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วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรไฟฟ้า
Content Highlight

 เริ่มต้นด้วยควำมรู้พื้นฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ เพื่อให้แยกแยะได้ว่ำ

สำขำหลักของวิศวฯไฟฟ้ำมีแขนงวิชำอะไรบำ้ง ตำมด้วยสำขำย่อยอื่นๆ 

ที่มีแกนเป็นไฟฟำ้ที่น�ำไปสู่หลักสูตรต่ำงๆ ที่มีอยู่มำกมำย

 ส่วนท่ีเป็นบทสัมภำษณ์อำจำรย์ ทีช่่วยเปิดโลกวศิวกรรมไฟฟ้ำให้กบั

พวกเรำได้อย่ำงลึกซึ้งถึงแก่นมำกยิ่งขึ้น ซึ่งบทสัมภำษณ์จะให้แง่คิดดีๆ 

ที่อำจช่วยในกำรตัดสินใจในกำรศึกษำต่อได้

 ครอบคลุมวิศวกรไฟฟ้ำทั้งหมด 9 สำขำ แบ่งออกเป็น 4 สำขำ

หลกั (Electrical, Electronics, Control และ Communications)  

5 สำขำย่อย Electrical Energy, Instrumentation, Automation, 

Mechatronics, Electromechanic Manufacturing Engineer

 กำรเรียนรำยวิชำของวิศวกรรมไฟฟ้ำตลอด 4 ปี ครบทั้ง 4 สำขำ

หลัก ได้แก่ Electrical, Electronics, Control และ Communica-

tions สอดแทรกด้วยเทคนิคกำรเรียนและกำรเอำตัวรอด
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Station 11 Mix & Match “ตวัเรา”+”วศิวกรไฟฟ้า”

 14 สาขาทางเลือกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 35 Rest Point A การไฟฟ้าทั้งสามแห่ง

  ของประเทศไทย

 45 สาขาย่อยวิศวกรรมไฟฟ้าอื่นๆ 

 66 Rest Point B Teacher Interview

 104 Rest Point C มาตรฐานวิศวกรรมศาสตร์

  โดย สกอ.

117 เรยีนวศิวกรรมไฟฟ้าทีไ่หนดี

 118 หลักสูตร/แขนงวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า

 121 เป็นวิศวกรไฟฟ้าสายไหนดี

 123 ชื่อปริญญาต่างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า

 126 วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ต้องมีใบ ก.ว.

 129 แขนงวิชาของวิศวกรรมไฟฟ้า

 130 หลากหลายหลักสูตรที่เปิดสอน

134 Admissions วิศวกรรมไฟฟ้า

 135 วิศวฯ รับวุฒิอะไรบ้าง

 137 ช่องทางสอบเข้าวิศวกรรมศาสตร์

 149 ปรับใหม่ระบบรับตรง-แอดมิชชั่นปี 59
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10Station

157  ปี1 เรียนกลุม่วิชาพืน้ฐานคณติ-วิทย์

185 ปี2 เรียนกลุม่วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม

208 ปี3 เรียนรู้พ้ืนฐานวิศวฯไฟฟ้าท้ัง 4 สาขา

305 ปี4 ตะลยุโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

315 ใบประกอบวิชาชีพและเส้นทาง

 การท�างาน

 315 ใบประกอบวิชาชีพ

 326 เส้นทางการท�างาน

331 เส้นทางการศึกษาต่อ

 332 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 336 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

344 succeed 

 344 กุญแจส�าคัญสู่การเป็นวิศวกรไฟฟ้า

 351 Special for EE Students 
  MATLAB Programming

360 ประวัตพิีร่หสั
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วิศวกรไฟฟ้าสร้างชาติ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555-2559) ได้ระบุถึงบทบาทและความจ�าเป็น

ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีพลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และได้กล่าวถึงความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าของชาติบนพื้นฐานการพัฒนาตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นความเจริญ

เติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศน้ัน มีรากฐานทีส่�าคญัอยูท่ีต้่นทนุ

การผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิต ซึ่งระบบ

พลังงานไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญของทั้งสอง

ตัวแปร

 นอกจากนีค้วามมัน่คงทางระบบพลงังานไฟฟ้าจะส่ง

ผลกระทบถงึกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรมโดยตรง 

บคุลากรทางด้านระบบพลงังานไฟฟ้าจงึมคีวามจ�าเป็นที่

จะต้องได้รับการเรียนรู้ การบ่มเพาะความคิด และการ

ฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อ

สามารถจะก�ากับดูแลระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วิศวกรรมไฟฟ้า 

Electrical Engineering

 เป็นหลักสูตรที่ เกี่ยวกับการน�าความรู ้พื้นฐาน

ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงต้อง

สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆ 

เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส์ องค์ความรูท้างด้านพลงังาน องค์ความรู้ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์และ

ระบบจ�าลอง องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ 

องค์ความรูท้ีเ่กีย่วเนือ่งกบัการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้า 

เพือ่ให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ ทีจ่ะสามารถน�าองค์ความ

รู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้ตวั
อย
่าง
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ของเบาๆ ขึ้น
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หนึ่งศตวรรษจึงถูก
ตีพิมพ�โดย maxwell

Cavendish

ประสบความสำเร็จ
ในการสร�างแหล�ง
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ประสบความสำเร็จ
ในการสร�างแหล�ง
กำเนิดไฟฟ�ากระแส
เรียกว�า Volta’s pile

Alessandro
Volta

1800

ผู�เขียนเขียนคัมภีร�
คณิตศาสตร�เกี่ยวกับ
สนามแม�เหล็กโลก ใน
ช�วงต�นศตวรรษที่ 19 
โดยต�อมาใช� Gauss
เป�นหน�วยของสนาม
แม�เหล็ก

Carl Friedrich
Gauss

แอมแปร�และ
บิโอต�-ชาวาร�
ได�พบกฎเกณฑ�
แรงดูดหรือผลัก
กันของกระแส
จึงเกิดกฎข้ึนมา
ตามช่ือของท�าน

Andre Marie 
Ampere

ผู�ค�นพบหลัก
การเหน่ียวนำ
แม�เหล็กไฟฟ�า
และประดิษฐ�
ไดนาโมที่ไม�
ใช�ปฏิกิริยา
ทางเคมี

Micheal
Faraday

โทมัส เอดิสัน และ นิโคลา เทสลา
เป�นผู�ริเร่ิมการผลิตกระแสไฟฟ�า
ในเชิงพาณิชย� และท้ังสองคนได�
ประดิษฐ�อุปกรณ�ไฟฟ�าที่สำคัญ
มากมาย โดยเอดิสันได�พัฒนา
ระบบผลิตและจ�ายไฟฟ�ากระแส
ตรง และเทสลาได�พัฒนาระบบ
ผลิตและจ�ายไฟฟ�ากระแสสลับ
แบบหลายเฟส 

Thomas 
Edison

Nikolas 
Tesla

ค�นพบว�าไฟฟ�ากระแส
สามารถทำให�เข็มทิศ
เบนได�

Hans Christian
Oersted

ค�นพบสมการ V=IR ส�ง
ผลให�เคอร�ซอฟฟ�เสนอ
กฎ 2 ข�อ คือ KCL และ
KVL ซึ่งเป�นหลักการ
คำนวณที่ ใช�กันอยู�ใน
ป�จจุบัน

Georg Simon Ohm

ผู�รวบรวมกฎทั้ง 4 ข�อ
และสร�างทฤษฎีคลื่น
แม�เหล็กไฟฟ�าขึ้นมา
ในป� ค.ศ. 1864

James Clerk 
Maxwell

1819 18641826

1820
1821

1791

1819
1800

ตวั
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Electronics

Power
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Mix & Match
‘ตัวเรา’+ ‘วิศวกรไฟฟ้า’

