  Energy Resources, Solar electricity, wind turbine, wave energy, interface techniques to 

electricity systems, environmental designs. 

01027410 ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

ELECTRIC POWER DISTRIBUTION SYSTEM 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  พื้นฐานระบบจาํหน่ายไฟฟ้า ทฤษฎีของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจาํหน่าย เช่น สายจาํหน่าย

เหนือดิน สายจาํหน่ายใตดิ้น หมอ้แปลงไฟฟ้า และอ่ืนๆ การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า การป้องกนัในระบบ

จาํหน่าย การป้องกนัฟ้าผา่ การประเมินความเช่ือถือได ้และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก 

  Fundamental of distribution systems, theory of electrical equipment for distribution 

system such as overhead and underground lines, transformers, etc., power quality analysis, distribution 

system protection, lightning protection, reliability evaluation, and distributed generation 

01027411 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบส่งกาํลงัไฟฟ้า 

ANALYSIS AND DESIGN OF ELECTRIC POWER 

TRANSMISSION SYSTEM 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  การวางแผนระบบสายส่ง   พฤติกรรมในสภาวะปกติของสายส่ง    องค์ประกอบสมการ

และการวิเคราะห์สภาวะผิดปกติ   สายเคเบิลใตดิ้น  สายส่งไฟฟ้ากระแสตรง    แรงดนัเกินในระบบและการ

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ประสานกนัของฉนวนไฟฟ้าในสายส่ง    ขอ้จาํกดัของระบบสายส่งท่ีเป็นอีเอชว ี  โคโรน่า  สัญญาณรบกวน

วทิย ุ โครงสร้างของสายส่ง     การวเิคราะห์ระยะหยอ่นและแรงดึงในสายส่ง   การคาํนวณสนามแม่เหล็กท่ี

ออกมาจากสายส่ง    การคาํนวณสนามไฟฟ้าท่ีออกมาจากสายส่ง   การป้องกนัฟ้าผ่าและการวิเคราะห์ค่า

ความตา้นทานฐานเสา    การวเิคราะห์การประสานกนัของฉนวนไฟฟ้า 

  Transmission system planning, steady, state performance of transmission lines, 

symmetrical components and fault analysis, underground cables, direct current power transmission, 

transient over voltages and insulation coordination, limiting factors for extra high and ultrahigh voltage, 

corona, radio noise, construction of overhead lines, electric field calculation, lightning protection and 

footing resistance analysis, insulation coordination analysis. 

01027412 การดําเนินการ การควบคุม และการวางแผนของระบบไฟฟ้ากาํลงั 

POWER SYSTEM OPERATION, CONTROL AND PLANNING 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  การวิเคราะห์สูตรต่าง ๆ  ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ากาํลัง  ผลทางตวัเลขของสมการทาง

คณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาํลงั   วิธีสปาร์ซิต้ี   การวิเคราะห์ระบบทางกลและรูปแบบของเคร่ืองจกัร 

การศึกษาเสถียรภาพของระบบระบบหลายเฟส (หกเฟส)   การไหลของโหลด และการควบคุมทาง

เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาํลงั   การควบคุมระบบไฟฟ้ากาํลงั    การบริหารพลงังานในการควบคุมการ

เช่ือมต่อระบบ  ระบบส่ือสารและระบบการวดัทางไกลของระบบไฟฟ้ากาํลงั  ระบบการควบคุมทางไกล

ผา่นระบบส่ือสาร    การจาํลองของระบบไฟฟ้ากาํลงัเพื่อดูความเป็นไปไดข้องระบบการวางแผนการติดตั้ง

โรงจกัร และระบบโครงข่าย 

  Network formulation, numerical solution of mathematical equations, sparsity technique, 

dynamic analysis and modeling of machines, stability studies, multi-phase (six-phase) system, load flow 

and economic operation of power system, power system control, energy accounting in interconnected 

operations, communications and telemetering methods in power system, supervisory control and data  

acquisition (SCADA) power system, probabilistic production simulation generation planning and network 

planning. 

01027413 พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาํลงั 

POWER SYSTEM DYNAMICS AND STABILITY 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แบบจาํลองส่วนประกอบต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากาํลงั ระบบไฟฟ้ากาํลงัในภาวะอยูต่วั ภาวะ

รบกวนระบบไฟฟ้ากาํลงัแบบขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เสถียรภาพของเคร่ืองจกัรซิงโครนสั เสถียรภาพของ

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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แรงดนั การศึกษาการจาํลองพลศาสตร์ และเสถียรภาพของระบบท่ีประกอบดว้ยหลายๆ เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

  Power system components and modeling, power system in the steady-state, 

electromechanical dynamic for small disturbance, large disturbance, rotor angle stability, voltage stability, 

stability of multi-machine system and Power system dynamic simulation. 

