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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี    
 5.2 ภาษาที่ใช ้

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.3. การรับเขา้ศึกษา  

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4. ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5. การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง      กําหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2554 
เมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 10/2554 
เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกร  
เมื่อวันที่ xx เดือน xxxxxxx พ.ศ. xxxxx 

7.  ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
ในปีการศึกษา 2557 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา  
(1) วิศวกรไฟฟ้า 
(2) วิศวกรโรงงาน 
(3) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
(4) วิศวกรที่ปรึกษา 
(5) วิศวกรโครงการ 
(6) วิศวกรออกแบบ 
(7) ผู้รับเหมางานระบบ 
(8) ธุรกิจส่วนตัว 
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คํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะการสื่อสารเจรจาและมีจิตสํานึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสร้าง
ผลกระทบที่น้อยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ  
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีศักยภาพในการนํา
ความรู้เชิงบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบนั  

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการและ
เอกชน และเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี  

วัตถุประสงค์ เมื่อจบหลักสูตรแล้วบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ เช่น 
- มีภาวะผู้นําสามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการปัญหาในงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม

และจริยธรรม วินิจฉัยปัญหาด้วยความยุติธรรมและชัดเจนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีแห่ง
วิชาชีพและการทําวิจัย 

- สามารถอภิปรายและนําความรู้ทางทฤษฎีและหลักการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าไปใชไ้ด้อย่างเหมาะสม 
- มีทักษะในการทํางานเป็นกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  (เช่น รายวิชาทีเ่ปิดสอน
เพื่อใหบ้ริการคณะ/สาขาวชิาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ สาขาวชิาอื่น)   

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลกัสูตรอื่น  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนใหส้าขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3 การบริหารจัดการ  
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนภายใน

คณะฯ และจากคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกําหนดให้มีระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

การคิดหน่วยกิต 
- รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 

หน่วยกิตในระบบทวิภาค                                    
- การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 270 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 0 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่

น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ข้อกําหนดต่างๆไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก.) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่ม ี
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 วัน-เวลาราชการปกติ 
 - ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
 - ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
 - ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 

     นักศึกษาต้องศึกษาให้สําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา นับต้ังแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา 
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     2.2  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) ซึ่งคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
1.   ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ /หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกรับตรง (ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กําหนด) 
  
การคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษา 
1. ผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 ทักษะทางวิศวกรรมไม่เพียงพอ 
 นักศึกษาแรกเข้าบางคนอาจประสบปัญหาด้านภาษาต่างประเทศ 

 

 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญํหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์รวมไปถึงทักษะทางวิศวกรรม 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบนัและ 
           การแบ่งเวลา 

2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จํานวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปีที่ 1 200 200 200 200 200 
ช้ันปีที่ 2 - 200 200 200 200 
ช้ันปีที่ 3 - - 200 200 200 
ช้ันปีที่ 4 - - - 200 200 

รวม 200 400 600 800 800 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 200 200 
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3.1.3 รายวชิา  
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
         กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ กลุม่วิชาภาษา และกลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ดู
ได้จากภาคผนวก ง    
 
 ข.   หมวดวิชาเฉพาะ 

         กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์         21 หน่วยกิต 
                          หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

ENGINEERING MATHEMATICS 1 
3 (3-0-6) 

01006002 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
ENGINEERING MATHEMATICS 2 

3 (3-0-6) 

01006003 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
ENGINEERING MATHEMATICS 3 
 

3 (3-0-6) 

01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS 1 

3 (3–0–6) 

01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

3 (3–0–6) 

01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

1 (0–3–2) 

01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1 (0–3–2) 

01006024 เคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY 

3 (3–0-6) 

01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
 
 
 
 
 
 
 

1 (0-3-2) 
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         กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรม            12 หน่วยกิต 
                          หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006015 การเขียนแบบวิศวกรรม 
ENGINEERING DRAWING 

3 (2-2-5) 

01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม 
ENGINEERING MECHANICS 

3 (3-0-6) 

01006011 วัสดุวิศวกรรม 
ENGINEERING MATERIALS 

3 (3-0-6) 

01006012 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER PROGRAMMING 

3 (2-2-5) 

01006027 เตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกร 
PRE-ENGINEER ACTIVITIES 

