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 สาขาไฟฟ้าก าลงั 



แนะน า 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 



รศ.ดร.เกยีรตยุิทธ กวญีาณ 
fengkyk@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์   
 M.S. (Electrical Engineering) 

Univ. of Bridgeport, USA. 
 Diploma de Docteur (Systems Physiques et Metrologie) 

Conservation National des Arts et Metiers, France.   
 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

  Power System Analysis, Harmonics 
 



รศ.วชัิย สุระพฒัน์ 
fengvis@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

 วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

 Power System Planning, Electrical Systems in Building and 
Industry  

 



รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ 
fengtss@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   
 M.S., Ph.D. (Electrical Power Engineering) 

Univ. of Manchester Institute of Science and Technology, U.K.  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

 Power System Analysis, Transient Simulation, Power Quality  

 



ผศ.ดร.ปานจิต ด ารงกลุก าจร 
parnjit.d@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    
 M.S., Ph.D. (Electrical Engineering) 

Oklahoma State Univ., USA.  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

 Power Systems, Power System Economics, Power System Planning  

 



อ.ยุทธศักดิ์ อุราธรรมกลุ 
fengysu@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 

   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
 M.S. (Electrical Engineering) 

Virginia Polytechnic Institute and State Univ., USA.  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

  Power Electronics, Power System Planning, Power System 
Operation, 

   FACTS 



ผศ.ดร.ดุลย์พเิชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ 
dulpichet.r@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
 M.S., Ph.D. (Electrical Engineering) 

West Virginia University, USA.  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

 Power System Reliability, Power Distribution Systems, 
Optimization 

 



อ.ดร.คมสันต์  หงษ์สมบัต ิ
fengksh@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
    สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
 Ph.D. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan.  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

 Power System Modeling, Power System Dynamics, Stability and Controls, 
Voltage Stability, Power System Protection  



อ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา 
sanchai.d@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ., วท.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 

สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
 D.Eng. (Electrical Engineering) 

Kyushu Institute of Technology, Japan.  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

 Power System Dynamics, Stability and Robust Control, 
 Modern Heuristic Optimization 
 



อ.ดร.วรีวุฒิ กนกบรรณกร 
fengwwk@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 B.Eng in Electrical Engineering, Kasetsart University 
 M.Eng in Electrical Engineering, Kasetsart University 
 D.Eng in Electrical Engineering, Kasetsart University 

  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

 Power Quality, Power System Reliability, Power System 
Simulations and Modeling, Power System Analysis 
 



ผศ.ดร.วนัิย พฤกษะวนั 
fengwnp@ku.ac.th 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 B.Eng. (Electrical Engineering) 

Univ. of Newcastle   
 M.Eng.Sc. (Electrical Engineering) 

Univ. of New South Wales, Australia.  
 Diploma de Docteur-Ingenieur (Electronique) 

Universite'Paul Sabatien, France.  
 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 
 High Voltage Engineering, Lightning Protection  

 



 คุณวุฒิการศึกษา 
 วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) เกยีรตนิิยมเหรียญทอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
 M.S. (Electrical Engineering) 

Univ. of Southern California, USA.  

 สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ 

 Electrical Machines, Electric Drives, Illumination  

 

รศ.บุญชู เรืองพงศรีสุข 
fengbcrs@ku.ac.th 



 
ท าไม! ต้องเรียนไฟฟ้าก าลงั 

• เพราะเป็นศาสตร์พืน้ฐานที่สุดของวศิวกรรมไฟฟ้า ที่พฒันาไปเป็น อเิลก็ทรอนิกส์, 
โทรคมนาคม, ระบบควบคุมและคอมพวิเตอร์  



 
ท าไม! ต้องเรียนไฟฟ้าก าลงั 

• เพราะเป็นศาสตร์พืน้ฐานที่สุดของวศิวกรรมไฟฟ้า ที่พฒันาไปเป็น อเิลก็ทรอนิกส์, 
โทรคมนาคม, ระบบควบคุมและคอมพวิเตอร์  



ไฟฟ้าก าลงัเรียนอะไรกนับ้าง 

1.การผลติหรือการเปลีย่นรูปพลงังานรูปอืน่เป็นพลงังานไฟฟ้า 
 



2.การส่งจ่ายและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 



วชิาทีต้่องเรียน 

1.วงจรไฟฟ้า, สนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า 



วชิาทีต้่องเรียน 

2.เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 



วชิาทีต้่องเรียน 

3. เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าชนิดต่างๆ 



วชิาทีต้่องเรียน 

4.ระบบไฟฟ้าก าลงัและอุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ 



วชิาทีต้่องเรียน 

4.ระบบไฟฟ้าก าลงัและอุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ 

Generator Transformer Transmission line 

Bus Distribution feeder Motor 



วชิาทีต้่องเรียน 

5.วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 



       งานไฟฟ้าก าลงั 
 

ไฟฟ้าก าลงั พลงังาน ระบบควบคุมและการวดั 
และเมคคาทรอนิกส์ 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 



รายวชิาเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้า 

กว. ไฟฟ้าก าลงั 
 (ไฟฟ้าก าลงั) 

หมวดวชิาวศิวกรรมหลกัเฉพาะสาขา  

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.1 01205361 Electrical Measurements an Instruments 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.2 01205251 Electromechanical Energy Conversion I 

01205351 Electromechanical Energy Conversion II (ตอ้ง
ผา่นการเรียน 01205251 มาก่อน) 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.3 01205354 Electrical System Design in Buildings 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.4 01205454 Electric Power System Analysis II  (ตอ้งผา่นการ
เรียน 01205355 มาก่อน) 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.5 01205355 Electric Power System Analysis I  

01205453 Electric Power Plants 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.6 01205457 Power System Protection 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.7 01205356 High-Voltage Engineering 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.8 01205486 Power Electronics 



รายวชิาเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้า 

กว. ไฟฟ้าก าลงั 
 (พลงังาน) 

หมวดวชิาวศิวกรรมหลกัเฉพาะสาขา  

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.1 01205361 Electrical Measurements an Instruments 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.2 01205251 Electromechanical Energy Conversion I 

01205351 Electromechanical Energy Conversion II (ตอ้ง
ผา่นการเรียน 01205251 มาก่อน) 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.3 01205354 Electrical System Design in Buildings 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.4 01205355 Electric Power System Analysis I 

01205454 Electric Power System Analysis II (ตอ้งผา่นการเรียน 

01205355 มาก่อน) 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.5 01205372 Thermal Sciences 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.6 01205471 Distributed Electric Generation System 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.7 01205472 Renewable Energy 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.8 01205473 Energy Conservation and Management 



รายวชิาเฉพาะแขนงระบบไฟฟ้า 

กว. ไฟฟ้าก าลงั 
 (ระบบควบคุมและการวดัและเมคคาทรอนิกส์) 

หมวดวชิาวศิวกรรมหลกัเฉพาะสาขา  

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.1 01205361 Electrical Measurements an Instruments 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.2 01205251 Electromechanical Energy Conversion I 

01205351 Electromechanical Energy Conversion II (ตอ้ง
ผา่นการเรียน 01205251 มาก่อน) 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.3 01205354 Electrical System Design in Buildings 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.4 01205454 Electric Power System Analysis II (ตอ้งผา่นการ
เรียน 01205355 มาก่อน) 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.5 01205355 Electric Power System Analysis I  

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.6 01205335 Microprocessor 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.7 01205467 Process Instrumentation 

ตารางเทยีบรายวชิา กว. ข้อ 3.8 01205365 Industrial Automation and Control 

01205452 Electric Drives 

(บงัคบั 01205452 หรือเรียน 01205365 ดว้ย ) 



ระบบไฟฟ้าก าลงั 

ELECTRIC POWER SYSTEM 

 

• ระบบไฟฟ้าทั้งหมดทีเ่กีย่วกบัการผลติก าลงัไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า
และการจ าหน่ายไฟฟ้า 



โครงสร้างและส่วนประกอบในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

oระบบผลติก าลงัไฟฟ้า 
oระบบสายส่งก าลงัไฟฟ้า 
oระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 



โรงจกัรไฟฟ้า 



โรงไฟฟ้า/โรงต้นก าลงั (POWERPLANT) 

• พลงังาน/ต้นก าลงัทีจ่ะน ามาใช้ส าหรับขับเคลือ่นเคร่ืองก าเนิด  

• ไฟฟ้าพลงัน า้ Hydro Power 
• พลงัความร้อนหรือพลงัไอน า้ Thermal/Steam Power 
• พลงักงัหันก๊าซ Gas Turbine Power 
• พลงัความร้อนร่วม Combine Power 
• พลงัเคร่ืองยนต์ดเีซล Diesel Power 
• พลงังานนิวเคลยีร์ Nuclear Power 



Network สายส่ง ในประเทศไทย 



ส่วนประกอบของระบบส่งและจ่ายไฟฟ้า 

• โรงไฟฟ้า/โรงต้นก าลงั (Power Plant) 
• หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสูง (high Volt Transformer) 
• สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) 
• สถานีแรงสูงของ (Substation) 
• สถานีควบคุมการจ าหน่ายไฟฟ้า  
• หม้อแปลงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันต ่า (Distribution Transformer) 



