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คาํอธิบายรายวิชา 
 

03601191 แนะแนวทางวศิวกรรมไฟฟ้า     2(1-3-4) 
   (Electrical Engineering Orientation) 

สญัลกัษณ์และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า พืน้ฐานทางวงจรไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์
เครือ่งจกัรกลไฟฟ้า เครือ่งมอืวดัทางไฟฟ้า และระบบสือ่สาร มาตรฐานทางไฟฟ้า 
การตดิตัง้ทางไฟฟ้า ความปลอดภยั จรรยาบรรณวศิวกร ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งที่
เรยีน และการแนะแนวทางวชิาชพีวศิวกรรมไฟฟ้า 

 Electrical symbols and devices, fundamentals of electrical circuits, 
electronics, electrical machines, electrical measurements and 
communication systems, electrical standards, electrical installations, safety, 
engineer code of conducts, laboratory experiments on mentioned topics and 
guidance to electrical engineering occupation. 
 

03601211 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า I     3(3-0-6) 
   (Electric Circuit Analysis I) 

นิยาม แนวคดิพืน้ฐานและหน่วย องคป์ระกอบของวงจร วงจรความตา้นทาน  
แหล่งกาํเนิดไมอ่สิระ การวเิคราะหว์งจร ทฤษฎบีทวงจรโครงขา่ย ทฤษฎกีราฟ 
องคป์ระกอบสะสมพลงังาน วงจรอนัดบัหน่ึงและวงจรอนัดบัสอง  หลกัการของเฟส
เซอร ์สญัญาณรปูไซน์ การวเิคราะหส์ญัญาณไฟฟ้ากระแสสลบัในสถานะคงตวั  
วงจรสามเฟส  

Definitions, basic concept and units, circuit elements,  resistive circuits, 
dependent source, circuit analysis, network theorem, graph theory, energy 
storage elements, first order circuits and second order circuits, phasor 
concept,  sinusoidal signal, alternating current steady-state analysis, three-
phase circuit. 

 
03601212 การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า II       3(3-0-6) 

(Electric Circuit Analysis II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601211 

ความถีเ่ชงิซอ้น  และการวเิคราะหใ์นระนาบเอส ฟังกช์นัวงจรขา่ย  
ผลตอบสนองเชงิความถี ่การแปลงลาปลาซและการประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์
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วงจร  รโีซแนนซ ์และการสเกลวงจร วงจรแบบมกีารเชือ่มรว่ม หมอ้แปลง วงจร
โครงขา่ยแบบสองพอรท์   

Complex frequency and s-plane analysis, network function, frequency 
response, Laplace transformation and its application to circuit analysis, 
resonance and scaling circuits, coupled circuits, transformer, two-port 
networks. 

 
03601213 ปฏบิตักิารวงจรไฟฟ้า      1(0-3-2) 

 (Electric Circuit Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601211 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาการวเิคราะหว์งจรไฟฟ้า I (03601211) 
Laboratory experiments on topics covered in Electric Circuit Analysis I 

(03601211) 
 

03601214 พชีคณติเชงิเสน้ประยกุตท์างวศิวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
(Applied Linear Algebra in Electrical Engineering) 

เมทรกิซแ์ละระบบสมการเชงิเสน้ ตวักาํหนด ปรภิมูเิวกเตอร ์ ปรภิมูิ
เวกเตอรบ์รรทดัฐาน ปรภิมูผิลคณูภายใน  การแปลงเชงิเสน้ คา่เจาะจงและ
เวกเตอรเ์จาะจง  การทาํใหเ้ป็นเสน้ทแยงมมุรปูแบบชอรด์อง  รปูแบบกาํลงัสอง  
พชีคณติเชงิเสน้เชงิตวัเลข  วธิกีารทาํซํ้า  การประยกุตเ์พือ่ปัญหาการหาคา่เหมาะ
ทีส่ดุทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

Matrices and systems of linear equations, determinants, vector 
spaces, normed vector spaces, inner product spaces, linear transformation, 
eigenvalues and eigenvectors, diagonalization, Jordan form, quadratic form, 
numerical linear algebra, iteration method, applications to optimization 
problems in electrical engineering. 

 

03601215 ความน่าจะเป็นประยกุตส์าํหรบัวศิวกรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
(Applied Probability for Electrical Engineers) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417168 

ความน่าจะเป็นแบบรว่มและแบบมเีงือ่นไข  ความเป็นอสิระทางสถติ ิ ตวั
แปรสุม่แบบไมต่่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง ฟังกช์นัการแจกแจงและความหนาแน่น  
การดาํเนินการบนตวัแปรสุม่ตวัเดยีวและหลายตวั  การคาดหมาย โมเมนตแ์ละ
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ฟังกช์นัลกัษณะเฉพาะ  กฎของตวัเลขขนาดใหญ่  ทฤษฎขีดีจาํกดักลาง  การ
คาํนวณความเชื่อถอืไดเ้บือ้งตน้  การทดสอบรปูแบบการกระจายของขอ้มลู 

Joint and conditional probability, statistical independence, discrete and 
continuous random variables, distribution and density functions, operations 
on one and multiple random variables, expectation, moments and 
characteristic functions, law of large numbers, central limit theorem, basic 
reliability calculations, testing the fit of a distribution of data. 

 
03601231 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส ์I     3(3-0-6) 

(Electronic Circuits and Systems I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601211 

อุปกรณ์สารกึง่ตวันํา อุปกรณ์ กระแส-แรงดนั และลกัษณะเฉพาะทางความถี ่
การวเิคราะหแ์ละออกแบบวงจรไดโอด การวเิคราะหแ์ละออกแบบวงจร
ทรานซสิเตอรบ์เีจทแีละมอส วงจรขยายการดาํเนินงานและการประยกุตใ์ช ้

Semiconductor devices, device current-voltage and frequency 
characteristics, analysis and design of diode circuits, analysis and design of 
BJT and MOS transistor circuits, operational amplifier and its applications. 