01027414 การประเมินค่าความน่าเช่ือถือในระบบไฟฟ้า 

RELIABILITY EVALUATION OF POWER SYSTEM 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ความน่าจะเป็นในการประเมินความเช่ือถือได้  ขบวนการมาร์คอฟแบบดิสครีตและ

ต่อเน่ือง วิธีความถ่ีและช่วงเวลา การประเมินความเช่ือไดข้องระบบผสมระหวา่งระบบผลิตและระบบสาย

ส่ง การประเมินระบบความเช่ือถือไดข้องระบบจาํหน่าย และวธีิการคาํนวณแบบมนัติคาร์โล 

  Probabilistic distributions in reliability evaluation, discrete and continuous Markov 

processes, frequency and duration methods, composite generation and transmission reliability evaluation, 

distribution power system reliability evaluation, and Monte Carlo simulation 

01027415 การป้องกนัระบบไฟฟ้ากาํลงัสมยัใหม่ 

MODERN POWER SYSTEM PROTECTIONS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แนวคิดของการป้องกันในระบบไฟฟ้ากําลัง  การประยุกต์ใช้งานทางการประมวลผล

สัญญาณ   การประยุกต์ใช้งานของระบบอจัฉริยะ    อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ   รีเลย์ชนิดดิจิตอล   การ

ประสานกนัของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

  Concepts of power system protections, signal processing applications, artificial 

intelligent systems applications, protective devices, digital relays, co-ordination of devices 

01027416 การแปรรูปกจิการไฟฟ้าและการบริหารความคับคั่งของพลงังานไฟฟ้า

ในสายส่ง 

POWER SYSTEM DEREGULATION AND TRANSMISSION 

CONGESTION MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม การดาํเนินกิจการไฟฟ้าแบบดั้งเดิม การจดัแยก

โครงสร้างการดาํเนินกิจการไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ การวเิคราะห์ความมัน่คงปลอดภยัของระบบไฟฟ้า การ

บริหารความคบัคัง่ของพลงังานไฟฟ้าในสายส่งแบบจุดและแบบโซน รูปแบบการจดัการตลาดเสรีไฟฟ้า 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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  Concepts of engineering economics, traditional electricity supply industry (ESI), 

deregulation in power industry, power system security assessment, transmission congestion management: 

nodal and zonal analysis, designs of standard market design (SMD). 

01027417 การวดัและการทดสอบด้านวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

HIGH VOLTAGE MEASUREMENT AND TEST 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  มาตรฐานการวดัและการทดสอบดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคการวดัแรงดนัสูงและ

หลกัการสอบเทียบระบบวดัแรงดนัสูง  การวดัค่าตวัเก็บประจุและค่าการสูญเสียของฉนวน  การทดสอบการ

เกิดดิสชารจบ์างส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  การทดสอบลูกถว้ยฉนวนและเคเบิลสเปเซอร์  การ

ทดสอบดร็อปเอาทฟิ์วส์  การทดสอบสายเคเบิล  การทดสอบอุปกรณ์ต่อสาย  การทดสอบหมอ้แปลง  

  Basic standard for high voltage measurement and testing, high voltage measurement 

technique and calibration principle of high voltage measurement system, capacitance and loss tangent 

measurement, partial discharge testing, insulator and cable spacer testing,  drop out fuse testing, cable 

testing,  high voltage clamp testing, transformer testing. 

01027418 การตรวจสอบและการวเิคราะห์ข้ันสูงของการฉนวน 

ADVANCED INSULATING ANALYSIS 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  แรงดนัเกินและผลกระทบของแรงดนัเกินต่อการใชง้านฉนวนในระบบไฟฟ้ากาํลงั เทคโน- 

โลยีการตรวจวดัและการวิเคราะห์แรงดนัเกินฟ้าผ่า กระแสฟ้าผ่า และแรงดนัเกินสวิตช่ิง  เทคโนโลยีการ

ตรวจจบัความบกพร่องของฉนวนแบบไม่รบกวนการใช้งาน แนวคิดทางด้านการบูรณาการเทคโนโลยี

สมยัใหม่สําหรับการตรวจวดัและทดสอบทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง   การประเมินความเส่ียงต่อความ

ลม้เหลวของการฉนวน  การประเมินอายุ  ราคา และความสามารถในการเป็นฉนวนของการฉนวนหลงัจาก

ใชง้านไประยะเวลาหน่ึง 

  Over voltage and its effect on insulation system in electrical power system,  measurement 

technology and analysis of lightning voltage, lightning current, switching over voltage, online monitoring 

in  insulation system, synergy for high voltage measuring and testing, risk analysis of insulation failure, 

insulation  capacity, age and cost  of  using insulation system evaluation. 

กลุ่มวชิาสัญญาณและระบบ 

(SIGNAL ANDS SYSTEMS) 

01027800 หัวข้อคัดสรรทางสัญญาณและระบบ 3 (3-0-6) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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SELECTED TOPICS IN SIGNALS AND SYSTEMS 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  ศึกษาหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางสัญญาณและระบบไฟฟ้า โดยหวัขอ้การสอนจะถูกพิจารณาจาก

อาจารยผ์ูส้อน 

  The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of signal and 

systems 

01027801 ระบบเวลาดิสครีต 

DISCRETE-TIME SYSTEM 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  คอนโวลูชั่น ฟังก์ชันถ่ายโอนแบบดิสครีต ผลการแปลง z  การจาํลองดิสครีตของระบบ

ขอ้มูลแบบสุ่ม  การวิเคราะห์สัญญาณและการตอบสนองพลวตั  การตอบสนองความถ่ี  การออกแบบวงจร

กรองแบบดิจิตอล   ปริภูมิสเตต  การจาํลองระบบโดยใชโ้ปรแกรม 

  Convolution, discrete transfer function, z transform, discrete-models of sampled-data 

system, signal analysis and dynamic response, frequency response, digital filter design, state space, 

program simulation 

01027802 พารามิเตอร์และเทคนิคการระบุของระบบ 

PARAMETER AND SYSTEM IDENTIFICATION TECHNIQUE 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  การจาํลองของระบบคงคุณลกัษณะเชิงเวลาซ่ึงเป็นเชิงเส้น การจาํลองสาํหรับระบบไม่เป็น

