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คําอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 
 

03601211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I      
(Electric Circuit Analysis I) 

3(3-0-6) 

  นิยาม แนวคิดพื้นฐานและหนวย องคประกอบวงจร การวิเคราะหโนดและเมช 
ทฤษฎีบทวงจร คาความตานทานไฟฟา คาความเหน่ียวนําไฟฟา และคาความจุไฟฟา 
วงจรอันดับหน่ึงและสอง แผนภาพเฟสเซอร สัญญาณรูปไซน วงจรกําลังไฟฟา
กระแสสลับ ระบบสามเฟส 

Definitions. Basic concept and units. Circuit elements. Node and 
mesh analysis. Circuit theorems. Resistance, inductance and capacitance. 
First and second order circuits. Phasor diagram. Sinusoidal signal. 
Alternating current power circuits. Three-phase systems. 
 

03601212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา II       
(Electric Circuit Analysis II) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601211  

3(3-0-6) 

  ความถ่ีเชิงซอน  และการวิเคราะหในระนาบเอส ฟงกชันวงจรขาย  
ผลตอบสนองเชิงความถ่ี การแปลงลาปลาซและการประยุกตใชในการวิเคราะหวงจร  รี
โซแนนซ และการสเกลวงจร วงจรแบบมีการเช่ือมรวม หมอแปลง วงจรโครงขายแบบ
สองพอรท   

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 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา       
(Electric Circuit Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601211  

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟาI(03601211) 
Laboratory experiments on topics covered in Electric Circuit 

Analysis I (03601211) 
 

03601214 พีชคณิตเชิงเสนประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา   
(Applied Linear Algebra in Electrical Engineering)  

3(3-0-6) 

  เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน ตัวกําหนด ปริภูมิเวกเตอร  ปริภูมิเวกเตอร
บรรทัดฐาน ปริภูมิผลคูณภายใน  การแปลงเชิงเสน คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง  การ
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ทําใหเปนเสนทแยงมุมรูปแบบชอรดอง  รูปแบบกําลังสอง  พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข  
วิธีการทําซ้ํา  การประยุกตเพื่อปญหาการหาคาเหมาะที่สุดทางวิศวกรรมไฟฟา 

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 ความนาจะเปนประยุกตสําหรับวิศวกรไฟฟา   
(Applied Probability for Electrical Engineers) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417168  

3(3-0-6) 

  ความนาจะเปนแบบรวมและแบบมีเงื่อนไข  ความเปนอิสระทางสถิติ  ตัวแปร
สุมแบบไมตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง ฟงกชันการแจกแจงและความหนาแนน  การ
ดําเนินการบนตัวแปรสุมตัวเดียวและหลายตัว  การคาดหมาย โมเมนตและฟงกชัน
ลักษณะเฉพาะ  กฎของตัวเลขขนาดใหญ  ผลรวมของตัวแปรสุม การคํานวณความ
เช่ือถือไดเบื้องตน  การทดสอบรูปแบบการกระจายของขอมูล 

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. Sum of random 
variables. Basic reliability calculations. Testing the fit of a distribution of 
data. 
 

03601231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I     
(Electronic Circuits and Systems I) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601211  

3(3-0-6) 

  อุปกรณสารกึ่งตัวนํา ลักษณะเฉพาะกระแส แรงดัน และความถ่ี การวิเคราะห
และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอรบีเจที มอส 
ซีมอส และไบซีมอส ตัวขยายสัญญาณเชิงดําเนินการและประยุกตใชงาน โมดูล
แหลงจายไฟ 

Semiconductor devices. Current-voltage and frequency 
characteristics. Analysis and design of diode circuits. Analysis and design of 
BJT, MOS, CMOS and BiCMOS transistor circuits. Operational amplifier and 
its applications. Power supply module.  
 

03601232 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ     
(Digital Circuits and Logic Design) 

3(3-0-6) 

  ระบบจํานวนและรหัส  พีชคณิตแบบบูลิน  หลักการการออกแบบวงจรตรรกะ
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เชิงจัดหมูและวงจรตรรกะเชิงจัดหมูสําเร็จรูป  การออกแบบวงจรโดยใชคารโน  หลักการ
การออกแบบวงจรตรรกะเปนลําดับและวงจรตรรกะเปนลําดับสําเร็จรูป  การออกแบบ
วงจรตรรกะโดยใชสเตตแมชชีน  การออกแบบวงจรตรรกะเปนลําดับแบบประสานเวลา
และไมประสานเวลา  วงจรรวมดิจิทัลตระกูลตางๆ   อุปกรณตรรกะแบบโปรแกรมไดการ
ตอเช่ือมกับวงจรแอนะล็อก  การแนะนําวิธีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยออกแบบ
วงจรดิจิทัล 

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 with analogue circuits. Introduction to computer aid design for 
digital logic design. 
 

03601251 การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I    
(Electromechanical Energy Conversion I)  

3(3-0-6) 

  คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอรและการวิเคราะหความผิดพลาด วิธีเชิงตัวเลข
สําหรับสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การถดถอยกําลังสองนอยสุดแบบเชิงเสนและการ
ประมาณคาในชวง วิธีการหาปริพันธและการหาอนุพันธเชิงตัวเลข วิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
สมการเชิงอนุพันธสามัญ 
 Computer arithmetic and error analysis. Numerical methods for 
linear and nonlinear equations. Linear least-square regression and 
interpolation. Numerical integration and differentiation. Numerical 
methods for ordinary differential equations. 
 

03601252 ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I   
(Electromechanical Energy Conversion Laboratory I) 
วิชาทีต่องเรียนมากอน : 03601251 หรือพรอมกัน 

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I 
(03601251) 

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

03601271 การปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟา     
(Practice in Electrical Engineering) 

1(0-3-2) 

  การติดต้ังไฟฟาภายในอาคาร การใชเครื่องมือวัด การวัดความตานทานดิน การ
ควบคุมการเริ่มเดินมอเตอรเบื้องตน 

Electrical installation in building. Instrumental utilization. Grounding 
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resistance measurement. Introduction to motor starting control. 
 