 
03601232 การออกแบบวงจรดจิทิลัและตรรกะ    3(3-0-6) 

(Digital Circuits and Logic Design) 
ระบบจาํนวนและรหสั  พชีคณติแบบบลูนิ  หลกัการการออกแบบวงจร

ตรรกะเชงิจดัหมูแ่ละวงจรตรรกะเชงิจดัหมูส่าํเรจ็รปู  การออกแบบวงจรโดยใชค้าร์
โน  หลกัการการออกแบบวงจรตรรกะเป็นลาํดบัและวงจรตรรกะเป็นลาํดบั
สาํเรจ็รปู  การออกแบบวงจรตรรกะโดยใชส้เตตแมชชนี  การออกแบบวงจรตรรกะ
เป็นลาํดบัแบบประสานเวลาและไมป่ระสานเวลา  วงจรรวมดจิทิลัตระกลูต่างๆ  
อุปกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมไดก้ารต่อเชื่อมกบัวงจรแอนะลอ็ก  การแนะนําวธิใีช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ชว่ยออกแบบวงจรดจิทิลั 

Number systems and codes, boolean algebra, combinational logic 
design principles and practices, logic design by using Karnaugh map, 
sequential logic design principles and  practices, logic design by using state 
machine, synchronous and asynchronous sequential logic design, various 
families of digital integrated circuits, programmable logic devices, interfacing 
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with analogue circuits, introduction to computer aid design for digital logic 
design. 

 
03601251 การแปลงผนัพลงังานเครือ่งกลไฟฟ้า I    3(3-0-6) 
   (Electromechanical Energy Conversion I) 

แหล่งตน้ทางพลงังาน วงจรแมเ่หลก็ หลกัแมเ่หลก็ไฟฟ้าและการแปลงผนั
พลงังานกลไฟฟ้า พลงังานและพลงังานรว่ม หลกัเครือ่งจกัรชนิดหมนุ เครือ่งจกัร
กระแสตรง วธิกีารเริม่เดนิมอเตอรก์ระแสตรง วธิกีารควบคุมความเรว็มอเตอร์
กระแสตรง  ทฤษฎแีละการวเิคราะหห์มอ้แปลงเฟสเดีย่วและสามเฟส 

Energy sources, magnetic circuits, principles of electromagnetic and 
electromechanical energy conversion, energy and co-energy, principles of 
rotating machines, direct current machines, starting method of direct current 
motors, methods of direct current motors speed control, theory and analysis 
of single phase and three phase transformers. 

 
03601252 ปฏบิตักิารการแปลงผนัพลงังานเครือ่งกลไฟฟ้า I    1(0-3-2) 

(Electromechanical Energy Conversion Laboratory I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601251 หรอืพรอ้มกนั 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาการแปลงผนัพลงังานเครือ่งกลไฟฟ้า 
I (03601251) 

Laboratory experiments on topics covered in Electromechanical 
Energy Conversion I (03601251) 

 
03601281 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกรไฟฟ้า  3(3-0-6) 

(Computer Programming for Electrical Engineers) 
แนวคดิการคาํนวณ  การพฒันาโปรแกรมเชงิโครงสรา้ง การควบคุมสายงาน  

ฟังกช์นั  แถวลาํดบั  ตวัชี ้ อกัขระและสายอกัขระ การจดัรปูแบบการรบัเขา้และ
สง่ออก การประมวลผลแฟ้มขอ้มลู  การเรยีงทบัซอ้น  แถวคอย  รายการโยง  
โครงสรา้งรปูตน้ไม ้ การคน้หา  การเรยีงลาํดบั 

 Computing concepts, structured program development, flows 
control, functions, arrays, pointers, characters and strings, input and output 
formation, file processing, stacks, queues, linked lists, tree structures, 
searching, sorting. 
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03601303 ปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร ์  1(0-3-2) 
(Electronics Laboratory for Computer Engineers) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน:  20303601  

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัวศิวกร
คอมพวิเตอร ์(03601303) 

Laboratory experiments on topics covered in Electronics for Computer 
Engineers (03601303). 

 
03601311 สญัญาณและระบบ      3(3-0-6) 

(Signals and Systems) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601212 หรอืพรอ้มกนั 

สญัญาณและระบบต่อเน่ืองทางเวลาและไมต่่อเน่ืองทางเวลา ระบบเชงิเสน้
และไมแ่ปรตามเวลา การวเิคราะหส์ญัญาณโดยใชก้ารแปลงฟูเรยีร ์การแปลงลา
ปลาซ และการแปลงซ ีการประยกุตส์ญัญาณและระบบ เทคนิคทนัสมยัในการ
วเิคราะหส์ญัญาณและระบบ 

Continuous-time and discrete-time signal and systems; linear time-
invariant systems; signal analysis using Fourier transform, Laplace 
transform, and Z-transform; applications of signal and systems; modern 
techniques in signal and system analysis. 

 
03601314 การประมวลสญัญาณดจิทิลั     3(3-0-6) 

(Digital Signal Processing) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: ไมม่ ี

สญัญาณเวลาไมต่่อเน่ืองและระบบ การแปลงฟูเรยีรแ์ละการแปลงฟูเรยีรไ์ม่
ต่อเน่ือง การแปลงซ ีการชกัตวัอยา่งสญัญาณเวลาต่อเน่ือง การวเิคราะหก์ารแปลง
ของระบบไมเ่ปลีย่นแปลงตามเวลาเชงิเสน้  โครงสรา้งของระบบเวลาไมต่่อเน่ือง  
การประยกุตก์ารประมวลสญัญาณดจิทิลั 

Discrete-time signals and systems, Fourier transform and discrete 
Fourier transform, z transform, sampling of continuous time signal, transform 
analysis of linear time-invariant systems, structures for discrete-time 
systems, digital signal processing applications. 
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 03601315 ปฏบิตักิารประมวลสญัญาณดจิทิลั    1(0-3-2) 
(Digital Signal Processing Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน:  03601314 หรอืพรอ้มกนั 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาการประมวลสญัญาณดจิทิลั 
(03601314) 

Laboratory experiments on topics covered in Digital Signal Processing 
(03601314). 