เชิงเส้นและมีคุณลกัษณะเปล่ียนแปลงตามเวลา วิธีในตวัแปรอิสระความถ่ีและตวัแปรอิสระเวลาท่ีไม่ใช่

พารามิเตอร์ วิธีการประมาณพารามิเตอร์ การลู่เขา้และความสอดคลอ้ง การกระจายแบบอะซิมโทตของการ

ประมาณพารามิเตอร์ การคาํนวณการประมาณ วธีิการประมาณแบบรีเคอร์ซีฟ 

  Models of linear time-invariant systems, models for time-varying and nonlinear systems, 

nonparametric time- and frequency-domain methods, parameter estimation methods, convergence and 

consistency, asymptotic distribution of parameter estimates, computing the estimate, recursive estimation 

methods 

01027803 ระบบควบคุมดิจิตอล 

DIGITAL CONTROL SYSTEM 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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 Prerequisite: None  

  ทบทวนระบบควบคุมต่อเน่ือง  ระบบควบคุมดิจิตอล  การวิเคราะห์ระบบดิสครีต การ

ออกแบบระบบขอ้มูลแบบสุ่มโดยเทคนิคผลการแปลง  วธีิสเตทสเปซ  การประยกุตใ์ชง้าน 

  Review of continuous control, digital control, discrete system analysis , sampled- data 

system design using transform techniques, state-space methods, applications 

01027804   ทฤษฎกีารควบคุมสมัยใหม่ 

MODERN CONTROL THEORY 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  การแทนตัวแปรสเตตในระบบ ความสามารถควบคุมได้และความสามารถสังเกตได ้

รูปแบบมาตรฐานของระบบ การออกแบบระบบควบคุมยุคใหม่โดยใชต้วัแปรสถานะ การวางตาํแหน่งโพล 

สูตรของแอคเคอร์มานน์ การประมาณตวัแปรสเตต การควบคุมคงทน เทคนิค H การออกแบบระบบควบคุม

ไม่เป็นเชิงเส้น การแนะนาํทฤษฎีการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุดและการประยกุตใ์ชง้าน 

  State variable representations of systems, controllability and observability, canonical 

forms of systems, control system design using state variable, pole placement, Ackermann's formula, 

estimation, robust control, H techniques, nonlinear control-system design, introduction to optimal control 

theory and its applications 

01027805 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 

DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  การชกัตวัอยา่งและการสร้างคืน การแปลงฟูเรียร์แบบดิสครีต การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การ

วเิคราะห์สเปคตรัมเชิงปฏิบติั ผลการแปลง Z และสมการผลต่าง ฟิลเตอร์ดิจิตอล ฟิลเตอร์แบบผลตอบสนอง

อิมพลัส์จาํกดัขอบเขต ฟิลเตอร์แบบผลตอบสนองอิมพลัส์ไม่จาํกดัขอบเขต การสร้างฟิลเตอร์ดิจิตอลในทาง

ปฏิบติั การประมวลผลสัญญาณแบบหลายอตัรา การวเิคราะห์และจาํลองสัญญาณสุ่ม  การประยกุตใ์ชก้าร

ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 

  Sampling and reconstruction, the discrete Fourier transform, the fast Fourier transform, 

practical spectral analysis, Z-transforms and difference equations, digital filters, finite impulse response 

filters, infinite impulse response filters, digital filter realization and implementation, multirate signal 

processing, analysis and modeling of random signals, digital signal processing applications. 

01027806 การประยุกต์ใช้งานระบบอตัโนมัติ 

AUTOMATION SYSTEM APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  อุปกรณ์ตรวจจบั และแปลงสัญญาณ หลกัการพื้นฐานของการส่งผ่านขอ้มูล เทคนิคการ

สร้างและแปลงสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได ้ บสัฟิลด ์

  Sensor and transducers, principle of data communication, signal conditioning techniques, 

programmable logic controller, process field bus 

01027807 เทคนิคการเฝ้าระวงัและวนิิจฉัย 

MONITORING AND DIAGNOSTIC TECHNIQUES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  พื้นฐานการวนิิจฉยั และการสาํรวจแบบกา้วหนา้ พื้นฐานการตรวจสอบความผดิพลาดแบบ

ทัว่ไป และการแยกโดด เทคนิคทางสถิติสําหรับการขยายขอ้มูลและทฤษฎี และการประยกุตใ์ชง้าน รวมทั้ง

การวิเคราะห์คอเรชัน่ รีเกรชชัน่ การประมาณสถานะไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์พีซีเอ การวิเคราะห์พีแอลเอส 

การวเิคราะห์เอน็แอลพีแอลเอส  ปัญญาประดิษฐ ์รวมทั้งโครงข่ายประสาทเทียม และระบบตรรกแบบฟัซซ่ี 

  Fundamentals of monitoring and diagnosis and explore some advanced techniques. Basic 

concepts of conventional fault detection and isolation (FDI), statistical techniques for information 

extraction, theory and application of advanced information processing technologies, correlation analysis, 

regression, ridge regression, non-linear state estimation, principal component analysis (PCA), partial least 

squares (PLS), non-linear partial least squares (NLPLS) and kernel regression,  artificial intelligence 

including artificial neural networks, and fuzzy logic. 