(0-45-0) 
ไม่นับหน่วยกิต 

         
 

 กลุ่มวิชาบังคบั              72 หน่วยกิต 
                          หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01026203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า     
ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS  

3 (3-0-6) 

01026204 วงจรไฟฟ้า      
ELECTRIC CIRCUITS 

3 (3-0-6) 

01026205 วงจรดิจิทัล      
DIGITAL CIRCUITS 

3 (3-0-6) 

01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า     
ELECTROMAGNETIC FIELDS 

3 (3-0-6) 

01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    
ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS 

3 (3-0-6) 

01026211 อิเล็กทรอนิกสวิ์ศวกรรม     
ENGINEERING ELECTRONICS  

3 (3-0-6) 

01026212 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1     
ELECTRICAL MACHINES 1    

3 (3-0-6) 

01026210 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า     
ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS 
 
 

3 (3-0-6) 
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01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1     
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 

1 (0-3-2) 

01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2     
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 

1 (0-3-2) 

01026216 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรไฟฟ้า 
COMPUTER PROGRAMMING FOR ELECTRICAL ENGINEERS 

1 (0-3-2) 

01026316 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2     
ELECTRICAL MACHINES 2  

3 (3-0-6) 

01026303 ระบบไฟฟ้ากําลัง 
ELECTRICAL POWER SYSTEM 

3 (3-0-6) 

01026304 สัญญาณและระบบ 
SIGNALS AND  SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง 
ILLUMINATION ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง     
HIGH VOLTAGE ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง  
ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS  

3 (3-0-6) 

01026312 ระบบการควบคุม 
CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01026314 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLER 

3 (3-0-6) 

01026321 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026308 อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง  
POWER ELECTRONICS  

3 (3-0-6) 

01026319 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3 
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 3 

1 (0-3-2) 

01026320 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า  4 
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 4 
 
 

1 (0-3-2) 
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01026403 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 

3 (3-0-6) 

01026404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อนและระบบ 
ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026405 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังและรีเลย ์
POWER SYSTEM PROTECTION AND RELAYS 

3 (3-0-6) 

01026436 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า  5 
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 5 

1 (0-3-2) 
 

01006004 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL TRAINING 
 

0 (0-45-0) 

         กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา        3 หน่วยกิต 
                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01026416 สถิติวิศวกรรม 
ENGINEERING STATISTICS 

3 (3-0-6) 

01026408  
 

เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา  
INDUCTION MACHINES 

3 (3-0-6) 

01026410  เทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงาน  
ENERGY CONVERSION TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

01026411  การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า  
ELECTRICAL MOTOR DRIVES 

3 (3-0-6) 

01026412  อิเล็กทรอนิกสกํ์าลังสูง  
HIGH POWER ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01026414  แหล่งจ่ายกําลงัไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง  
SWITCH-MODE POWER SUPPLIES  

3 (3-0-6) 

01026415  การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
ELECTRICAL INTERFERENCES IN POWER ELECTRONIC SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026419  การวางแผนของระบบไฟฟ้ากําลัง 
 POWER SYSTEM PLANNING 

3 (3-0-6) 

01026420  พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง  
 POWER SYSTEM DYNAMICS AND STABILITY 
 
 

3 (3-0-6) 
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01026421  
 

ระบบจําหน่ายไฟฟ้ากําลัง 
ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026422  คุณภาพกําลังไฟฟ้า 
POWER QUALITY 

3 (3-0-6) 

01026425  
 

การวินิจฉัยเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
ELECTRICAL MACHINES DIAGNOSIS 

3 (3-0-6) 
 

01026427 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
POWER ELECTRONICS PACKAGING TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

01026431
  

เทคนิคการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
HIGH VOLTAGE ENGINEERING TESTING TECHNIQUES 

3 (3-0-6) 

01026432 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 
ENERGY   MANAGEMENT TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

01026434  เทคโนโลยีเครือ่งจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม ่
MODERN ELECTRICAL MACHINE TECHNOLOGIES 

3 (3-0-6) 

01026436 
 

อิเล็กทรอนิกสกํ์าลังเชิงอุตสาหกรรม    
INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS 

3 (3-0-6) 

01026438    ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

01026450 อุปกรณ์และการติดต้ังในงานระบบไฟฟ้า                
EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN ELECTRICAL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