03601311 สัญญาณและระบบ       
(Signals and Systems) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03601212 หรือพรอมกัน  

3(3-0-6) 

  สัญญาณและระบบตอเน่ืองทางเวลาและไมตอเน่ืองทางเวลา ระบบเชิงเสนและ
ไมแปรตามเวลา การวิเคราะหสัญญาณโดยใชการแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ และ
การแปลงซี การประยุกตสัญญาณและระบบ เทคนิคทันสมัยในการวิเคราะหสัญญาณ
และระบบ 

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 การประมวลสัญญาณดิจิทัล      
(Digital Signal Processing) 

3(3-0-6) 

  สัญญาณเวลาไมตอเน่ืองและระบบ การแปลงฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรไม
ตอเน่ือง การแปลงซี การชักตัวอยางสัญญาณเวลาตอเน่ือง การวิเคราะหการแปลงของ
ระบบไมเปลี่ยนแปลงตามเวลาเชิงเสน  โครงสรางของระบบเวลาไมตอเน่ือง  การ
ประยุกตการประมวลสัญญาณดิจิทัล 
 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. 
 

03601315 ปฏิบัติการประมวลสัญญาณดิจิทัล      
(Digital Signal Processing Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน:  03601314 หรือพรอมกัน 

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการประมวลสัญญาณดิจิทัล (03601314) 
Laboratory experiments on topics covered in Digital Signal 

Processing (03601314). 
 

03601321 

 

หลักการสื่อสาร        
(Principles of Communications) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601311 

3(3-0-6) 

  บทนําสูสัญญาณและระบบ สเปคตรัมของสัญญาณและการประยุกตของอนุกรม
และการแปลงฟูเรียร การกล้ําสัญญาณเอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พี
เอ็ม สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก การกล้ําสัญญาณเบสแบนดไบนารี ทฤษฎี
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การสุมสัญญาณของไนควิสต การกล้ําสัญญาณแอนะล็อกพัลส การกล้ําสัญญาณรหัสพัลส 
การกล้ําสัญญาณเดลตา การมัลติเพล็ก การมัลติเพล็กแบบแบงเวลา บทนําสูสายสง การ
แพรกระจายคลื่นวิทยุ สวนประกอบไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม และการสื่อสาร
ทางแสง   
 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 ปฏิบัติการไฟฟาสื่อสาร       
(Communication Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601321 หรือพรอมกัน 

1(0-3-2) 

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

Communications (03601321). 
 

03601331 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส       
(Electronics Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601231 

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 
(03601231) 

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

03601332 ไมโครโพรเซสเซอร      
(Microprocessors) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601232 

3(3-0-6) 

  แนะนําไมโครโพรเซสเซอร โครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร การเขียน
โปรแกรมแอสเซมบลี้ เทคนิคการเช่ือมตอ หนวยความจํา การเช่ือมตอรับเขาและสงออก 
การประยุกตใชไมโครโพรเซสเซอรในระบบการวัด การประยุกตใชไมโครโพรเซสเซอรใน
ระบบอัตโนมัติ 

Introduction to microprocessors. Structure of microprocessors. 
Assembly programming. Interface techniques. Memories. Input-output 
interfaces. Applications of microprocessors in instrumentation systems. 
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applications of microprocessors in automation systems 
 

03601333 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร      
(Microprocessors Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601332 หรือพรอมกัน  

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการสําหรับวิชาไมโครโพรเซสเซอร  
Laboratory for microprocessors   

 
03601334 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II      

(Electronic Circuits and Systems II) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601231 

3(3-0-6) 

  วงจรขยายหลายข้ันของทรานซิสเตอร  การตอบสนองตอความถ่ีของวงจรขยาย
บีเจทีและเจเฟท  ผลมิลเลอร  ผลเชิงความถ่ีหลายข้ัน  วงจรสะทอนกระแสและวงจร
กําเนิดกระแส  วงจรขยายผลตางแบบไบเฟท ไบมอสและไบซีมอส  การประยุกตออป
แอมปข้ันสูง  วงจรกรองออปแอมปแบบแอ็กทิฟ  ออฟเซตและความถ่ีของออปแอมป  
การวิเคราะหระบบปอนกลับทางลบ  วงจรออสซิลเลเตอรแบบปรับคาได  วงจรขยาย
กําลังรูปแบบตางๆ  วงจรรวมเชิงเสนและดิจิทัล 

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. 
 

03601335 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง    
(Advanced Electronics Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601331  

1(0-3-2) 

  วงจรขยาย วงจรแปลงกระแสเปนแรงดัน วงจรแปลงแรงดันเปนกระแส วงจร
ปรับตําแหนงศูนยและความชัน วงจรกรองความถ่ี การวัดผลตอบสนองตอความถ่ี การวัด
ความผิดเพี้ยน การวัดโครงขายสองทาง 

Amplifier circuits. Current to voltage converter circuit. Voltage to 
current converter circuit. Zero and span circuit. Filter circuits. Measurement 
of frequency response. Measurement of harmonic distortion. Measurement 
of two port network. 
 