01027808 เทคนิคการแปลงสมัยใหม่และทฤษฎขีองระบบ 

MODERN TRANSFORMATION TECHNIQUES 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  พื้นฐานวิธีการแปลงสมยัใหม่ รวมทั้งทฤษฎีระบบเชิงเส้น และไม่เชิงเส้น วิธีการแปลง

โดเมนความถ่ี พื้นฐานตวัแปรเชิงซ้อน การแปลงลาปลาซแบบ 2 ดา้น พร้อมการหาค่าอินเวอร์ส การแปลง

อนุกรมฟูเรียร์ ทฤษฎีแซมปล้ิง ผลการแปลง z สองดา้น พร้อมการอินเวอร์ส และการแปลงอนุกรมฟูเรียร์

แบบดิสครีต  แบบจาํลองปริภูมิสเตตของระบบพลวตัเชิงเส้น พีชคณิตเชิงเส้น การแปลงเสตททรานสิชั่น 

ทฤษฎีเมทริกซ์เอก็โปเนนเชียล การควบคุม และการสังเกต เสถียรภาพ  การแนะนาํระบบควบคุมแบบไม่เชิง

เส้น เนน้วธีิจีโอเมทริกซ์รวมทั้งระบบควบคุมยอ้นกลบัแบบเชิงเส้น 

  Fundamentals of modern transformation methods including linear and nonlinear system 

theory, frequency-domain transform methods, relevant fundamentals of complex variable theory, two-

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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sided Laplace transform, its inversion with residues, and its relation to the Fourier transform and series. 

sampling theory, two-sided z-transform and its inversion by residues, and the discrete Fourier transform 

and fast Fourier transform, state space models of linear dynamical systems, linear algebra, state transition 

map, matrix exponential, controllability, observability, realization theory, and stability theory, 

introduction to nonlinear control system theory, specific emphasis for geometric approach to nonlinear 

systems including feedback linearization and dynamic feedback linearization (differentially flat systems). 

01027809 การควบคุมตรรกแบบฟัซซ่ีและโครงข่ายประสาทเทียม 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND FUZZY LOGIC 

CONTROL 

3 (3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 Prerequisite: None  

  โครงสร้างต่าง ๆ ของโครงข่ายประสาทประดิษฐ์และระบบตรรกแบบฟัซซ่ี รวมทั้ ง

กระบวนการเรียนรู้  การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซ่ี การประยุกต์ใช้งานในปัญหาการจําแนก

หน่วยความจาํสาระแบบฐานสอง  การส่งด้วยตวัเอง การจาํลองและควบคุมระบบไม่เชิงเส้น เสถียรภาพ  

ระบบควบคุมนิวโร-ฟัซซ่ีแบบปรับตวัเองได ้  การเรียนรู้โครงสร้างและพารามิเตอร์ในระบบนิวโร-ฟัซซ่ี 

  Various structures of artificial neural networks and fuzzy logic systems as well as special 

learning mechanisms, fuzzy controller design, applications to classification problems, binary associative 

memories, self-organizing map, and nonlinear system modeling and control, stability, adaptive neuro-

fuzzy control system, parameter and structure learning in neuro-fuzzy system. 
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ภาคผนวก จ. 

รายการทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
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รายช่ือฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ทีสํ่านักหอสมุดกลางมีให้บริการ 
 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือฐานข้อมูล ขอบเขตของเนือ้หา 

1  AIP/APS Journal 

AIP : American Institute of Physics 

APS : American Physical Society 

ครอบคลุมสาขาวชิาฟิสิกส์ (Physics) 

2 ASCE : American Society of Civil 

Engineers  

ครอบคลุมสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (Civil 

Engineering) 

3 ASME Online 2008   ครอบคลุมสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

(Mechanical Engineering) 

4 ASTM International Standards and ASTM 

Journal 

ฐานขอ้มูลมาตรฐานครอบคลุมเน้ือหา  Cement & 

Concrete, Iron and Steel Products, Construction, 

Electrical Insulation and Electronics, Textiles, 

Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels, 

Plastics, Rubber, Medical Devices and Implants 

เป็นตน้ 

5 Blackwell Synergy  ครอบคลุมสาขาวชิา Agricultural and Animal 

Sciences, Business, Economics, Finance, 

Accounting, Mathematics and Statistics, 

Engineering, Computing and Technology, Health 

Science, Humanities, Law, Life and Physical 

Sciences, Medicine, Social and Behavioral 

Science, The Arts 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือฐานข้อมูล ขอบเขตของเนือ้หา 

6  CAB Abstracts on CAB Direct Plus 

Fulltext  

ครอบคลุมเน้ือหาดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  รวมถึง

วชิาการเกษตร  ป่าไม ้ การเพาะพนัธ์ุพืช  

วศิวกรรมเกษตร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร  สัตวแพทย ์กีฎวทิยา  เทคโนโลยชีีวภาพ  