• สถานีไฟฟ้า 



การเรียนในสาขาด้านไฟฟ้าก าลงั 

• การศึกษาการท างานของระบบไฟฟ้าก าลงัการศึกษา
 - การท างานของระบบก าลงั อุปกรณ์ในระบบก าลงั 

 - การวเิคราะห์ระบบก าลงั 
 - การควบคุมระบบก าลงั 
• การศึกษาการป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
• การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัด้วยคอมพวิเตอร์ 



ความส าคญัของการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 

• การวเิคราะห์ระบบก าลงัเพือ่ให้ระบบทีส่ร้างใหม่ ระบบเดิม หรือระบบที่
มีการต่อเติม มีการท างานทีส่มบูรณ์ทั้งในกรณปีกติและมีการป้องกนัทีด่ี
ในกรณผีดิปกติ 

• ระบบไฟฟ้าก าลงัเป็นระบบทีมี่การผลติและจ่ายไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามหาศาล 
• ก่อนเร่ิมการก่อสร้างต้องมีการวเิคราะห์ถึงผลดีผลเสีย 
• เมื่อก่อสร้างขึน้แล้วกต้็องมีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียรวมทั้งการแก้ไขเมื่อ

ระบบมีการเปลีย่นแปลงโหลดหรือการเพิม่อุปกรณ์ 



การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 

• การไหลของโหลด 
• เศรษฐศาสตร์ในระบบไฟฟ้าก าลงั 
• การลดัวงจรในระบบไฟฟ้า 
• เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก าลงั 



• ด้านการวางแผนเพื่อก่อสร้างและศึกษาการผลิต และการส่งจ่าย กรณีปกติหรือ
ต้องการเพิม่เตมิอุปกรณ์ กว็เิคราะห์การไหลของโหลด 

• การผลติไฟฟ้าเพือ่ให้ประหยดัก็วเิคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
• การศึกษาการลัดวงจรเพื่อให้ทราบความรุนแรงของกระลัดวงจรเพื่อสามารถ

ออกแบบระบบป้องกนั 
• การเปลี่ยนแปลงของโหลดภายในระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติ

ภายในระบบอาจท าให้ระบบไม่มีเสถียรภาพ จึงต้องมีการวิเคราะห์เสถียรภาพ
ของระบบ 



การศึกษาการป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 

• การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าอาจเกดิ fault ขึน้ 
• การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัจึงมีความจ าเป็นด้วย 2 เหตุผล

ป้องกนัความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัอุปกรณ์ภายในระบบ 
• ตัดตอนส่วนของระบบที่มีปัญหาออกจากระบบใหญ่เพือ่สมารถ

จ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่ได้ 
 



ศึกษาองค์ประกอบของระบบป้องกนั 

1. การป้องกนัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator Protection) 
2. การป้องกนัหม้อแปลง (Transformer Protection) 
3. การป้องกนับัส (BusbarProtection) 
4. การป้องกนัสายส่งและสายป้อน (Transmission Line    
and Distribution Protection) 
5. การป้องกนัมอเตอร์ (Motor) 



การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัด้วยคอมพวิเตอร์ 
• วธีิการทางคอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
 - Transient stability 
 - Economic dispatch 
 - Load flow 
• การใช้คอมพวิเตอร์ในการวางแผนและด าเนินการควบคุม การส่งจ่าย

ก าลงัไฟฟ้าระบบใหญ่ (DIgSILENT, PSCAD/EMTDC, PSS/E) 





อาชีพทางวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  



แนวทางประกอบอาชีพ 
• ภาคเอกชน ได้แก่บริษัทรับออกแบบ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทรับเหมาไฟฟ้า 

โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงต้องมีวิศวกรไฟฟ้าก าลัง รวมถึงงานระบบ
อาคารสูงทัว่ประเทศ 

• ราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการต่างๆ ทุกหน่วยงานจะต้องมีแผนก
วศิวกรรม 

• รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กฟผ. กฟน. กฟภ.(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นครหลวง และ 
ภูมิภาค) รวมทั้งรัฐวิสาหกจิทั้งหมด เช่น TOT กสท. กปภ. กปน. 