 
03601321 หลกัการสือ่สาร       3(3-0-6) 

(Principles of Communications) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601311 

บทนําสูส่ญัญาณและระบบ สเปคตรมัของสญัญาณและการประยกุตข์อง
อนุกรมและการแปลงฟูเรยีร ์การกลํ้าสญัญาณเอเอม็ ดเีอสบ ีเอสเอสบ ีเอฟเอม็ 
เอน็บเีอฟเอม็ พเีอม็ สญัญาณรบกวนในการสือ่สารแอนะลอ็ก การกลํ้าสญัญาณ
เบสแบนดไ์บนาร ีทฤษฎกีารสุม่สญัญาณของไนควสิต ์การกลํ้าสญัญาณแอนะลอ็ก
พลัส ์การกลํ้าสญัญาณรหสัพลัส ์การกลํ้าสญัญาณเดลตา้ การมลัตเิพลก็ การ
มลัตเิพลก็แบบแบ่งเวลา บทนําสูส่ายสง่ การแพรก่ระจายคลื่นวทิย ุสว่นประกอบ
ไมโครเวฟและการสือ่สารดาวเทยีม และการสือ่สารทางแสง   

Introduction to signal and systems; spectrum of signal and 
applications of Fourier Series and transform; analog modulation, AM, DSB, 
SSB, FM, NBFM, PM; noise in analog communication; binary baseband 
modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog 
modulation, pulse code modulation, delta modulation; multiplexing, time-
division multiplexing; introduction to transmission lines, radio wave 
propagation, microwave components and satellite communications, and 
optical communication. 

 
03601323 ปฏบิตักิารไฟฟ้าสือ่สาร      1(0-3-2) 

(Communication Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601321 หรอืพรอ้มกนั 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาหลกัการสือ่สาร (03601321) 
Laboratory experiments on topics covered in Principles of 

Communications (03601321). 



24 
 

 
                         
 
 

03601331   ปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกส ์     1(0-3-2) 
(Electronics Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601231 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาวงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส ์I 
(03601231) 

Laboratory experiments on topics covered in Electronic Circuits and 
Systems I (03601231).  

 
03601332 ไมโครโพรเซสเซอร ์      3(3-0-6) 

(Microprocessors) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601232 

แนะนําไมโครโพรเซสเซอร์ โครงสรา้งของไมโครโพรเซสเซอร์ การเขยีน
โปรแกรมแอสเซมบลี้ เทคนิคการเชื่อมต่อ หน่วยความจํา การเชื่อมต่อรบัเขา้และ
ส่งออก การประยุกต์ใชไ้มโครโพรเซสเซอรใ์นระบบการวดั การประยุกต์ใชไ้มโคร
โพรเซสเซอรใ์นระบบอตัโนมตั ิ

Introduction to microprocessors, structure of microprocessors, 
assembly programming, interface techniques, memories, input-output 
interfaces, applications of microprocessors in instrumentation systems, 
applications of microprocessors in automation systems. 

 
03601333 ปฏบิตักิารไมโครโพรเซสเซอร ์     1(0-3-2) 

(Microprocessors Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601 233  หรอืพรอ้มกนั 
ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาไมโครโพรเซสเซอร ์(03601332) 
Laboratory experiments on topics covered in microprocessors (03601332). 

 
03601334 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส ์II      3(3-0-6) 

(Electronic Circuits and Systems II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601231 

วงจรขยายหลายขัน้ของทรานซสิเตอร ์ การตอบสนองต่อความถีข่อง
วงจรขยายบเีจทแีละเจเฟท  ผลมลิเลอร ์ ผลเชงิความถีห่ลายขัน้  วงจรสะทอ้น
กระแสและวงจรกาํเนิดกระแส  วงจรขยายผลต่างแบบไบเฟท ไบมอสและไบซมีอส  
การประยกุตอ์อปแอมป์ขัน้สงู  วงจรกรองออปแอมป์แบบแอก็ทฟิ  ออฟเซตและ
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ความถีข่องออปแอมป์  การวเิคราะหร์ะบบป้อนกลบัทางลบ  วงจรออสซลิเลเตอร์
แบบปรบัคา่ได ้ วงจรขยายกาํลงัรปูแบบต่างๆ  วงจรรวมเชงิเสน้และดจิทิลั 

Transistor multistage amplifiers; frequency response of BJT and JFET 
amplifier circuits; Miller effect; multistage frequency effect; current mirror and 
current source circuits; BiFET, BiMOS and BiCMOS differential amplifiers; 
advanced op-amp applications; op-amp active filters; op-amp offset and 
frequency; negative feedback system analysis; tuned-oscillator circuits; 
different class of power amplifiers; linear and digital integrated circuits. 

 
03601336  การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์    3(3-0-6) 

(Electronic Circuit Design) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601231 

การออกแบบวงจรเรยีงกระแสหน่ึงเฟสและหลายเฟส    วงจรกรอง  วงจร
รกัษาระดบัแรงดนัคงคา่แบบเชงิเสน้  วงจรรกัษาระดบัแรงดนัคงคา่แบบสวติช ์ การ
ออกแบบวงจรผกผนั  เทคนิคของการไบแอสและเสถยีรภาพ  การตอบสนองต่อ
ความถีข่องวงจรขยายในยา่นเอเอฟ  วงจรขยายแรงดนัและกาํลงั  การขบั
มอสเฟทกาํลงัและไอจบีที ี การประยกุตข์ ัน้สงูของออปแอมป์ การลดการสญูเสยีใน
วงจรอเิลก็ทรอนิกส ์

Rectifier design for single phase and multiphase, filter networks, linear 
voltage regulators, switching regulators, inverter design, bias and stability 
techniques, frequency response of AF amplifiers, voltage and power 
amplifiers, driving power MOSFET and IGBT, advanced applications of op-
amp, noise reduction in electronic circuit.  

 
03601341  สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าและคลื่น I     3(3-0-6) 

(Electromagnetic Fields and Waves I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267 

การวเิคราะหเ์วกเตอร ์ สนามไฟฟ้าสถติ  กฎของคลูอมบ ์ ศกัยแ์ละพลงังาน 
ตวันําและไดอเิลก็ทรกิ  ความจุกระแสแบบพาและแบบนํา  ผลเฉลยของสมการลา
ปลาซและสมการปัวซง  สนามแมเ่หลก็  ความเหน่ียวนํา  กระแสกระจดั  
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าทีแ่ปรคา่ตามเวลา  สมการแมกซเ์วล  และคลื่นระนาบ 

Vector analysis, electrostatic fields, potential and energy, conductors 
and dielectric, capacitance, convection and conduction currents, solution of 
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Laplace’s and Poisson’s equations, magnetic fields, inductance, 
displacement current, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s 
equations, and plane wave. 

 
03601351 การแปลงผนัพลงังานเครือ่งกลไฟฟ้า II     3(3-0-6) 
   (Electromechanical Energy Conversion II) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601251 
หมอ้แปลงในระบบสามเฟส  โครงสรา้งเครือ่งจกัรกระแสสลบั  สมรรถนะใน

สถานะคงตวัและการวเิคราะหข์องเครือ่งจกัรเหน่ียวนําและเครือ่งจกัรประสานเวลา  
โครงสรา้งและสมรรถนะของมอเตอรเ์ฟสเดีย่ว  การป้องกนัเครือ่งกลไฟฟ้า 

Transformers in three phase systems, AC machine structure, steady 
state performance and analysis of induction machines and synchronous 
machines, AC single phase motor structure and performance, protection of 
machines. 