และเศรษฐศาสตร์การ เกษตร 

7 CABI Primary Journal Online 2008 ครอบคลุมสาขาวชิา Nutrition Science & Life 

Sciences 

8 Knovel E-book ครอบคลุมสาขาวชิาการยดึติด,  เคร่ืองหุม้ห่อ, วตัถุ

กนั ร่ัวและหมึก, เทคโนโลยเีรดาห์และการบิน, 

ชีวเคมี, ชีววทิยา, เทคโนโลยชีีวภาพ, วศิวกรรม

เซรามิก, เคมี และวศิวกรรมเคมี, วศิวกรรมโยธา, 

วศิวกรรมไฟฟ้า และพลงังาน, วศิวกรรม

ส่ิงแวดลอ้ม, วทิยาการอาหาร, วศิวกรรมเคร่ืองกล, 

โลหะ, เภสัช, เคร่ืองสาํอาง, พลาสติกและยาง, 

ความปลอดภยั, สุขภาพและอนามยั, ส่ิงทอ 

9 AAAS : Science Online & ScienceNow ครอบคลุมเน้ือหาดา้น Science & Policy, 

Medicine, Diseases, Chemistry,  

Geophysic/Geochemistry, Physics 

10 Access Science (Mcgraw-Hill's) วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

11 ACS Online + ACS New Titles ครอบคลุมสาขาวชิาเคมีประยกุต/์วศิวเคมี, ชีวเคมี/

เทคโนโลยชีีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย,์ เภสัชศาสตร์

, พอลิเมอร์และวสัดุศาสตร์ 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือฐานข้อมูล ขอบเขตของเนือ้หา 

12 ACS Legacy Archives ครอบคลุมสาขาวชิาเคมีประยกุต/์วศิวเคมี, ชีวเคมี/

เทคโนโลยชีีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย,์ เภสัชศาสตร์

, พอลิเมอร์และวสัดุศาสตร์ 

13 Annual Reviews ครอบคลุมสาขาวชิา Biomedical, Physical 

Science  และ Social Science 

14 Cambridge Journals Online ครอบคลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ 

15 Project Euclid Prime ครอบคลุมสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต,์ 

วทิยาการคอมพิวเตอร์, ตรรกศาสตร์, คณิตศาสตร์

เชิงฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, สถิติและความเป็นไปได ้

16 Proquest Agriculture Journals ครอบคลุมสาขาวชิาการเกษตรและสาขาวชิาท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น สัตวศาสตร์, พชืศาสตร์, ป่าไม,้ การ

ประมง, เศรษฐศาสตร์การเกษตร, อาหารและ

โภชนาการ 

17 SIAM e - Journals ครอบคลุมสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต,์ และ

วทิยาศาสตร์การคาํนวณ 

18 Springer e - Books Year 2007 Collection ครอบคลุมสาขาวชิา Architecture Design and Art, 

Business and Economics, Computer Science, 

Engineering, Biomedical and Life Science,  

Behavioral Sciences, Chemistry & Material  

Science, Earth & Environmental Science,  

Humanities, Social Science & Law, Medicine, 

Physics & Astronomy 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือฐานข้อมูล ขอบเขตของเนือ้หา 

19 Morgan & Claypool เป็นฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวชิา 

วศิวกรรมและสาขาท่ีเก่ียวขอ้งรวบรวมจาก

หนงัสือ จาํนวน 100 รายช่ือ  

20 E-Book (หนงัสือภาษาไทย)  เป็นฐานขอ้มูลหนงัสือภาษาไทยหมวดต่างๆ คือ 

กฎหมาย, การศึกษาภาษาศาสตร์และวรรณคดี, 

การเกษตรและชีววทิยา, การเมืองการปกครอง, 

กีฬาท่องเท่ียว สุขภาพและอาหาร, คอมพิวเตอร์, 

ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจดัการ, 

ประวติัศาสตร์และอตัชีวประวติั, วทิยาศาสตร์, 

ศาสนาและปรัชญา, ศิลปะและวฒันธรรม, 

เทคโนโลย ีวศิวกรรม อุตสาหกรรม, นวนิยาย 

นิทาน, รวมทั้งหมวดทัว่ไปจากหนงัสือจาํนวน 

569 เล่ม  

21 Academic Search Elite ครอบคลุมสาขาวชิา Computer Sciences, 

Engineering, Physics, Chemistry, Language and 

Linguistics, Arts & Literature, Medical Sciences, 

Ethnic Studies 

22 ACM Digital Library  ครอบคลุมสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

23 Dissertation Abstract Online เป็นฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท, เอก

จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมยโุรป

ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา่ 1,000 

แห่ง 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือฐานข้อมูล ขอบเขตของเนือ้หา 

24 H.W. Wilson  ครอบคลุมสาขาวชิา Applied Science & 

Technology, Art, Business, Education, General, 

Science, Humanities, Library and Information 

Science, Social Science, Law, General Interest 

และ Biological & Agricultural Science 

25 IEEE ครอบคลุมสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า, วทิยาการ 

คอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวชิาท่ี

เก่ียวขอ้ง 

26 ISI Web of Science  ครอบคลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, 

สังคมศาสตร์  

27 Springer Link ครอบคลุมสาขาวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและทางการแพทยร์วมถึงสาขาวชิา

สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ เช่น Behavioral 

Science, Computer Science, Biomedical and Life 

Science, Business and Economics, Mathematics 

and Statistics, Chemistry and Materials Science, 

Medicine, Chinese Library of Science, Russian 

Library of Science, Humanities, Social Science 

and Law, Physics and Astronomy, Earth and 

Environmental Sciences, Engineering  

28 Science Direct ครอบคลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และสาขาวชิาท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือฐานข้อมูล ขอบเขตของเนือ้หา 

29 E-BOOK DAO Fulltext ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทและ

ปริญญาเอกของสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการ

รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  

รวมถึงสถาบนัการศึกษาจากทวปียโุรป  เอเชีย  

และแอฟริกา  มากกวา่ 1,000  แห่ง  จากทุก

สาขาวชิา 

30 E-BOOK NetLibrary ครอบคลุมทุกสาขาวชิา  มีหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งหมด  8,561 ซ่ึงเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จดัซ้ือ 5,962  ช่ือ 

31 E-BOOK Springer  ครอบคลุมสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตร์ (Scientific), 

เทคนิค (Technical)  และการแพทย ์(Medical) 

จาํนวน  1,359  ช่ือ 

32 Thai Digital Collection   บริการสืบคน้ฐานขอ้มูลฉบบัเตม็ ซ่ึงเป็นเอกสาร

ฉบบัเตม็ของ วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยัของ

อาจารยร์วบรวมจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่

ประเทศ 

33  KMITL Undergraduate Thesis Online บริการฐานขอ้มูลปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี

ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 
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ภาคผนวก ฉ. 

 เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร 
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เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 

การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิา วศิวกรรมไฟฟ้า 

ฉบับปี พ.ศ. 2552 

คณะ วศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

1.  หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ี ไดรั้บความเห็นชอบจากทบวงมหาวทิยาลยั เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 

2.  สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในคราวประชุม 

 คร้ังท่ี 10/2554 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 

3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ีเร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา  2555  ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2555  

เป็นตน้ไป 

4.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 

4.1. เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

4.2. เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัศึกษา และใหส้ามารถเกิดความรู้

ความสามารถ แลว้นาํไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพในสังคมปัจจุบนัได ้ 

4.3. เพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสูตร ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

5.  สาระในการปรับปรุงแกไ้ข  

5.1. เขียนหลกัสูตรในรูปแบบ มคอ.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

5.2. ปรับเพิ่มคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา เพื่อใหเ้ป็นไปตาม ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ พ.ศ.2553 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
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6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2551  (หมวด 4  การรับเขา้เป็นนกัศึกษา) 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (หมวด 4 การรับเขา้เป็นนกัศึกษา) และ ขอ้บงัคบั

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี

แบบกา้วหนา้ พ.ศ.2553 

5.3. ยกเลิกรายวชิาวทิยานิพนธ์ 1 -3 และวทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต และ เพิ่มรายวชิาวทิยานิพนธ์แทน  

แผน ก แบบ ก. 1 

 

รหสั รายวชิา 

หน่วยกิต 
เหตุผล หลกัสูตร 2552 หลกัสูตร

ปรับปรุง 2554 

01027011 Thesis 1 6 (0-18-0) ไม่มี เพื่ อ เปิ ด โอ ก าส ให้ นั ก ศึ ก ษ า

ส าม าร ถ สํ า เร็จ ก าร ศึ ก ษ าไ ด้

ภายใน 3 ภาคการศึกษา 

01027012 Thesis 2 9 (0-27-0) ไม่มี 

01027013 Thesis 3 9 (0-27-0) ไม่มี 

01027014 Master Thesis 12 (0-36-0) ไม่มี 

01027520 Thesis ไม่มี 12 (0-36-0) 

01027521 Thesis ไม่มี 12 (0-36-0) 

01027522 Thesis ไม่มี 6 (0-18-0) 

01027523 Thesis ไม่มี 6 (0-18-0) 

01027523 Thesis ไม่มี 12 (0-36-0) 
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แผน ก แบบ ก. 2 

 

รหสั รายวชิา 

หน่วยกิต 
เหตุผล หลกัสูตร 2552 หลกัสูตร

ปรับปรุง 2554 

01027501 Thesis 1 3 (0-9-0) ไม่มี เพื่อให้นักศึกษาสามารถสําเร็จ

ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ภ า ย ใ น  3 ภ า ค

การศึกษา 

01027502 Thesis 2 3 (0-9-0) ไม่มี 

01027503 Thesis 3 3 (0-9-0) ไม่มี 

01027504 Master Thesis 3 (0-9-0) ไม่มี 

01027525 Thesis ไม่มี 3 (0-9-0) 

01027526 Thesis ไม่มี 3 (0-27-0) 

01027527 Thesis ไม่มี 3 (0-9-0) 

01027528 Thesis ไม่มี 3 (0-27-0) 

01027529 Thesis ไม่มี 6 (0-27-0) 

 

6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตร ระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 

 

แผน ก แบบ ก. 1 

 

 หลกัสูตร 2552 หลกัสูตรปรับปรุง 2554 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

วทิยานิพนธ์ 1                              (9 หน่วยกิต) วทิยานิพนธ์                               (12 หน่วยกิต) 

ระเบียบวธีิวจิยั                      (ไม่นบัหน่วยกิต) สมัมนา 1                              (ไม่นบัหน่วยกิต) 

สมัมนา 1                              (ไม่นบัหน่วยกิต) ระเบียบวธีิวจิยั                      (ไม่นบัหน่วยกิต) 

รวมภาคการศึกษา 9 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

วทิยานิพนธ์ 2                              (9 หน่วยกิต) วทิยานิพนธ์                               (12 หน่วยกิต) 

 สมัมนา 2                              (ไม่นบัหน่วยกิต) 

รวมภาคการศึกษา 9 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

วทิยานิพนธ์ 3                              (9 หน่วยกิต วทิยานิพนธ์                                 (6 หน่วยกิต) 

สมัมนา 2                              (ไม่นบัหน่วยกิต) หรือ 

วทิยานิพนธ์                               (12 หน่วยกิต) 

รวมภาคการศึกษา 6 หน่วยกิต 6 หรือ 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต              (9 หน่วยกิต) วทิยานิพนธ์                               (6 หน่วยกิต) 