03601336 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส      
(Electronic Circuit Design) 

3(3-0-6) 
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วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601231 
  การออกแบบวงจรเรียงกระแสหน่ึงเฟสและหลายเฟส    วงจรกรอง  วงจรรักษา

ระดับแรงดันคงคาแบบเชิงเสน  วงจรรักษาระดับแรงดันคงคาแบบสวิตช  การออกแบบ
วงจรผกผัน  เทคนิคของการไบแอสและเสถียรภาพ  การตอบสนองตอความถ่ีของ
วงจรขยายในยานเอเอฟ  วงจรขยายแรงดันและกําลัง  การขับมอสเฟทกําลังและไอจีบีที  
การประยุกตข้ันสูงของออปแอมป การลดการสูญเสียในวงจรอิเล็กทรอนิกส 

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 สนามแมเหล็กไฟฟาและคลื่น I      

(Electromagnetic Fields and Waves I) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417267 

3(3-0-6) 

  การวิเคราะหเวกเตอร  สนามไฟฟาสถิต  กฎของคูลอมบ  ศักยและพลังงาน 
ตัวนําและไดอิเล็กทริก  ความจุกระแสแบบพาและแบบนํา  ผลเฉลยของสมการลาปลาซ
และสมการปวซง  สนามแมเหล็ก  ความเหน่ียวนํา  กระแสกระจัด  สนามแมเหล็กไฟฟา
ที่แปรคาตามเวลา  สมการแมกซเวล  และคลื่นระนาบ 

Vector analysis. Electrostatic fields. Potential and energy. 
Conductors and dielectric. Capacitance. Convection and conduction 
currents. Solution of Laplace’s and Poisson’s equations. Magnetic fields. 
Inductance. Displacement current. Time-varying electromagnetic fields. 
Maxwell’s equations. and plane wave. 
 

03601351 การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา II     
(Electromechanical Energy Conversion II) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601251 

3(3-0-6) 

  หมอแปลงในระบบสามเฟส  โครงสรางเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ  
เครื่องจักรกลซิงโครนัส  เครื่องจักรกลเหน่ียวนําเฟสเด่ียวและสามเฟส การปองกัน
เครื่องจักรกลไฟฟา 

Transformers in three phase systems. AC electrical machine 
structure. Synchronous machines. Single phase and three phase induction 
machines. Protection of electrical machines. 
 

03601352 ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา II   
(Electromechanical Energy Conversion Laboratory II) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601351 

1(0-3-2) 
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  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา II  
(03601351) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

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

03601353 ระบบกําลังในอาคาร       
(Power Systems in Buildings) 

3(3-0-6) 

  แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน รหัสและมาตรฐาน แบบแผนการจายกําลังไฟฟา 
สายและเคเบิลไฟฟา รางเดินสาย อุปกรณและเครื่องไฟฟา การคํานวณโหลด การ
ปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบคลังเก็บประจุ การออกแบบระบบแสงสวาง
และเครื่องใช การออกแบบวงจรมอเตอร การกําหนดรายการโหลด สายปอน และสาย
ประธาน ระบบกําลังไฟฟาฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร ระบบตอลงดินสําหรับการ
ติดต้ังไฟฟา 

Basic design concepts. Codes and standards. Power distribution 
schemes. Electrical wires and cables. Raceways. Electrical equipment and 
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 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I          
(Electric Power System Analysis I) 
วิชาที่ตองเรียนมากอนหรือพรอมกัน : 03601351 

3(3-0-6) 

  โครงสรางระบบไฟฟากําลัง วงจรไฟฟากําลังกระแสสลับ หลักการของระบบการ
ผลิต ระบบสงจายและระบบจําหนาย คุณลักษณะและแบบจําลองของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
คุณลักษณะและแบบจําลองของหมอแปลงกําลัง พารามิเตอรและแบบจําลองของสายสง 
พารามิเตอรและแบบจําลองสายเคเบิล ความสัมพันธของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา
ในระบบสงจายและระบบจําหนาย  

Electrical power system structure. AC power circuits. Principles of 
generation. Transmission and distribution system. Generator characteristics 
and models. Power transformer characteristics and models. Transmission 
line parameters and models. Cable parameters and models. Voltage and 
current relationship in transmission and distribution systems. 
 

03601355 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง         
(High-Voltage Engineering) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601341 

3(3-0-6) 

  การใชประโยชนไฟฟาแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง การกําเนิด
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ไฟฟาแรงสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟาและ
เทคนิคการฉนวน การเบรกดาวนในไดอิเล็กทริกที่เปนกาซ ของเหลว และของแข็ง 
เทคนิคการทดสอบไฟฟาแรงสูง ฟาผาและการปองกัน การประสานสัมพันธฉนวน 

Uses of high voltage and overvoltage in power systems. Generation 
of high voltage for testing. High voltage measurement techniques. Electric 
field stress and insulation techniques. Breakdown of gas, liquid and solid 
dielectric. High voltage testing techniques. Lightning and protection. 
Insulation coordination. 

 
03601356 วิศวกรรมการสองสวาง                

(Illumination Engineering) 
3(3-0-6) 

  แหลงกําเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การสองสวางมูลฐาน หลักการคํานวนใน
การสองสวาง เทคนิคการใหแสงสวางภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประสิทธิภาพ
พลังงานของการสองสวาง 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 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา        

(Electrical Instruments and Measurements) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03601231 

3(3-0-6) 

  หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับโดยใชเครื่องมือวัดอนาล็อกและดิจิตอล การวัดกําลังไฟฟา เพาเวอรแฟค
เตอรและพลังงานไฟฟา การวัดคาความตานทาน ความเหน่ียวนําและความจุไฟฟา การ
วัดความถ่ีและชวงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร การสอบเทียบ 

Units and standard of electrical measurement. Instrument 
classification and characteristics. Measurement analysis. Measurement of 
DC and AC current and voltage using analog and digital instruments. 
Power, power factor and energy measurement. Measurement of resistance, 
inductance and capacitance. Frequency and period/time interval 
measurement. Noise. Transducers. Calibration. 
 

03601362 ระบบควบคุมเชิงเสน      
(Linear Control Systems) 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601212 

3(3-0-6) 

  แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอน แบบจําลองของระบบใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี แบบจําลองพลวัตและการตอบสนองพลวัตของระบบ 
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ระบบอันดับที่หน่ึงและสอง การควบคุมแบบวงเปดและวงปด การควบคุมแบบปอนกลับ
และความไว รูปแบบการควบคุมแบบปอนกลับ แนวความคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพ
ของระบบ วิธีของการทดสอบเสถียรภาพ  

Mathematical models of systems. Transfer function. System 
models on time domain and frequency domain. Dynamic models and 
dynamic responses of systems. First and second order systems. Open-loop 
and closed-loop control. Feedback control and sensitivity. Types of 
feedback control. Concepts and conditions of system stability. Methods of 
stability test. 
 