EE.Eng. Station

 “วิศวกรรมไฟฟ้ำส�ำคัญไฉน เรียนอะไร เหมำะกับเรำแค่ไหน 

จบไปแล้วท�ำงำนอะไร” ค�ำถำมเหล่ำน้ีน่ำจะเป็นค�ำถำมยอดฮิต

ติดชำร์ตในใจของน้องๆ ทุกคนตอนนี้กันอยู่เลยใช่มั้ยล่ะครับ 

กำรท่ีจะตอบค�ำถำมว่ำ วิศวฯไฟฟ้ำส�ำคัญยังไงนั้นง่ำยมำกเลย

ครับ เพียงแค่น้องๆ ลองค้ำงค่ำไฟที่บ้ำนซักสำมเดือนแล้วรอ

ให้กำรไฟฟ้ำมำตัดไฟ พี่เชื่อว่ำน้องๆ จะเข้ำใจค�ำตอบของค�ำถำม

นี้ ได้ภำยในคืนแรกจนต้องรีบวิ่งไปจ่ำยค่ำไฟในทันทีที่กำรไฟฟ้ำ

เปิดท�ำกำรเป็นแน่ เพรำะในชีวิตประจ�ำวันของเรำนั้นเต็มไปด้วย

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ต้องใช้ ไฟฟ้ำแทบทั้งส้ินนั่นเองครับ 

Communications

Controlตวั
อย
่าง
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 ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ ครับ พี่เชื่อว่ำในขณะที่น้องๆ ก�ำลังอ่ำนหนังสือ

เล่มนี้อยู่นั้น รอบตัวของน้องๆ ภำยในรัศมี 3 เมตร จะต้องมีอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ ไฟฟ้ำหรืออะไรก็ตำมที่วิศวกรไฟฟ้ำเป็นคน

พฒันำขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นโทรศพัท์มอืถือทีแ่ทบจะเป็นอวยัวะที ่33 ของคน 

ในปัจจุบัน หรือถ้ำตอนนี้เป็นตอนกลำงคืน น้องๆ ก็คงต้องเปิดไฟอ่ำน

หนังสือเล่มนี้กัน ถ้ำเป็นหน้ำร้อนก็คงต้องเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับ

อำกำศ เป็นต้น เอำล่ะครับมำถึงตรงนี้ น้องคนไหนมองซ้ำยมองขวำ

ในระยะ 3 เมตรแล้วยงัไม่เจออปุกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงทีพ่ีบ่อกกอ็ย่ำเพิง่ด่วน

โยนหนังสือเล่มนี้ท้ิงไปซะก่อนล่ะ เพรำะนอกจำกเครื่องใช้ ไฟฟ้ำและ

อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ต่ำงๆ แล้ว ยงัมอีกีสิง่หนึง่ทีส่�ำคญัทีว่ศิวกรไฟฟ้ำ

เป็นคนคอยดแูลและพฒันำขึน้ แต่คนทัว่ไปมกัจะไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยได้ ใส่ใจ 

ทั้งๆ ที่มันวนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรำแทบจะทุกที่เลยก็ว่ำได้ครับ อีกทั้ง

พวกเรำก็ยังใช้ประโยชน์จำกมันแทบทุกวันนั่นก็คือ “คลื่น” นั่นเองครับ 

ไม่ว่ำจะเป็นคลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นโทรศัพท์ หรือแม้แต่คลื่นที่