 
03601352 ปฏบิตักิารการแปลงผนัพลงังานเครือ่งกลไฟฟ้า II   1(0-3-2) 

(Electromechanical Energy Conversion Laboratory II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601351 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาการแปลงผนัพลงังานเครือ่งกลไฟฟ้า II  
(03601351) และเรือ่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Laboratory experiments on topics covered in Electromechanical 
Energy Conversion II (03601351) and others related topics. 

 
03601353 ระบบกาํลงัในอาคาร      3(3-0-6) 

(Power Systems in Buildings) 
แนวคดิการออกแบบพืน้ฐาน รหสัและมาตรฐาน แบบแผนการจา่ย

กาํลงัไฟฟ้า สายและเคเบลิไฟฟ้า รางเดนิสาย อุปกรณ์และเครือ่งไฟฟ้า การ
คาํนวณโหลด การปรบัปรงุตวัประกอบกาํลงัและการออกแบบคลงัเกบ็ประจุ การ
ออกแบบระบบแสงสวา่งและเครือ่งใช ้การออกแบบวงจรมอเตอร ์การกาํหนด
รายการโหลด สายป้อน และสายประธาน ระบบกาํลงัไฟฟ้าฉุกเฉิน การคาํนวณ
กระแสลดัวงจร ระบบต่อลงดนิสาํหรบัการตดิตัง้ไฟฟ้า 

Basic design concepts, codes and standards, power distribution 
schemes, electrical wires and cables, raceways, electrical equipment and 
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apparatus, load calculation, power factor improvement and capacitor bank 
circuit design, lighting and appliances circuit design, motor circuit design, 
load, feeder, and main schedule, emergency power systems, short circuit 
calculation, grounding systems for electrical installation. 

 
03601354 การวเิคราะหร์ะบบไฟฟ้ากาํลงั I     3(3-0-6) 

(Electric Power System Analysis I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601351หรอืพรอ้มกนั 

การคาํนวณแรงดนัไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและกาํลงัไฟฟ้าในระบบหน่ึงเฟสและ
สามเฟส  หลกัการของระบบการผลติ ระบบสง่จา่ยและระบบจาํหน่าย  พารามเิตอร์
ของสายสง่  ความสมัพนัธข์องแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในระบบสง่จา่ยและ
ระบบจาํหน่าย  การคาํนวณวงจรขา่ย 

Voltage, current, and power calculation in single and three phase 
systems, principles of generation, transmission and distribution system, 
transmission line parameters, voltage and current relationship in 
transmission and distribution systems, network calculation.  

 
03601355 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสงู      3(3-0-6) 

(High-Voltage Engineering) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601341 

การใชป้ระโยชน์ไฟฟ้าแรงสงูและแรงดนัเกนิในระบบไฟฟ้ากาํลงั การกาํเนิด
ไฟฟ้าแรงสงูเพือ่การทดสอบ เทคนิคการวดัไฟฟ้าแรงสงู ความเครยีดสนามไฟฟ้า
และเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวน์ของไดอเิลก็ทรกิทีเ่ป็นแก๊ส ของเหลว และ
ของแขง็ เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสงู การประสานสมัพนัธฉ์นวน 

Uses of high voltage and over voltage in power systems, generation 
of high voltage for testing, high voltage measurement techniques, electric 
field stress and insulation techniques, breakdown of gas, liquid and solid 
dielectric, high voltage testing techniques, insulation coordination. 

 

03601356 วศิวกรรมการสอ่งสวา่ง     3(3-0-6) 

(Illumination Engineering) 
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แหล่งกาํเนิดแสง แสงและส ีดวงโคม การสอ่งสวา่งมลูฐาน หลกัการคาํนวน
ในการสอ่งสวา่ง เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
ประสทิธภิาพพลงังานของการสอ่งสวา่ง ผลของมลภาวะทางแสง 

Light sources, light and color, luminaries, basic illumination, principle 
of lighting calculation, interior and exterior lighting techniques, energy 
efficiency of lighting, effects of light pollution. 

 
03601361 เครือ่งมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า I     3(3-0-6) 

(Electrical Instruments and Measurements I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601231 

หน่วยและมาตรฐานของการวดัทางไฟฟ้า ประเภทและคุณลกัษณะเฉพาะ
ของเครือ่งมอืวดั การวเิคราะหก์ารวดั การวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าโดยใช้
เครือ่งมอืวดัอนาลอ็กและดจิติอล การวดักาํลงัไฟฟ้า เพาเวอรแ์ฟคเตอรแ์ละ
พลงังานไฟฟ้า การวดัคา่ความตา้นทาน ความเหน่ียวนําและความจุไฟฟ้า การวดั
ความถีแ่ละชว่งเวลา สญัญาณรบกวน ทรานสด์วิเซอร ์

Units and standard of electrical measurement, instrument 
classification and characteristics, measurement analysis, measurement of 
current and voltage using analog and digital instruments, power, power 
factor and energy measurement, the measurement of resistance, 
inductance, and capacitance, frequency and period/time interval 
measurement, noise, transducers. 

 
03601362 ระบบควบคุมเชงิเสน้      3(3-0-6) 

(Linear Control Systems) 
   วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601212 

แบบจาํลองทางคณติศาสตรข์องระบบ ระบบควบคุมแบบวงปิดและวงเปิด 
ฟังกช์นัถ่ายโอน กราฟการไหลของสญัญาณ การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ
ควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี ่ทางเดนิของราก การพล๊อตไนควสิต ์การ
พล๊อตโบด เสถยีรภาพของระบบ 

Mathematical models of systems; closed-loop and open-loop control 
systems; transfer function; signal flow graphs; time-domain and frequency-
domain analysis and design of control systems; root locus; Nyquist plots; 
Bode plots; system stability. 
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03601363 ปฏบิตักิารการควบคุมและการวดั    1(0-3-2) 

(Control and Measurement Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601361 และ 03601362 หรอืพรอ้มกนั 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาเครือ่งมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า I 
(03601361) และระบบควบคุมเชงิเสน้ (03601362) 

Laboratory experiments on topics covered in Electrical Instruments 
and Measurements I (03601361) and Linear Control Systems (03601362). 