03601363 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด      
(Control and Measurement Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601361 และ 03601362 หรือพรอมกัน 

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา I 
(03601361) และระบบควบคุมเชิงเสน (03601362) 

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

 
03601364 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม      

(Industrial Automation Systems) 
3(3-0-6) 

  แนะนําการควบคุมทางอุตสาหกรรม สภาวะสัญญาณแอนะล็อก สภาวะ
สัญญาณดิจิทัล ตัวรับรู ตัวแปรสัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การ
ควบคุมลําดับ ตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมพีแอลซี การ
เช่ือมตอพีแอลซี การเช่ือมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร การประยุกตใชพีแอลซีใน
ระบบอัตโนมัติ  

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 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม     
(Industrial Automation Systems Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601364 หรือพรอมกัน 

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
(03601364) 

Laboratory experiments on topics covered in Industrial Automation 
Systems (03601364). 
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03601371 การเตรียมความพรอมกอนฝกงาน      
(Internship Preparation) 

1(0-3-2) 

  การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร การนําเสนอและรายงาน การใชงานซอฟตแวร
สําเร็จรูปทางวิศวกรรมไฟฟา การใชงานเครื่องมือวัด การพัฒนาดานบุคลิกภาพ ความ
ปลอดภัย จรรยาบรรณวิศวกร 

Computer software utilization. Presentation and report. Electrical 
engineering software utilization. Instrument utilization. Personality 
development. Safety. Ethics of engineer. 
 

03601372 วิศวกรไฟฟาอาสาสําหรับการพัฒนาสังคม     
(Volunteer Electrical Engineer for Social Development) 

3(2-3-6) 

  แนวคิดและวิธีการทํางานของงานอาสาสมัคร พัฒนาการของงานอาสาสมัครใน
ประเทศไทย จิตสํานึกและทักษะที่สําคัญในการทํางานอาสาสมัคร ศึกษาภาคสนามดวย
การปฏิบัติงานกับชุมชนโดยใชความรูความสามารถทางวิศวกรรมไฟฟาชวยเหลือและ
พัฒนาชุมชน 

Concepts and methods of work of volunteers. Development of 
volunteer work in Thailand. Conscious and skills in volunteer work. Field 
studies by working with the community, using knowledge of electrical 
engineering for assistance and community development. 
 

03601381 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา              
(Computer Programming for Electrical Engineers)  

3(3-0-6) 

  แนวคิดการคํานวณ  การพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสราง การควบคุมสายงาน  
ฟงกชัน  แถวลําดับ  ตัวช้ี  อักขระและสายอักขระ การจัดรูปแบบการรับเขาและสงออก 
การประมวลผลแฟมขอมูล  การเรียงทับซอน  แถวคอย  รายการโยง  โครงสรางรูปตนไม  
การคนหา  การเรียงลําดับ 
 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. 
 

03601432 การออกแบบประยุกตวงจรรวมแอนะล็อก     
(Analog Integrated Circuit Application Designs) 

3(3-0-6) 

  หลักมูลวงจรรวมแอนะล็อก การวิเคราะหปอนกลับทางลบและอัตราขยายวงวน 
การออกแบบวงจรประยุกต ตัวเปลี่ยนแรงดันเปนกระแสและกระแสเปนแรงดัน  
วงจรขยายกระแส วงจรขยายผลตาง วงจรขยายของวิชาการเครื่องมือ การใหกําลังวงจร
รวม การปอนกลับดวยกระแส วงจรขยายแบบตอเรียง วงจรขยายแรงดันตํ่า ชนิดและ
การประยุกตวงจรกรองแอ็กทิฟ ตัวควบคุมการสลับ วงจรแรงดันอางอิง  ตัวเปลี่ยน
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สัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทัลและดิจิทัลเปนแอนะล็อก วงจรขยายแบบไมเชิงเสน วงจร
เฟสล็อกลูป 

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 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม      
(Industrial Electronics) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601231 หรือพรอมกัน 

3(3-0-6) 

  วงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับการผลิตแบบอัตโนมัติ อุปกรณสารกึ่งตัวนํากําลัง 
อุปกรณดานเขาและสงออกสําหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม หลักการพื้นฐานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได วงจรแปลงผันกําลังไฟฟา 
รีเลยชนิดโซลิดสเตต หุนยนตอุตสาหกรรมและการสื่อสารระหวางเครื่องจักรกลอัจฉริยะ 

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 ความเช่ือถือไดเบื้องตนของระบบกําลัง    
(Basic Power System Reliability) 

3(3-0-6) 

  นิยามและแนวคิดของความเช่ือถือได การประยุกตใชงานการแจกแจงแบบทวิ
นาม การสรางแบบจําลองโครงขายและการประเมินผลของระบบอยางงายและซับซอน 
การประเมินผลความเช่ือถือไดของระบบโดยใชการแจกแจง โซมารคอฟแบบไมตอเน่ือง 
กระบวนการมารคอฟแบบตอเน่ือง เทคนิคความถ่ีและชวงเวลา ดรรชนีการขัดของโดย
การจําลองแบบมอนติคาโล 

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. 
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03601452 โรงจักรไฟฟากําลัง       
(Electric Power Plants) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601251 

3(3-0-6) 

  เสนโคงโหลด โรงจักรไฟฟาดีเซล โรงจักรไฟฟาพลังไอนํ้า โรงจักรไฟฟากังหัน
แกส  โรงจักรไฟฟาพลังงานความรอนรวม โรงจักรไฟฟาพลังนํ้า โรงจักรพลังนิวเคลียร 
แหลงกําเนิดพลังงานทดแทน ประเภทของสถานีไฟฟายอย อุปกรณสถานีไฟฟายอย การ
วางผังสถานีไฟฟายอย การปองกันฟาผา การตอลงดิน  เศรษฐศาสตรทางดานระบบ
ไฟฟากําลัง 