รวมภาคการศึกษา 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

แผน ก แบบ ก. 2 

 

 หลกัสูตร 2552 หลกัสูตรปรับปรุง 2554 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

วทิยานิพนธ์ 1                              (3 หน่วยกิต) วทิยานิพนธ์                                 (3 หน่วยกิต) 

ระเบียบวธีิวจิยั                      (ไม่นบัหน่วยกิต) สมัมนา 1                              (ไม่นบัหน่วยกิต) 

คณิตศาสตร์ชั้นสูง                        (3 หน่วยกิต) ระเบียบวธีิวจิยั                      (ไม่นบัหน่วยกิต) 

วชิาบงัคบัทางวศิวกรรมไฟฟ้า     (3 หน่วยกิต) คณิตศาสตร์ชั้นสูง                        (3 หน่วยกิต) 

วชิาเลือก                                      (3 หน่วยกิต) วชิาบงัคบัทางวศิวกรรมไฟฟ้า     (3 หน่วยกิต) 

 วชิาเลือก                                      (3 หน่วยกิต) 

 วชิาเลือก                                      (3 หน่วยกิต) 

รวมภาคการศึกษา 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

วทิยานิพนธ์ 2                              (3 หน่วยกิต) วทิยานิพนธ์                                 (3 หน่วยกิต) 

สมัมนา 1                              (ไม่นบัหน่วยกิต) สมัมนา 2                              (ไม่นบัหน่วยกิต) 

คณิตศาสตร์ชั้นสูง                        (3 หน่วยกิต) คณิตศาสตร์ชั้นสูง                        (3 หน่วยกิต) 

วชิาบงัคบัทางวศิวกรรมไฟฟ้า     (3 หน่วยกิต) วชิาบงัคบัทางวศิวกรรมไฟฟ้า     (3 หน่วยกิต) 

วชิาเลือก                                      (3 หน่วยกิต) วชิาเลือก                                      (3 หน่วยกิต) 

วชิาเลือก                                      (3 หน่วยกิต) 

รวมภาคการศึกษา 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

วทิยานิพนธ์ 3                              (3 หน่วยกิต) วทิยานิพนธ์                                 (3 หน่วยกิต) 

หรือ 

วทิยานิพนธ์                                 (6 หน่วยกิต) 

สมัมนา 2                              (ไม่นบัหน่วยกิต) 

วชิาเลือก                                      (3 หน่วยกิต) 

รวมภาคการศึกษา 9 หน่วยกิต 3 หรือ 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต               (3 หน่วยกิต) วทิยานิพนธ์                                 (3 หน่วยกิต) 

รวมภาคการศึกษา 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

 

 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ภาคผนวก ช. 

รายนามคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
  

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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ภาคผนวก ซ. 

บรรณานุกรมผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
  

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ลาํดบัที ่1 

ช่ือ นาย สมภพ นามสกลุ  ผลไม้ 
 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  วศ.บ.(เกยีรตนิิยม) สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ปริญญาโท   สาขา  Electrical Engineering  

สถานศึกษา   Nagoya University, Japan 

ปริญญาเอก  Ph.D. สาขา  Electrical Engineering 

 University of Osaka, Japan 
 

ทีอ่ยู่หน่วยงาน   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

ผลงานวจิยั 

1. S. Polmai, E. Sugprajun, 2007, Experiment on Instantaneous Value Voltage Control of a Single-Phase AC Chopper, 

Proceeding of The Fourth Power Conversion Conference PCC-Nagoya 2007, (CD-ROM) 

2. S. Ketsakoon and S. Polmai, 2007, Comparison Between Phase- and Level-shifted PWM Schemes for Flying 

Capacitor Multilevel Inverter”, Proceeding of ECTI-CON 2007, (CD-ROM) 

3. ไพบูลย ์แกว้วรสูตร และ สมภพ ผลไม,้ 2008, การรักษาสมดุลของแรงดนัของคาปาซิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์หลาย

ระดบัชนิดฟลายอ้ิงคาปาซิเตอร์โดยการมอ็ดดูเลตแบบไซน์, การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า EECON-33, 

PE050, pp-501-504 

4. Nopadol Sujjapan and Sompob Polmai, 2010, Experiment on Fault Current Limiting by a Single-Phase Bridge Type 

Fault Current Limiter with DC and AC Reactors, Proceeding of The IASTED International Conference Power and 

Energy Systems, (AsiaPES 2010) (CD-ROM) 

5. Wuttichai Saranrom and Sompob Polmai, 2011, The Efficiency Improvement of Series Connected PV Panels 

Operating under Partial Shading Condition by Using per-Panel DC/DC Converter, Proceeding of ECTI-CON 2011, 

(CD-ROM) 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ลาํดบัที ่2 

ช่ือ นาย ชาย นามสกลุ  ชมภูอนิไหว 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  วศ.บ. (เกยีรตนิิยม) สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ปริญญาโท  วศ.ม. สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปริญญาเอก  Ph.D. สาขา  Electrical Engineering 

สถานศึกษา University of Texas at Arlington ,USA 

ตาํแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  

ช่ือหน่วยงาน   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

ผลงานวจิยั 

1. Chai Chompoo-inwai, Chow Chompoo-inwai, Sulee Banjongjit, M. Leelajindakrairerk, P. Faungfoo and W.J. Lee, 

“Design Optimization of Wind Power Planning for a Country of Low-Medium Wind Speed Profile”, IEEE 

Transaction on Industrial Application, Sept-October 2008 (IEEE/IAS paper award in Industrial & Commercial Power 

System) in Florida, US. 