 
03601364 ระบบอตัโนมตัทิางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

(Industrial Automation Systems) 
แนะนําการควบคุมทางอุตสาหกรรม สภาวะสญัญาณแอนะลอ็ก สภาวะ

สญัญาณดจิทิลั ตวัรบัรู ้ตวัแปรสญัญาณ ตวัควบคุมแอนะลอ็ก ตวัควบคุมดจิทิลั 
การควบคุมลาํดบั ตวัควบคุมตรรกะโปรแกรมได ้(พแีอลซ)ี การเขยีนโปรแกรมพี
แอลซ ีการเชื่อมต่อพแีอลซ ีการเชื่อมต่อระหวา่งมนุษยแ์ละเครือ่งจกัร การ
ประยกุตใ์ชพ้แีอลซใีนระบบอตัโนมตั ิ 

Introduction to industrial control, analog signal conditioning, digital 
signal conditioning, sensors and transducers, analog controllers, digital 
controllers, sequence control, programmable logic controllers (PLC), PLC 
programming, PLC interfaces, human-machine interface, PLC applications 
in automation systems. 

 
03601365 ปฏบิตักิารระบบอตัโนมตัทิางอุตสาหกรรม   1(0-3-2) 

(Industrial Automation Systems Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601364 หรอืพรอ้มกนั 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาระบบอตัโนมตัทิางอุตสาหกรรม 
(03601364) 

Laboratory experiments on topics covered in Industrial Automation 
Systems (03601364). 

 
03601432 การออกแบบประยกุตว์งจรรวมแอนะลอ็ก    3(3-0-6) 
   (Analog Integrated Circuit Application Designs) 
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หลกัมลูวงจรรวมแอนะลอ็ก การวเิคราะหป้์อนกลบัทางลบและอตัราขยายวง
วน การออกแบบวงจรประยกุต ์ตวัเปลีย่นแรงดนัเป็นกระแสและกระแสเป็นแรงดนั  
วงจรขยายกระแส วงจรขยายผลต่าง วงจรขยายของวชิาการเครือ่งมอื การใหก้าํลงั
วงจรรวม การป้อนกลบัดว้ยกระแส วงจรขยายแบบต่อเรยีง วงจรขยายแรงดนัตํ่า 
ชนิดและการประยกุตว์งจรกรองแอก็ทฟิ ตวัควบคุมการสลบั วงจรแรงดนัอา้งองิ  
ตวัเปลีย่นสญัญาณแอนะลอ็กเป็นดจิทิลัและดจิทิลัเป็นแอนะลอ็ก วงจรขยายแบบ
ไมเ่ชงิเสน้ วงจรเฟสลอ็กลปู 

Analog integrated circuit fundamentals, negative feedback and loop 
gain analysis. Design of application circuits; voltage to current and current 
to voltage converters, current amplifiers, differential amplifiers, 
instrumentation amplifiers,  integrated circuit powering,  current-feedback,  
cascade amplifiers,  low-voltage amplifiers, type and application of active 
filters. Switching regulators. Voltage reference circuits. Analog to digital and 
digital to analog converters. Nonlinear amplifiers. Phase-locked loop circuit.  

 
03601433 อเิลก็ทรอนิกสอุ์ตสาหกรรม     3(3-0-6) 
   (Industrial Electronics) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601231 หรอืพรอ้มกนั 
วงจรอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัการผลติแบบอตัโนมตั ิอุปกรณ์สารกึง่ตวันํากาํลงั 

อุปกรณ์ดา้นเขา้และสง่ออกสาํหรบัการควบคุมทางอุตสาหกรรม หลกัการพืน้ฐาน
ของวงจรอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั วงจรเรยีงกระแสแบบควบคุมได ้วงจรแปลงผนั
กาํลงัไฟฟ้า รเีลยช์นิดโซลดิสเตต หุน่ยนตอุ์ตสาหกรรมและการสือ่สารระหวา่ง
เครือ่งจกัรกลอจัฉรยิะ 

Electronic circuits for automatic manufacturing, power semiconductor 
devices, input and output devices for industrial control, basic principles of 
power electronic circuits, controlled rectifiers, converter circuit , solid-state 
relay, industrial robots and data communication between intelligent 
machines. 

 
03601451 ความเชื่อถอืไดเ้บือ้งตน้ของระบบกาํลงั    3(3-0-6) 
   (Basic Power System Reliability) 

นิยามและแนวคดิของความเชื่อถอืได ้การประยกุตใ์ชง้านการแจกแจงแบบ
ทวนิาม การสรา้งแบบจาํลองโครงขา่ยและการประเมนิผลของระบบอยา่งงา่ยและ
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ซบัซอ้น การประเมนิผลความเชื่อถอืไดข้องระบบโดยใชก้ารแจกแจง โซ่มารค์อฟ
แบบไมต่่อเน่ือง กระบวนการมารค์อฟแบบต่อเน่ือง เทคนิคความถีแ่ละชว่งเวลา 
ดรรชนีการขดัขอ้งโดยการจาํลองแบบมอนตคิาโล 

Reliability definitions and concepts, application of the binomial 
distribution, network modeling and evaluation of simple and complex 
system, system reliability evaluation using probability distributions, discrete 
Markov chains, continuous Markov processes, frequency and duration 
techniques, Monte Carlo simulation interruption indices. 

 
03601452 โรงจกัรไฟฟ้ากาํลงั      3(3-0-6) 

(Electric Power Plants) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601251 

เสน้โคง้โหลด โรงจกัรไฟฟ้าดเีซล โรงจกัรไฟฟ้าพลงัไอน้ํา โรงจกัรไฟฟ้า
กงัหนัแก๊ส  โรงจกัรไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม โรงจกัรไฟฟ้าพลงัน้ํา โรงจกัร
พลงันิวเคลยีร ์แหล่งกาํเนิดพลงังานทดแทน ประเภทของสถานีไฟฟ้ายอ่ย อุปกรณ์
สถานีไฟฟ้ายอ่ย การวางผงัสถานีไฟฟ้ายอ่ย การป้องกนัฟ้าผา่ การต่อลงดนิ  
เศรษฐศาสตรท์างดา้นระบบไฟฟ้ากาํลงั 

Load curve; diesel power plant; steam power plant; gas turbine power 
plant; combined cycle power plant; hydro power plant; nuclear power plant; 
renewable energy sources; type of substation; substation equipment; 
substation layout; lightning protection; grounding systems, economic 
operation in power system. 