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 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II      
(Electric Power System Analysis II) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601354 

3(3-0-6) 

  ระบบตอหนวย พื้นฐานการไหลของโหลด พื้นฐานการคํานวณคาความผิดพรอง 
การวิเคราะหการลัดวงจรแบบสมมาตรและไมสมมาตร เสถียรภาพแบบช่ัวครู การ
ดําเนินงานระบบอยางประหยัด การประสานสัมพันธฉนวน การตอลงดิน 

Per unit system. Basic of load flow. Basic of fault calculation. 
Symmetrical and unsymmetrical short circuit analysis. Transient stability. 
Economical system operation. Insulation coordination. Grounding 
 

03601454 ปฏิบัติการการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง     
(Electric Power System Analysis Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601354  

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I และการ
วิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II 

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

03601456 การปองกันระบบไฟฟากําลัง      
(Power System Protection) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601354 

3(3-0-6) 

  พื้นฐานของการปองกันในทางปฏิบัติ หมอแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง
สัญญาณ อุปกรณปองกันและ ระบบปองกัน การปองกันกระแสเกินและการบกพรองลง
ดิน การปองกันแบบผลตาง การปองกันสายสงโดยใชรเีลยแบบวัดระยะทางและรีเลย
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แบบนํารอง การปองกันหมอแปลง การปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา การปองกันมอเตอร 
การปองกันในเขตของบัส อุปกรณปองกันแบบดิจิตอลเบื้องตน 

Basic of practical protection. 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. Introduction to digital 
protection devices. 
 

03601457 ระบบไฟฟาและระบบสัญญาณในอาคาร    
(Electrical Systems and Signal Systems in Building)  

3(3-0-6) 

  ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบโทรศัพท ระบบเสียง ระบบเอ็มเอทีวี ระบบ
ปองกันฟาผา เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ระบบอื่นๆ สําหรับอาคารสมัยใหม 

Fire alarm systems. Telephone systems. Sound systems. MATV 
systems. Lightning protection systems. Standby generators. Other systems 
for modern buildings. 
 

03601458 การผลิต สง และจําหนายกําลังไฟฟา    
(Electrical Power Generation. Transmission and Distribution) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601351  

3(3-0-6) 

  โครงสรางระบบไฟฟากําลัง แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา โรงจักรกําลังไฟฟาแบบ
ใชพลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานทดแทน ลักษณะเฉพาะโหลด ลักษณะเฉพาะเครื่อง
กําเนิดไฟฟาและแบบจําลอง ลักษณะเฉพาะหมอแปลงไฟฟากําลังและแบบจําลอง 
ลักษณะเฉพาะสายสงไฟฟาและแบบจําลอง ระบบจําหนายกําลังไฟฟา อุปกรณของ
ระบบไฟฟากําลัง การจําลองระบบไฟฟากําลังเบื้องตน 

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. Power system equipment. Introduction to power system 
simulation. 
 

03601459 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา     
(Safety in Electrical Engineering)  

3(3-0-6) 

  อันตรายจากไฟฟาและมาตรการเพื่อความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บจากไฟฟา ไฟฟาดูด แรงดันชวงกาว และแรงดันสัมผัส ไฟฟาสถิต การ
เกิดประกายไฟจากการอารคและการปองกัน การแยกโดดทางไฟฟา การตอลงดิน การ
ตอถึงกันและชิลดทางไฟฟา การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา อุปกรณปองกัน
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วงจรไฟฟา แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในระบบไฟฟาแรงดันตํ่าและระบบไฟฟาแรงดัน
สูง ความปลอดภัยทางไฟฟาในสถานที่ทํางาน 

Electrical hazards and safety measure. Cause of electrical accidents 
and injuries. Electric shock. Step and touch potentials. Electrostatic 
discharge. Electrical arc flash and protection. Electrical isolation. Practical 
grounding. Bonding and shielding. Electrical safety testing. Circuit 
protection devices. Electrical safety guidance for low-voltage and high-
voltage systems. Electrical safety in the workplaces. 
 

03601461 การควบคุมกระบวนการ       
(Process Control) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601361 และ 03601362  

3(3-0-6) 

  องคประกอบของระบบควบคุมกระบวนการ  ระบบควบคุมกระบวนการแบบไม
ตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง  ระบบควบคุมแบบพีไอดี  การควบคุมแบบปอนกลับ  การ
ควบคุมแบบปอนตรง  การควบคุมแบบปรับตัว  การควบคุมแบบคาดการณ  ตัวอยาง
กระบวนการควบคุมในอุตสาหกรรม 

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 เซนเซอรอุตสาหกรรม      
(Industrial Sensors) 
วิชาที่ตองเรียนมากอนหรือพรอมกัน : 03601231 

3(3-0-6) 

  หลักการและการประยุกตใชเซนเซอรอุตสาหกรรม ประกอบดวยสวิตชลิมิต 
เซนเซอรแสง เซนเซอรชนิดพร็อกซิมิต้ี เซนเซอรชนิดอัลตราโซนิก เซนเซอรอุณหภูมิ 
เซนเซอรความดัน เซนเซอรการไหล เซนเซอรนํ้าหนัก เซนเซอรการขจัดและการเขารหัส 
พื้นฐานและการประยุกตใชอุปกรณควบคุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย รีเลย ไทมเมอร 
ตัวนับ ตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได(พีแอลซี) และคอนโทรลเลอร 

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. 
 