• อาชีพอิสระ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบ เปิดบริษัทรับเหมา ขายอุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้า 



งานที่รองรับหลงัจบการศึกษา 

1. สายการผลติส่ง และจ าหน่ายไฟฟ้า 
• ลกัษณะงาน 
 มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา การท างาน
ของเคร่ืองควบคุมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าต่างๆ ระบบส่งจ่าย ระบบป้องกัน ให้
สามารถผลติ ส่ง และจ าหน่ายไฟฟ้าได้พอเพยีงกบัความต้องการของผู้ใช้ 
• หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงไฟฟ้าเอกชน 













2. สายบริษัทที่ปรึกษาและ/ หรือรับเหมา 

งานทีร่องรับหลงัจบการศึกษา 

• หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 บริษัทก่อสร้าง เช่น บริษัทชิโนไทย จ ากัด บริษัทฯอิตาเลียน-ไทย จ ากัด เป็น
ต้นบริษัททีป่รึกษาจะลงท้ายด้วยค าว่า Consultant 

• ลกัษณะงาน 
 ใช้ความรู้ทางระบบไฟฟ้าในด้านต่างๆ ในการออกแบบระบบไฟฟ้า รวมทั้ง
การเลือกวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น และคอย
ควบคุมก ากบังานให้ได้ตามทีอ่อกแบบไว้จริง ต้องแก้ปัญหาเป็นและคุมคนได้ 



สายบริษัทที่ปรึกษาและ/ หรือรับเหมา 

• งานก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 

          ระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด เช่น เต้ารับ ,สวิทช์ ,fire alarm,
โทรศัพท์, ระบบล่อฟ้า, ระบบ control ภายในอาคาร, ตู้ MDB รวมทั้ง
ติดตั้งหม้อแปลงเป็น(ส่วนมากจะติดต่อการไฟฟ้ามาเป็นผู้เดินระบบแรง
สูงเข้าหม้อแปลงไฟฟ้า) เป็นต้น 







งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 



MDB 
(Main Distribution Board) 



งานทีร่องรับหลงัจบการศึกษา 
3. สายโรงงาน 
• แบ่งตามลกัษณะงาน ได้ 2 แบบ คอื วศิวกรส่วนซ่อมบ ารุง กบัวศิวกรส่วนผลติ  
• วศิวกรส่วนซ่อมบ ารุง มีหน้าที่ในการออกแบบติดตั้ง ดูแลรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีในโรงงาน จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้
อุปกรณ์น้ันๆเป็นอย่างด ี 

• วิศวกรส่วนผลิต น้ันมีหน้าที่ควบคุมดูแลและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้ได้
ผลติภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซ่ึงจะต้องเข้าใจกระบวนการผลติและกลไกล
ในการควบคุมเคร่ืองจักร เพือ่น าไปสู่การปรับปรุงการผลติให้ดียิง่ๆขึน้ไปหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง 









งานทีร่องรับหลงัจบการศึกษา 
4. กรณบีริษัทมีผลติภัณฑ์เกีย่วกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า 

• แบ่งวศิวกรไฟฟ้าได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
• วศิวกรฝ่ายวิศวกรรม (Electrical Engineer) มีหน้าที่ในการออกแบบ, 

ให้ค าปรึกษา และ/หรือตดิตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้กบับริษัทลูกค้า  
• วิศวกรฝ่ายบริการ (Service Engineer) จะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญใน

อุปกรณ์แต่ละประเภทจึงต้องถูกส่งตัวไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศเป็น
ปีๆ  

• วิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer) เหมาะกบัคนที่ชอบพบปะผู้คน หาก
ประสบความส าเร็จจะมรีายได้ทีด่มีากจากเงนิเดอืนและค่าคอมมิชช่ัน 



งานที่รองรับหลงัจบการศึกษา 

5. งานเฉพาะทางอืน่ ๆ เช่น งานสอบเทียบด้านไฟฟ้า งานวจิัย 

มีความรู้เฉพาะทางส าหรับการท างาน อาจจะต้องศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา  



ส่ิงที่จ าเป็นต้องใช้ในการหางาน 
o งานด้านวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 

• ปริญญาตรีด้านวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
• ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
• เกรดเฉลีย่ 
• ทกัษะทางวศิวกรรม ความสามารถพเิศษ 
• ประสบการณ์ 
• บุคลกิ อุปนิสัย 



แนวทางการศึกษาต่อ 

• ศึกษาต่อด้านวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงัในระดับปริญญาโท และเอก 
• ศึกษาต่อด้านวศิวกรรมไฟฟ้าทีเ่กีย่วข้อง เช่น อเิลก็ทรอนิกส์ 

คอมพวิเตอร์ ระบบควบคุม IT เป็นต้น 
• ศึกษาต่อ MBA เพือ่เป็นผู้บริหาร 
• ศึกษาต่อด้านการจัดการพลงังาน 



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 
Q&A 