 
03601453 การวเิคราะหร์ะบบไฟฟ้ากาํลงั II     3(3-0-6) 

(Electric Power System Analysis II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601354 

การวเิคราะหก์ารลดัวงจรแบบสมมาตรและไมส่มมาตร การป้องกนัระบบ
ไฟฟ้ากาํลงั เสถยีรภาพแบบชัว่ครู ่การดาํเนินงานระบบอยา่งประหยดั การ
ประสานสมัพนัธฉ์นวน การต่อลงดนิ การไหลของโหลดและการควบคุมการไหล
ของโหลด ระบบสายสง่  

Symmetrical and unsymmetrical short circuit analysis, power system 
protection, transient stability, economical system operation, insulation 
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coordination, grounding, load flow and load flow control, transmission line 
system. 

 
03601454 ปฏบิตักิารการวเิคราะหร์ะบบไฟฟ้ากาํลงั    1(0-3-2) 

(Electric Power System Analysis Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601354 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาการวเิคราะหร์ะบบไฟฟ้ากาํลงั I และ
การวเิคราะหร์ะบบไฟฟ้ากาํลงั II 

Laboratory experiments on topics covered in Electric Power System 
Analysis I and Electric Power System Analysis II. 

 
03601456 การป้องกนัระบบไฟฟ้ากาํลงั     3(3-0-6) 

(Power System Protection) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601354 

สาเหตุและสถติขิองขอ้บกพรอ่ง พืน้ฐานของการป้องกนั บทบาทของรเีลย์
ป้องกนั หมอ้แปลงเครือ่งมอืวดัและตวัแปรสญัญาณ อุปกรณ์ป้องกนัและระบบ
ป้องกนั การป้องกนักระแสเกนิและการบกพรอ่งลงดนิ การป้องกนัแบบผลต่าง การ
ป้องกนัสายสง่โดยใชร้เีลยแ์บบวดัระยะทางและรเีลยแ์บบนํารอ่ง การป้องกนัหมอ้
แปลง การป้องกนัเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า การป้องกนัมอเตอร ์การป้องกนัในเขตของ
บสั   

Causes and statistics of faults, fundamental of protection practices, 
role of protective relays,instrument transformer and transducers, protection 
devices and protection systems, overcurrent and earth fault protection; 
differential protection, transmission line protection by distance relaying and 
pilot relaying, transformer protection, generator protection, motor protection, 
bus-zone protection. 

 
03601457 ระบบไฟฟ้าและระบบสญัญาณในอาคาร    3(3-0-6) 

(Electrical Systems and Signal Systems in Building)  
ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้ระบบโทรศพัท ์ระบบเสยีง ระบบเอม็เอทวี ีระบบ

ป้องกนัฟ้าผา่ เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง ระบบอื่นๆ สาํหรบัอาคารสมยัใหม ่
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Fire alarm systems, telephone systems, sound systems, MATV 
systems, lightning protection systems, standby generators, other systems for 
modern buildings. 

 
03601458 การผลติ สง่ และจาํหน่ายกาํลงัไฟฟ้า    3(3-0-6) 

(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601351 หรอืพรอ้มกนั 

โครงสรา้งระบบไฟฟ้ากาํลงั แหล่งกาํเนิดพลงังานไฟฟ้า โรงจกัรกาํลงัไฟฟ้า
แบบใชพ้ลงังานสิน้เปลอืงและพลงังานทดแทน ลกัษณะเฉพาะโหลด 
ลกัษณะเฉพาะเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าและแบบจาํลอง ลกัษณะเฉพาะหมอ้แปลงไฟฟ้า
กาํลงัและแบบจาํลอง ลกัษณะเฉพาะสายสง่ไฟฟ้าและแบบจาํลอง ระบบจาํหน่าย
กาํลงัไฟฟ้า แนะนําการผลติไฟฟ้าแบบกระจาย อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ากาํลงั 

Power system structure, sources of electric energy, conventional and 
renewable energy power plants, load characteristics, generator 
characteristics and models, power transformer characteristics and models, 
transmission line parameters and models, electrical power distribution 
systems, introduction to distributed generation, power system equipment. 

 
03601461 การควบคุมกระบวนการ      3(3-0-6) 

(Process Control) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601361 และ 03601362 

องคป์ระกอบของระบบควบคุมกระบวนการ  ระบบควบคุมกระบวนการแบบ
ไมต่่อเน่ืองและแบบต่อเน่ือง  ระบบควบคุมแบบพไีอด ี การควบคุมแบบป้อนกลบั  
การควบคุมแบบป้อนตรง  การควบคุมแบบปรบัตวั  การควบคุมแบบคาดการณ์  
ตวัอยา่งกระบวนการควบคุมในอุตสาหกรรม 

Elements in process control system, discrete and continuous process 
control system, PID control system, feedback control, feedforward control, 
adaptive control and predictive control, examples of industrial process 
control.  

 
03601462 เซนเซอรท์างอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ควบคุม   3(3-0-6) 

(Industrial Sensors and Control Devices) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601231 หรอืพรอ้มกนั 
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หลกัการและการประยกุตใ์ชเ้ซนเซอรอุ์ตสาหกรรม ประกอบดว้ยสวติชล์มิติ 
เซนเซอรแ์สง เซนเซอรช์นิดพรอ็กซมิติี ้เซนเซอรช์นิดอลัตรา้โซนิก เซนเซอร์
อุณหภมู ิเซนเซอรค์วามดนั เซนเซอรก์ารไหล เซนเซอรน้ํ์าหนกั เซนเซอรก์ารขจดั
และการเขา้รหสั พืน้ฐานและการประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม 
ประกอบดว้ย รเีลย ์ไทมเมอร ์ตวันบั ตวัควบคุมตรรกะโปรแกรมได(้พแีอลซ)ี และ
คอนโทรลเลอร ์

Principles and applications of industrial sensors including limit 
switches, photomsensors, proximity sensors, ultrasonic sensors, 
temperature sensors, pressure sensors, flow sensors, weight sensors, 
displacement sensors and encoders, principles and applications of industrial 
control devices including relays, timers, counters, programmable logic 
controllers (PLC) and other controllers. 