03601463 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร   
(Computer Control of Machines and Processes)  

3(3-0-6) 
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  การควบคุมดวยคอมพิวเตอร องคประกอบของการจําลองแบบไมตอเน่ือง การ
ออกแบบตัวควบคุมแบบไมตอเน่ือง การเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร เซนเซอร การสราง
ชุดคําสั่งสําหรับควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการ การควบคุมแบบเชิงอันดับโดยใช
พีแอลซี การจําลองกระบวนการ  

Computer control. Elements of discrete modeling. Design of a 
discrete controller. Computer interfacing. Sensors. Command generation in 
machine and process control. Sequential control using PLC. Process 
modeling. 
 

03601464 เซนเซอรและตัวแปลงสัญญาณ     
(Sensors and Transducers) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601231  

3(3-0-6) 

  อุปกรณการวัดและควบคุมเบื้องตน ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิตอล 
เทคนิคการวัดความดัน ตัวสงสัญญาณความดันตาง การวัดอัตราการไหลของของเหลว
ดวยมิเตอรปฐมภูมิ มิเตอรทุติยภูมิและวิธีพิเศษ การวัดอุณหภูมิดวยวิธีไมใชไฟฟา วิธีใช
ไฟฟาและวิธีฉายรังสี ชนิดการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวทางตรง และการ
วัดระดับของเหลวทางออมดวยวิธีความดันไฮโดรสแตติก วิธีทางไฟฟาและวิธีพิเศษ การ
ควบคุมแบบด้ังเดิม 

Introduction to measurement and control devices. Analog and 
digital transducers. Pressure measurement techniques. Differential pressure 
transmitter. Fluid flow measurement using primary meters, secondary 
meters and special methods. Measurement of temperature using non-
electric methods, electric methods and radiation methods. Types of liquid 
level measurement using direct liquid level measurement and indirect 
liquid level measurement using hydrostatic pressure methods, electrical 
methods and special methods. Conventional controller. 
 

03601465 นวัตกรรมทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    
 (Electrical and Electronics Innovation)  

3(3-0-6) 

  แนวคิดนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยี ผลกระทบ
อุตสาหกรรมของนวัตกรรมเทคโนโลยี ผลกระทบในการแขงขันของตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของตลาดดานแนวคิด การออกแบบหวงโซแหง
คุณคา นวัตกรรมทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แนวคิดดานความคิดสรางสรรค นวัตกรรม
และการสรางสรรค และการสราง สิทธิบัตรนวัตกรรม โครงงานขนาดเล็กในการสราง
นวัตกรรมทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

Innovative concepts. Dynamics of technological innovation. 
Industrial implications of technological innovation. Competitive 
implications of market and technology dynamics. Dynamics of the market 
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for ideas. Designing the value chain. Electrical and electronics Innovation; 
idea of creativity, innovation and inventiveness and construction. 
Innovation patent. Mini project in electrical and electronics innovation. 
 

03601466 ระบบหุนยนตเบื้องตน      
(Introduction to Robotic Systems)  

3(3-0-6) 

  ภาพรวมของกลไกหุนยนต พลศาสตร และการควบคุมที่ชาญฉลาด การ
ออกแบบกลไกสําหรับการจัดการและหุนยนตเคลื่อนที่ การออกแบบการควบคุม 
ตัวกระตุนและเซนเซอร องคประกอบการควบคุม เครือขายไรสาย การสรางแบบจําลอง
งาน การเช่ือมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร การควบคุมตามเวลาจริง ซอฟตแวรฝงตัว 
การออกแบบและการสรางระบบหุนยนต 

Overview of robot mechanisms, dynamics and intelligent controls. 
Mechanism design for manipulators and mobile robots. Control design. 
Actuators and sensors. Control Components. Wireless network. Task 
modeling. Human-machine interface. Real-time control. Embedded 
software. Design and construction of robotic systems. 
 

03601471 การวิเคราะหและประยุกตเครื่องจักรไฟฟา    
(Analysis and Applications of Electrical Machines) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601351  

3(3-0-6) 

  การประยุกตมอเตอร  การควบคุมมอเตอรโดยคอนแทกเตอรและรีเลย  พลวัต
ของเครื่องจักรกลเบื้องตน  การควบคุมมอเตอรโดยใชอุปกรณสถานะของแข็ง  วิธีการ
เริ่มเดินของมอเตอรเหน่ียวนําหลายเฟสและของมอเตอรแบบซิงโครนัสหลายเฟส  

Motor applications. Control of motors by contactor and relay. Basic 
of machine dynamics. Solid state control of motors. Starting methods of 
polyphase induction motors and polyphase synchronous motors. 
 

03601 724  การขับเคลื่อนดวยไฟฟา      
(Electric Drives) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 03601351หรือพรอมกัน  

3(3-0-6) 

  องคประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา คุณลักษณะของโหลด บริเวณการ
ทํางานสําหรับการขับเคลื่อน  วิธีการเบรกมอเตอร  การสงกําลังและขนาด คุณลักษณะ 
แรงบิด-ความเร็ว ของมอเตอรไฟฟา ชนิดของคอนโทรลเลอร การขับเคลื่อนมอเตอร
ไฟฟากระตรง  การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อน มอเตอร
เซอรโว. การประยุกตใชการขับเคลื่อนดวยไฟฟาในทางอุตสาหกรรม  

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 
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(DC) motor drives. alternating current (AC) motor drives. servo drives 
systems. applications of drives in industrial automations. 
 

03601473 อิเล็กทรอนิกสกําลัง      
(Power Electronics) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601231  

3(3-0-6) 

  คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร ไบโพลาร
กําลัง มอสเฟต ไอจีบีที คุณลักษณะของสารแมเหล็ก แกนหมอแปลงกําลัง แกนเฟอไรต 
แกนผงเหล็กอัด เครื่องแปลงผันกําลังไฟฟา เครื่องแปลงผันกําลังไฟฟากระแสสลับเปน
กระแสตรง เครื่องแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรงเปนกระแสตรง เครื่องแปลงผัน
กําลังไฟฟากระแสสลับเปนกระแสสลับ เครื่องแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรงเปน
กระแสสลับ 

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 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง      
(Power Electronics Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601473  

1(0-3-2) 

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

(03601473). 
 