ดำวเทียมใช้ ในกำรส�ำรวจบรรยำกำศของโลกเพื่อประโยชน์ทำงด้ำน

อุตุนิยมวิทยำ ดังนั้นน้องๆ เชื่อพี่รึยังครับว่ำวิศวกรรมไฟฟ้ำนั้นไม่ใช่

เรื่องไกลตัว แต่มีบทบำทส�ำคัญต่อชีวิตประจ�ำวันของน้องๆ มำกเลย

ทีเดียว ตวั
อย
่าง



13

06 07 09 10

วิศวกรไฟฟ้า

Station Station Station Station Station

08

 พลังงำนเป็นปัจจัยส�ำคัญมำกๆ อย่ำงหนึ่งในกำรด�ำรงชีวิต 

พลังงำนในโลกของเรำมีอยู่ด้วยกันหลำกหลำยรูปแบบ แต่เมื่อจะน�ำ

มำใช้งำน พลังงำนแทบจะทุกอย่ำงจะต้องถูกปรับเปล่ียนให้อยู่ ในรูป

พลังงำนไฟฟ้ำก่อนเสมอ เนื่องจำกพลังงำนไฟฟ้ำเป็นสิ่งที่สำมำรถ

ควบคุมได้ กักเก็บได้ และส่งไปยังที่ตำ่งๆ ได้ง่ำยและรวดเร็วกว่ำ เมื่อ

เทียบกับพลังงำนในรูปแบบอื่นๆ (ลองคิดกันง่ำยๆ ดูนะครับว่ำ ถ้ำ

น้องกดสวิตช์เปิดไฟที่เชียงใหม่ ไฟที่ยะลำจะติดภำยในเวลำไม่กี่วินำที

เท่ำนัน้เองครบั) จงึเป็นเหตใุห้เทคโนโลยทีำงด้ำนไฟฟ้ำได้รบักำรพฒันำ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำ่งๆ ได้รับกำรพัฒนำ รวมไปถึงเทคโนโลยีใน

กำรติดต่อสื่อสำรแบบไร้สำย ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับกำรพัฒนำมำเป็นเวลำ

ยำวนำนจนมำถึงในยุคปัจจุบัน และจะพัฒนำต่อๆ ไปยังโลกในอนำคต

อกีด้วยครบั ดงันัน้นวตักรรมใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้มำ นอ้งๆ จะไม่ลองมำ

เป็นส่วนหนึง่กันดซัูกหน่อยเหรอครบั ศำสตร์แห่งวศิวกรรมไฟฟ้ำเท่ำนัน้

นะครับที่จะท�ำสิ่งเหล่ำนี้ ให้เกิดขึ้นมำได้ ̂ _^

 มำถึงตรงน้ีคงพอจะตอบค�ำถำมข้อแรกของน้องๆ ที่ว่ำวิศวกรรม

ไฟฟำ้ส�ำคัญยังไงได้แล้วนะครับ ส่วนค�ำถำมที่ว่ำ วิศวฯไฟฟ้ำเรียนอะไร 

เหมำะกบัเรำแค่ไหน จบไปแล้วท�ำงำนอะไรได้บ้ำง น้องๆ จะได้รบัค�ำตอบ 

ต่อไปในหนังสือเล่มนี้เองครับ โปรดอ่ำนและติดตำมกันต่อไปได้เลยนะ

ครับ ̂ _^

ตวั
อย
่าง
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สาขาทางเลือกภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 อย่ำงท่ีพี่ได้บอกไว้ตอนแรกนะครบัว่ำ “ศำสตร์” แห่งวศิวกรรมไฟฟ้ำ 

เป็นสิง่ทีอ่ยู่ใกล้ตวัเรำมำกจรงิๆ ครำวน้ีเรำจะมำดกูนัว่ำ คนทีเ่ข้ำมำอยู่

ในโลกของวิศวกรรมไฟฟ้ำน้ันจะต้องเจอกับอะไรในหลักสูตรบ้ำง และ

แน่นอนครับ ส�ำหรับน้อง ม.ปลำยที่เลือกเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ำจะต้อง

ตดัสนิใจด้วยนะครบัว่ำ อยำกเลอืกทีจ่ะเข้ำไปเรยีนในสำขำไหน ซึง่แต่ละ

สถำบนัจะมกีำรจดัโครงสร้ำงทำงหลกัสตูรทีต่่ำงกนัเลก็น้อย บำงสถำบนั

มกีำรแบ่งสำขำย่อยตัง้แต่ตอนทีน้่องสมคัรแล้ว (คอืน้องจะได้รูส้ำขำของ

ตนเองตั้งแต่ปี 1 เลยครับ) ในขณะที่บำงสถำบันไม่มีกำรแบ่งสำขำแต่

สำมำรถก�ำหนดวิชำทีอ่ยำกเรยีนเองหรอืเลอืกตำมควำมสนใจได้ ในตอน

หลัง (กรณีนี้ น้องจะได้เรียนวิชำพื้นฐำนของไฟฟ้ำทุกสำขำในช่วงแรก 

แล้วค่อยแยกสำขำตำมที่น้องชื่นชอบตอนปีที่ 3 นั่นเองครับ) 