 
03601471 การวเิคราะหแ์ละประยกุตเ์ครือ่งจกัรไฟฟ้า   3(3-0-6) 

(Analysis and Applications of Electrical Machines) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601351 

การประยกุตม์อเตอร ์ การควบคุมมอเตอรโ์ดยคอนแทกเตอรแ์ละรเีลย ์ 
พลวตัของเครื่องจกัรกลเบือ้งตน้  การควบคุมมอเตอรโ์ดยใชอุ้ปกรณ์สถานะของแขง็  
เครือ่งจกัรแบบพเิศษ  วธิกีารเริม่เดนิของมอเตอรเ์หน่ียวนําหลายเฟสและของ
มอเตอรแ์บบซงิโครนสัหลายเฟส  มอเตอรแ์บบเศษสว่นแรงมา้ 

Motor applications, control of motors by contactor and relay, basic of 
machine dynamics, solid state control of motors, special machines, starting 
methods of polyphase induction motors and polyphase synchronous motors, 
fractional horse-power motors. 

 
03601 724  การขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า      3(3-0-6) 

(Electric Drives) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601351หรอืพรอ้มกนั 

องคป์ระกอบของการขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้า คุณลกัษณะของโหลด บรเิวณการ
ทาํงานสาํหรบัการขบัเคลื่อน  วธิกีารเบรกมอเตอร ์ การสง่กาํลงัและขนาด 
คุณลกัษณะ แรงบดิ-ความเรว็ ของมอเตอรไ์ฟฟ้า ชนิดของคอนโทรลเลอร ์การ
ขบัเคลื่อนมอเตอรไ์ฟฟ้ากระตรง  การขบัเคลื่อนมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั ระบบ
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การขบัเคลื่อน มอเตอรเ์ซอรโ์ว, การประยกุตใ์ชก้ารขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้าในทาง
อุตสาหกรรม  

Electric drive components, load characteristics, operating region of 
drives, braking methods of motors, power transmission and sizing, torque-
speed characteristics of electric motors, types of controllers, direct current 
(DC) motor drives, alternating current (AC) motor drives, servo drives 
systems, applications of drives in industrial automations. 

 
03601473 อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั      3(3-0-6) 

(Power Electronics) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601231 

คุณลกัษณะของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั ไดโอดกําลงั ไทรสิเตอร ์
ไบโพลารก์าํลงั มอสเฟต ไอจบีที ีคุณลกัษณะของสารแมเ่หลก็ แกนหมอ้แปลง
กาํลงั แกนเฟอไรต ์แกนผงเหลก็อดั เครือ่งแปลงผนักาํลงัไฟฟ้า เครือ่งแปลงผนั
กาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง เครือ่งแปลงผนักาํลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
กระแสตรง เครือ่งแปลงผนักาํลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสสลบั เครือ่งแปลงผนั
กาํลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั 

Characteristics of power electronics devices, power diode, thyristors, 
power bipolar, MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power 
transformer core, ferrite core, iron powder core, converters, alternating 
current (AC) to direct current (DC) converter, DC to DC converter, AC to AC 
converter, DC to AC converter. 

 
03601474 ปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั     1(0-3-2) 

(Power Electronics Laboratory) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601473 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั (03601473) 
Laboratory experiments on topics covered in Power Electronics 

(03601473). 
 

03601475 อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงัสาํหรบัการอนุรกัษ์พลงังาน   3(3-0-6) 
   (Power Electronics for Energy Conservation) 
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กฎหมายการอนุรกัษ์พลงังาน การปรบัปรงุแฟกเตอรก์าํลงั การปรบัโหลดได้
ดุล แผงสวติซห์ลกั  อุปกรณ์สบัเปลีย่น การประยกุตห์มอ้แปลงเพือ่ประหยดั
พลงังาน หลอดประหยดัไฟฟ้าและการใชแ้สงโดยรอบ บลัลาสตอ์เิลก็ทรอนิกส ์หมอ้
แปลงอเิลก็ทรอนิกส ์วงจรอนิเวอรเ์ตอรแ์ละการประยกุต ์มอเตอรป์ระสทิธภิาพสงู 
ระบบพลงังานเซลลแ์สงอาทติย ์กรณศีกึษา 

Energy conservation law, power factor improvement, balanced load 
adjustment, main distribution board, transfer switches, applications of 
transformer for energy conservation, energy saver lamp and ambient light 
utilization, electronic ballasts, electronic transformers, inverter circuits and 
application, high efficient motors, solar cell power systems, case studies. 

 
03601476 ระบบผลติไฟฟ้าจาํหน่าย     3(3-0-6) 
   (Distributed Generation Systems) 

บทนําถงึการผลติไฟฟ้าจาํหน่าย เทคโนโลยขีองเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าจาํหน่าย 
เทคโนโลยแีบบดัง้เดมิและนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้การเชื่อมต่อกบัระบบจาํหน่าย
ไฟฟ้า ผลกระทบทางเทคนิคของเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าจาํหน่ายต่อระบบจาํหน่าย 
กาํลงัสญูเสยี ขอ้มลูแสดงลกัษณะเฉพาะของแรงดนั ความเชื่อถอืได ้การป้องกนั 
การไหลของกาํลงัไฟฟ้า สมารต์กรดิ แงม่มุทางดา้นเศรษฐศาสตร ์

Introduction to distributed generation; Technologies of distributed 
generation, conventional and renewable technologies; Grid interconnection; 
Technical impact of distributed generation on distribution systems, loss, 
voltage profile, reliability, protection, load flow; Smart grids; Economics 

aspects. 
 

03601477 พลงังานหมนุเวยีน      3(3-0-6) 
   (Renewable Energy) 

บทนําถงึระบบพลงังานและแหล่งกาํเนิดพลงังานหมนุเวยีน ศกัยภาพของ
แหล่งกาํเนิดพลงังานหมนุเวยีนในประเทศไทย ความแตกต่างของเทคโนโลยี
พลงังานแบบดัง้เดมิและพลงังานหมนุเวยีน เทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีน การ
สะสมพลงังาน กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของพลงังานหมนุเวยีน 
แงม่มุทางดา้นเศรษฐศาสตร ์

Introduction to energy systems and renewable energy resources; 
potential of renewable resources in Thailand; difference of conventional and 
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renewable energy technologies; renewable technologies; energy storages; 
laws, regulations, and policies of renewable energy; economics aspects. 