03601475 อิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับการอนุรักษพลังงาน   
(Power Electronics for Energy Conservation)  

3(3-0-6) 

  กฎหมายการอนุรักษพลังงาน การปรับปรุงแฟกเตอรกําลัง การปรับโหลดไดดุล 
แผงสวิตซหลัก  อุปกรณสับเปลี่ยน การประยุกตหมอแปลงเพื่อประหยัดพลังงาน หลอด
ประหยัดไฟฟาและการใชแสงโดยรอบ บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงอิเล็กทรอนิกส 
วงจรอินเวอรเตอรและการประยุกต มอเตอรประสิทธิภาพสูง ระบบพลังงานเซลล
แสงอาทิตย กรณีศึกษา 

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. 
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03601476 ระบบผลิตไฟฟาจําหนาย      
(Distributed Generation Systems)  

3(3-0-6) 

  บทนําถึงการผลิตไฟฟาจําหนาย เทคโนโลยีของเครื่องกําเนิดไฟฟาจําหนาย 
เทคโนโลยีแบบด้ังเดิมและนํากลับมาใชใหมได การเช่ือมตอกับระบบจําหนายไฟฟา 
ผลกระทบทางเทคนิคของเครื่องกําเนิดไฟฟาจําหนายตอระบบจําหนาย กําลังสูญเสีย 
ขอมูลแสดงลักษณะเฉพาะของแรงดัน ความเช่ือถือได การปองกัน การไหลของ
กําลังไฟฟา สมารตกริด แงมุมทางดานเศรษฐศาสตร 

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 พลังงานหมุนเวียน      
(Renewable Energy)  

3(3-0-6) 

  ระบบพลังงานและแหลงกําเนิดพลังงานหมุนเวียนเบื้องตน ศักยภาพของ
แหลงกําเนิดพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ความแตกตางของเทคโนโลยีพลังงาน
ด้ังเดิมและพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานชีวภาพพลังงานขยะมูล
ฝอยชุมชน และพลังงานคลื่น และเชลลเช้ือเพลิง การสะสมพลังงาน กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและนโยบายของพลังงานหมุนเวียนแงมุมทางดานเศรษฐศาสตร 

Introduction to energy systems and renewable energy resources. 
Potential of renewable resources in Thailand. Difference of conventional 
and renewable energy technologies. Renewable energy technologies; solar, 
wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid waste and wave 
energy, and fuel cell. Energy storages. Laws, regulations and policies of 
renewable energy economics aspects. 
 

03601478 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน    
(Energy Conservation and Management)  

3(3-0-6) 

  การอนุรักษและการจัดการพลังงานเบื้องตน กฎหมายและระเบียบขอบังคับของ
การอนุรักษพลังงาน การตรวจวิเคราะหพลังงาน พื้นฐานของประสิทธิภาพพลังงาน 
หลักการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ
โหลด การบริหารจัดการและวิเคราะหพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิค
ในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระบบแสงสวาง ระบบความรอน ระบายอากาศ 
และเครื่องปรับอากาศ มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟาดวยความรอนรวม มาตรการ
การอนุรักษพลังงานและการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร 

Introduction to energy conservation and management. Laws and 



เราจะเปนอันดับหน่ึงในภาคตะวันออก ในป 2562  
 

 

37 

regulations of energy conservation. Energy audit. Basic of energy efficiency. 
Principle of energy efficiency in building and industry. Load management. 
Energy management and analysis in building and industry. Techniques to 
use energy efficiently in lighting systems, heating systems, ventilating and 
air-conditioning systems. Industrial motors. Co-generation. Energy 
conservation measures and economic analysis. 
 

03601479 ระบบยานยนตไฟฟา      
(Electric Vehicle Systems)  

3(3-0-6) 

  การใชไฟฟาในการขนสง ระบบขับเคลื่อนของยานยนตไฟฟาและยานยนตไฟฟา
แบบไฮบริด ยานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟาแบบไฮบริด ยานยนตไฟฟาแบบปลั๊ก-อิน
ไฮบริด มอเตอรสําหรับยานยนตไฟฟา มอเตอรกระแสตรง มอเตอรซิงโครนัสชนิด
แมเหล็กถาวร มอเตอรเหน่ียวนํา มอเตอรชนิดรีลักแตนซ แบตเตอรี่และระบบการเก็บ
พลังงาน คอนเวอรเตอร อินเวอรเตอรและการขับเคลื่อนมอเตอร เครื่องประจุแบตเตอรี่
ยานยนตไฟฟา 

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 veluctance motor. Battery 
and energy storage systems. Converters, inverters and motor drives. 
Electric vehicle battery chargers. 
 

03601482 อุณหศาสตร        
(Thermal Sciences)  

3(3-0-6) 

  แนวคิดพื้นฐานของอุณหพลศาสตร พลศาสตรของไหล การเผาไหมและการถาย
โอนความรอน กฎของอุณหพลศาสตร กฎของแกสอุดมคติ กลศาสตรของไหล การเผา
ไหม การถายโอนความรอน อุปกรณควบคุมการไหลที่คงตัว วัฏจักรทําความเย็น การไหล
ภายในและภายนอก 

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 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส I    
(Electrical and Electronics Engineering Project I)  

1(0-3-2) 

  โครงงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
Research and development project in electrical and electronics 

engineering. Fluid mechanics. Combustion. Heat transfer. Steady flow 
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devices. Refrigeration cycles. Internal and external flows. 
 

03601496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
(Selected Topics in Electrical and Electronics Engineering)  

3(3-0-6) 

  ศึกษาหัวขอที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
Study in selected topics in electrical and electronics engineering 

 
03601497 สัมมนา         

(Seminar)  
1 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในระดับปริญญาตร ี

Presentation and discussion on current interesting topics in 
electrical and electronics engineering at the bachelor’s degree level. 
 