2. Chai Chompoo-inwai, W.J. Lee, C. Yingvivatanapong, and Pradit Faungfoo, “Transmission Congestion Management 

during Transition Period of Electricity Deregulation in Thailand” paper accepted to publish in, IEEE Transaction on 

Industrial Application  2007 

3. Chai Chompoo-inwai, C. Yingvivatanapong, K.Methaprayoon, and W.J. Lee, “Reactive Compensation Techniques to 

Improve the Ride-Through of Induction Generator During Disturbance”, IEEE Transaction on Industrial Application, 

vol. 41, issue 3, May –June 2005, page(s):  666 – 672 

4. Chai Chompoo-inwai, W.J. Lee, P. Fuangfoo, M. Williams, and J.Liao, “System Impact Study for the Interconnection 

of Wind Generation and Utility System,” IEEE Transaction on Industrial Application, vol. 41, issue 1, Jan. – Feb. 

2005, pg(s): 163 – 168. 

 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

ลาํดบัที ่3 

ช่ือ นาย พรีวุฒ ิ นามสกลุ  ยุทธโกวทิ 

 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  วศ.บ.  สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาโท  วศ.ม. สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาเอก  Ph.D. สาขา  Electrical Engineering 

สถานศึกษา Doshisha University  ,Japan 

 

ช่ือหน่วยงาน   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ผลงานวจิยั 

1. Yutthagowith, P., Ametani, A., Nagaoka, N., Baba, Y.,” Application of the partial element equivalent circuit 

method to analysis of transient potential rises in grounding systems, IEEE trans. EMC, vol. 53. no. 3, 2011 

2. Yutthagowith, P., Ametani, A., Nagaoka, N., Baba, Y.,” Application of the partial element equivalent circuit 

method to tower surge response calculations, IEEJ trans. EEE, vol. 6., no. 4, 2011. 

3. Yutthagowith, P., Ametani, A., Nagaoka, N., Baba, Y.,” Lightning-induced voltage over lossy ground by a hybrid 

electromagnetic circuit model method with Cooray–Rubinstein formula , IEEE trans. EMC, vol. 51. no. 4, 2009 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   

 

http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=5738675&queryText%3Dyutthagowith%26refinements%3D4294967131%2C4288442199%26openedRefinements%3D*%26searchField%3DSearch+All
http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=5738675&queryText%3Dyutthagowith%26refinements%3D4294967131%2C4288442199%26openedRefinements%3D*%26searchField%3DSearch+All
http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=5247067&queryText%3Dyutthagowith%26refinements%3D4294967131%2C4288442199%26openedRefinements%3D*%26searchField%3DSearch+All
http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=5247067&queryText%3Dyutthagowith%26refinements%3D4294967131%2C4288442199%26openedRefinements%3D*%26searchField%3DSearch+All
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ลาํดบัที ่4 

ช่ือ นาย เฉลมิชาต ิ นามสกลุ  มานพ 
 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  คอ.บ. สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

ปริญญาโท  วศ.ม.  สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ปริญญาเอก  วศ.ด. สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ตาํแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  

ช่ือหน่วยงาน   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 

ผลงานวจิยั 

1. ชาญวทิย ์ตั้งสิริวรกลุ, และเฉลิมชาติ มานพ, “ระบบบนัทึกและจดัเก็บค่าพลงังานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,” การ

ประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 3, , 9–11 มีนาคม 2554, 

มหาวทิยาลยันเรศวร, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ, จ.นนทบุรี, หนา้ 282-285.  

2. เฉลิมชาติ มานพ, และปิติณัตต์ ตรีวงศ์, “การพิจารณาการประยกุตใ์ชม้อเตอร์ในทางอุตสาหกรรมสําหรับการอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม,” แม่ฟ้าหลวงวิชาการ:12 ปี ตามรอยสมเด็จยา่, 19–20 พฤศจิกายน 2553, มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า

หลวง, จ.เชียงราย, หนา้ 195-203. 

3. ศิริพร เฮงเกียรติศกัด์ิ, และเฉลิมชาติ มานพ, “ระบบเฝ้าตรวจสภาวะมอเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,” แม่ฟ้าหลวง

วชิาการ:12 ปี ตามรอยสมเด็จยา่, 19–20 พฤศจิกายน 2553, มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, จ.เชียงราย, หนา้ 204-210. 

4. Chanwit Tangsiriworakul, and Chalermchat Manop, “Investigation of modulation index on iron losses in soft 

magnetic materials supplied by DMPWM inverter,” International Conference on Mechanical and Electrical 

Technology (ICMET 2009), Beijing, China, 8-11 August 2009. 

5. เฉลิมชาติ มานพ, และวชัรินทร์ รักเสนาะ, “การพิจารณาค่าการสูญเสียพลงังานและเทคนิคการเฝ้าตรวจสภาวะบน

ปัญหาของมอเตอร์,” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 5, 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552, 

มหาวทิยาลยันเรศวร, พิษณุโลก. 

วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.   
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อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

ลาํดบัที ่5 

ช่ือ นายชัยวุฒิ นามสกลุ  ฉัตรอุทยั 
 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  วศ.บ. สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ปริญญาโท  วศ.ม.  สาขา  วศิวกรรมไฟฟ้า 

สถานศึกษา   สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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