 
03601478 การอนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน    3(3-0-6) 
   (Energy Conservation and Management) 

พืน้ฐานของประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน หลกัการของการใชพ้ลงังานใน
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ การจดัการโหลด กฎหมายและ
กฎระเบยีบของการอนุรกัษ์พลงังาน การจดัการและการวเิคราะหพ์ลงังานในอาคาร
และโรงงาน เทคนิคในการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในระบบแสงสวา่ง ระบบ
ความรอ้น ระบายอากาศ และเครือ่งปรบัอากาศ มอเตอรอุ์ตสาหกรรม การผลติ
ไฟฟ้าดว้ยความรอ้นรว่ม การอนุรกัษ์พลงังานมาตรการการจดัการและการ
วเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตร ์

Fundamental of energy efficiency; principle of energy efficiency in 
building and industry; load management; laws and regulations of energy 
conservation; energy management and analysis in building and industrial; 
technical aspects to use energy efficiently in lighting systems, heating and 
ventilating and air-conditioning systems, industrial motor; co-generation; 
energy conservations, management measures and economics analysis. 

 
03601479  ระบบยานยนตไ์ฟฟ้า      3(3-0-6)
   (Electric Vehicle Systems) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601251 
การใชไ้ฟฟ้าในการขนสง่ ระบบขบัเคลื่อนของยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนต์

ไฟฟ้าแบบไฮบรดิ ยานยนตไ์ฟฟ้า ยานยนตไ์ฟฟ้าแบบไฮบรดิ ยานยนตไ์ฟฟ้าแบบ
ปลัก๊-อนิไฮบรดิ มอเตอรส์าํหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า มอเตอรก์ระแสตรง มอเตอร์
ซงิโครนสัชนิดแมเ่หลก็ถาวร มอเตอรเ์หน่ียวนํา มอเตอรช์นิดรลีกัแตนซ ์แบตเตอรี่
และระบบการเกบ็พลงังาน คอนเวอรเ์ตอร ์อนิเวอรเ์ตอรแ์ละการขบัเคลื่อนมอเตอร ์
เครือ่งประจุแบตเตอรีย่านยนตไ์ฟฟ้า 

Transportation electrification. Electric and hybrid electric vehicle 
drivetrain systems; electric vehicles, hybrid electric vehicles, plug-in hybrid 
vehicles. Motors for electric vehicles; DC motor, permanent-magnet 
synchronous motor, induction motor, switched reluctance motor. Battery and 
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energy storage systems. Converters, inverters and motor drives. Electric 
vehicle battery chargers. 

 
 

03601482 อุณหศาสตร ์       3(3-0-6) 
(Thermal Sciences) 

แนวคดิพืน้ฐานของอุณหพลศาสตร ์พลศาสตรข์องไหล การเผาไหมแ้ละการ
ถ่ายโอนความรอ้น กฎของอุณหพลศาสตร ์กฎของแก๊สอุดมคต ิกลศาสตรข์องไหล 
การเผาไหม ้การถ่ายโอนความรอ้น อุปกรณ์ควบคุมการไหลทีค่งตวั วฏัจกัรทาํ
ความเยน็ การไหลภายในและภายนอก 

Fundamental concepts of thermodynamics, fluid 
dynamics, combustion and heat transfer; law of thermodynamics; Ideal gas 
law; fluid mechanics; combustion; heat transfer; steady flow devices; 
refrigeration cycles; internal and external flows. 

 
03601495 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์I   1(0-3-2) 

(Electrical and Electronics Engineering Project I) 
โครงงานวจิยัและพฒันาทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
Research and development project in electrical and electronics 

engineering 
 

03601496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์  3(3-0-6) 
(Selected Topics in Electrical and Electronics Engineering) 

ศกึษาหวัขอ้ทีน่่าสนใจในสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
Study in selected topics in electrical and electronics engineering. 

 
03601497 สมัมนา        1 

(Seminar) 
การนําเสนอและอภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัปรญิญาตร ี
Presentation and discussion on current interesting topics in electrical 

and electronics engineering at the bachelor’s degree level. 
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03601498 ปัญหาพเิศษ       1-3 
(Special Problems) 

การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสร์ะดบัปรญิญาตร ี
และเรยีบเรยีงเขยีนเป็นรายงาน 

Study and research in electrical and electronics engineering at the 
bachelor’s degree level and complied into a written reports. 

 
 03601499 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์II   2(0-6-3) 

(Electrical Engineering and Electronics Project II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03601495 

ทาํโครงงานวจิยัและพฒันาทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสต่์อเน่ือง
จากวชิาโครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า I 

Continuing the same research and development project in electrical 
and electronics engineering as in electrical engineering project I. 

 
03601201 วศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งตน้      3(3-0-6) 

   (Introduction to Electrical Engineering) 
การวเิคราะหว์งจรกระแสตรงและกระแสสลบั  เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าและการใช้

งาน  มอเตอรแ์ละการใชง้าน หมอ้แปลง  ระบบไฟสามเฟส  ระบบสง่กาํลงั  
เครือ่งมอืทางไฟฟ้า 

Direct current and alternating current circuit analysis, generators and 
their uses, motors and their uses, transformers, three-phase systems, power 
transmission system, electrical instruments. 

 
03601202 ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า I     1(0-3-2) 

(Electrical Engineering Laboratory I) 
   วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน:  03601201 

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนในวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งตน้ (03601201) 
Laboratory experiments on topics covered in Introduction to Electrical 

Engineering (03601201). 
 

03601203 อเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบัวศิวกรคอมพวิเตอร ์   3(3-0-6) 
    (Electronics for Computer Engineers) 
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สารกึง่ตวันําและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์วงจรเรยีงกระแส การแปลง
กระแสไฟฟ้าสลบัและการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง ทรานซสิเตอรแ์บบมอส 
ทรานซสิเตอรแ์บบสองขัว้ วงจรรวมแบบททีแีอล วงจรขยาย วงจรขยายกาํลงั 
วงจรพลัส ์แลตช ์ฟลบิฟลอบ ตวัขยายดาํเนินการ อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์
กาํลงั การออกแบบพซีบีดีว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

Semiconductor and electronic devices, rectifier, alternating current and 
direct current conversions, MOS transistors, bipolar transistors, TTL circuits, 
amplifiers, power amplifiers, pulse circuits, latches, flip flops, operational 
amplifiers, power electronic devices and circuits, PCB design with computer 
programs. 

 
 

__________ 
* วชิาเปิดใหม ่