03601498 ปญหาพิเศษ        
(Special Problems)  

1-3 

  การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสระดับปริญญาตรี และ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

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

03601499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส II   
(Electrical and Electronics Engineering Project II) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601495  

2(0-6-3) 

  ทําโครงงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตอเน่ืองจาก
วิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา I 

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

รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 
 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป             
(Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01403117  

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักมูลเคมีทั่วไป  
 Laboratory in Fundamentals of General Chemistry. 
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01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป               
(Fundamentals of General Chemistry)  

3(3-0-6) 

  โครงสรางอะตอม ตารางพีริออดิก และสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี
ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตรเคม ีสมดุลเคม ีกรด
และเบส สมดุลของไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โลหะแทรนซิ
ชัน  
 Atomic structure. Periodic table and periodic properties. Chemical 
bonds. Stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions. Chemical kinetics. 
Chemical equilibria, acids and bases. Ionic equilibria. Representative 
elements, metals, nonmetals and metalloids. Transition metals. 
 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I              
(Engineering Mathematics I)  

3(3-0-6) 

  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ 
ปริพันธและการประยุกต ระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การ
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร  
 Limits and continuity of functions. Derivatives and applications. 
Differentials, integration and applications. Polar coordinates. Improper 
integrals, sequences and series. Mathematical induction. 
 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II              
(Engineering Mathematics II)  
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417167  

3(3-0-6) 

  เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงตัน แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร 
แคลคูลัสของฟงกชันฟงกชันคาเวกเตอร  
 Vector and solid analytic geometry. Calculus of multivariables 
functions. Calculus of vector – valued functions. 
 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III               
(Engineering Mathematics III)  
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417168 

3(3-0-6) 

  สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธ์ิ
เปนคาคงตัว ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยที่เปนอนุกรมกําลัง 
ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  
 First order linear differential equations. Linear differential equations 
with constant coefficients. Laplace transforms and inverse transforms. 
Power series solutions. System of linear differential equations. 
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01420111 ฟสิกสทั่วไป I               
(General Physics I)  

3(3-0-6) 

  กลศาสตร การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร  
 Mechanics. Harmonic motion. Waves. Fluid mechanics. 
Thermodynamics. 
 

01420112 ฟสิกสทั่วไป II                          
(General Physics II ) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420111  

3(3-0-6) 

  ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และ
นิวเคลียรฟสิกส 
 Electromagnetism. Electromagnetic waves. Optics. Introduction to 
modern physics and nuclear physics. 
 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I             
(Laboratory in Physics I) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือ
พรอมกัน  

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป I หรือฟสิกสพื้นฐาน I  
 Laboratory for General Physics I or Basic Physics I. 
 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II                
(Laboratory in Physics II) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ 
01420118 หรือพรอมกัน  

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป II หรือฟสิกสพื้นฐาน II  
 Laboratory for General Physics II or Basic Physics II. 
 

03600490 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education)  

6 

  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ  
 On the job training as a temporary employee according to the 
assigned project including report and presentation. 
 

03601202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา             
(Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 03601201  

1(0-3-2) 
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  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน (03601201)  
 Laboratory experiments on topics covered in Introduction to 
Electrical Engineering (03601201). 
 

03602211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร                                                             
(Materials Science for Engineers)  

3(3-0-6) 

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของ
วัสดุวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟส และ
การตีความ สมบัติทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ วัสดุใหมสําหรับประยุกตทาง
วิศวกรรม  
 Relationship between structures, properties, production processes and 
applications of engineering materials. Metals. Polymers. Ceramics. Composites. 
Phase equilibrium diagrams and their interpretation. Mechanical properties 
and material degradation. New materials for engineering application. 
 

03603101 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน                                                   
(Introduction to Computer Programming)  

3(2-3-6) 

  แนวคิดทางคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธทาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดทางอีดีพี การออกแบบโปรแกรมและระเบียบวิธีการ
พัฒนา การโปรแกรมภาษาระดับสูง  
 Computer concepts. Computer components. Hardware and 
software interaction. EDP concepts. Program design and development 
methodology. High-level language programming. 
 

03604111 การเขียนแบบทางวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

  การเขียนตัวอักษรและตัวเลขภาพฉายออรโธกราฟฟกการเขียนภาพออรโธ
กราฟฟกและการเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและความคาดเคลื่อน ภาพตัดมุมมอง
ชวยและแผนคลี่การเขียนภาพราง การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบ การเขียน
แบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยข้ันตน 
 Lettering. Orthographic projection. Orthographic drawing and 
pictorial drawing. Dimensioning and tolerancing. Sections. Auxiliary views 
and development. Freehand sketches. Detail and assembly drawing. Basic 
computer-aided drawing. 
 

03604201 หลักพื้นฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม                                                           
(Basic Principles of Engineering Mechanics) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417167 

3(3-0-6) 
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  ระบบแรงและแรงลัพธ สมดุล ความเสียดทานแหง การประยุกตสมการสมดุลกับ
โครงสรางและเครื่องจักรกล สถิตยศาสตรของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎของนิวตัน หลักของงานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 

Force systems and resultant. Equilibrium. Dry friction. Application 
of equilibrium equations to structures and machines. Fluid statics. 
Kinematics and kinetics of particles and rigid bodies. Newton's laws of 
motion. Principles of work and energy. Impulseand momentum. 

 
03604281 การฝกงานโรงงาน 

(Workshop Practice) 
1(0-3-2) 

  การฝกงานเกี่ยวกับการวัดขนาดช้ินงาน งานเช่ือมกาซและไฟฟา งานโลหะแผน 
งานกลึง ความปลอดภัยในโรงงาน 
 Practice in work-piece measuring. Gas and arc welding. Metal sheet 
works. Lathe works. Safety in workshop.  
 

 