 เพื่อไม่ให้เกิดควำมสับสนในกำรเลือกสำขำย่อย ในหัวข้อนี้พี่จะขอ

พูดถึง “สำขำ” ของวิศวกรรมไฟฟ้ำ ซึ่งน้องจะได้ค�ำตอบอย่ำงคร่ำวๆ

ว่ำสำขำไหนกันแน่นะที่จะเหมำะกับเรำมำกที่สุด

 เนือ่งจำกวิศวกรรมไฟฟำ้มนัมขีอบเขตทีก่ว้ำงมำก ดงันัน้โดยทัว่ไป

จึงมีกำรแยกสำขำของวิศวกรรมไฟฟ้ำออกเป็น 4 สำขำหลักๆ ซึ่งได้แก่ 

  สำขำไฟฟ้ำก�ำลัง (Power Division)

  สำขำไฟฟ้ำระบบควบคุม (Control Systems Division)

  สำขำไฟฟ้ำสื่อสำร (Communication Division)

  สำขำไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Division)

ตวั
อย
่าง
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 โดยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ำในปัจจุบันได้มีกำรตั้ง

ชื่อหลักสูตรให้แตกต่ำงกันออกไปตำมนโยบำยของแต่ละสถำบัน บำง

หลักสูตรมีกำรเรียนควบมำกกว่ำหนึ่งสำขำ เช่น สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ สำขำอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม สำขำ

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ระบบ

ไฟฟ้ำก�ำลัง อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงำน) หรือแม้แต่วิศวกรรมเมคคำ- 

ทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ยังไงก็ตำม ไม่ว่ำชื่อสำขำจะเปล่ียนไปมำกน้อย

ขนำดไหน พี่บอกได้เลยครับว่ำขอบเขตเนื้อหำรำยวิชำในส่วนของ

วิศวกรรมไฟฟำ้ก็คงหนีไม่พ้น 4 สำขำนี้อย่ำงแน่นอนครับ

 สาขาไฟฟ้าก�าลัง (Power Division)

 เรำมำท�ำควำมรู้จักกับสำขำแรกกันเลยดีกว่ำนะครับ ส�ำหรับสำขำ

ไฟฟ้ำก�ำลังนั้น หำกน้องๆ พูดถึงค�ำว่ำ “ก�ำลัง” โดยธรรมชำติแล้วจะ

ต้องนึกถึงอะไรซักอย่ำงที่มีแรง หรือมีพละก�ำลังขับเคลื่อนระบบ นึกดู

แล้วมันช่ำงยิ่งใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยใช่มั๊ยละครับ ซึ่งในเชิงของไฟฟ้ำนั้น 

ไฟฟ้ำก�ำลงัเรำจะศกึษำระบบทีม่ีระดบัแรงดนัไฟฟ้ำต�ำ่ๆ ไปจนถงึระดบั

แรงดนัไฟฟ้ำสงูๆ กันเลยครบั ถ้ำนึกภำพกันไม่ออก ให้ลองนกึถงึตวัเลข

ของระดับแรงดันก็ ได้ครับ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่หน่วยโวลต์ (Volt) ไปจนถึง 

หน่วยเมกะโวลต์ (Megavolt) กันเลยทเีดยีวครบั เหมอืนกบัตอนทีน้่อง

ได้เรียนกันมำตั้งแต่สมัย ม.ต้น ที่ว่ำไฟฟ้ำบ้ำนเรำที่ ใช้กันอยู่นั้นมีระดับ

แรงดันอยู่ที่ 220 โวลต์ นั่นเองครับ ซึ่งนั่นก็ถือว่ำอยู่ในขอบเขตของ

ไฟฟ้ำก�ำลังเช่นกันครับ 

ตวั
อย
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