01026451    การประมาณการและออกแบบทางไฟฟ้า 
ELECTRICAL ESTIMATIONS AND DESIGN 

3 (3-0-6) 

01026452    การออกแบบระบบโรงจักรไฟฟ้า 
POWER PLANT SYSTEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

01026453 สภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้ากําลัง 

POWER SYSTEM TRANSIENTS 

3 (3-0-6) 
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   กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลอืก       6 หน่วยกิต 
                          หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ให้เลือกจาก 3 ทางเลือกได้แก่  โครงงานพิเศษ สหกจิศึกษา การศึกษาหรอืปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
โครงงานพเิศษ    
01026445  โครงงาน 1       3 (0-9-0) 
   PROJECT 1     
01026446  โครงงาน 2       3 (0-9-0) 
   PROJECT 2 
 
สหกิจศึกษา   
01026440  สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า    6 (0-45-0)  
   CO-OPERATIVE EDUCATION  
   IN ELECTRICAL ENGINEERING 
   
การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานตา่งประเทศ  
01026441  การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ     6 (0-45-0) 
   OVERSEA TRAINING 
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี

 ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังในระดับไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีได้ 
ความหมายของรหัสประจาํรายวิชา    

   รหัสวิชาที่ใช้ กําหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก (จากมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2553) 
 รหัสตัวที่ 1, 2 ได้แก่เลข 90 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 01 หมายถึง วิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร ์     
 รหัสตัวที่ 3,4  ได้แก่เลข   00 หมายถึง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
                                                    02 หมายถึง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

รหัสตัวที่ 5  ได้แก่เลข  6  หมายถึง หลักสูตรในระดบัปริญญาตร ี
 รหัสตัวที่ 6, 7 และ 8       หมายถึง ลําดับที่ของวิชาต่างๆ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006001 

 

01006020 

 

01006021 

 

01006024 

 

01006025 

 

01006014/01006012 

 

 

01006010/01006011 

 

 

90xxxxxx 

01006027 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

ENGINEERING MATHEMATICS 1 

ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 

GENERAL PHYSICS 1 

ปฏิบัติการฟิสิกส์  1 

GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

เคมีท่ัวไป 

GENERAL CHEMISTRY 

ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY 

*การเขียนแบบวิศวกรรม/*การเขียนโปรแกรม   

*ENGINEERING DRAWING/*COMPUTER 

PROGRAMMING 

*กลศาสตร์วิศวกรรม /*วัสดุวิศวกรรม 

*ENGINEERING MECHANICS/*ENGINEERING 

MATERIALS 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาหรือมนุษยศาสตร์ 

เตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกร 

PRE-ENGINEER ACTIVITIES 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

3 (2 - 2 - 5) 

 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

 

3 (3 - 0 - 6) 

0 (0-45-0) 

 

รวม 20 
 

หมายเหตุ :* สําหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมในส่วนของรายวิชา 01006015 *เขียนแบบวิศวกรรม  หรือ 
01006012 *การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 01006010 *กลศาสตร์วิศวกรรม หรือ 01006011 *วัสดุ
วิศวกรรม  สามารถสลับแผนการเรียนได้ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไปตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์กําหนด 
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ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006002 

 

01006022 

 

01006023 

 

01006015/01006012 

 

 

01006010/01006011 

 

 

9020xxxx 

90xxxxxx 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

ENGINEERING MATHEMATICS 2 

ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 

GENERAL PHYSICS 2 

ปฏิบัติการฟิสิกส์  2 

GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

*การเขียนแบบวิศวกรรม/*การเขียนโปรแกรม   

*ENGINEERING DRAWING/*COMPUTER 

PROGRAMMING 

*กลศาสตร์วิศวกรรม / *วัสดุวิศวกรรม 

*ENGINEERING MECHANICS/*ENGINEERING 

MATERIALS 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

3 (2 - 2 - 5) 

 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

 

3 (3 - 0 - 6) 

3 (3 - 0 - 6) 

รวม 19 
     ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006003 

 

01026204 

 

01026205 

 

01026206 

 

01026214 

 

9001xxxx 

90xxxxxx 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

ENGINEERING MATHEMATICS 3 

วงจรไฟฟ้า 

ELECTRIC CIRCUITS 

วงจรดิจิทัล 

DIGITAL CIRCUITS 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  

ELECTROMAGNETIC FIELDS 

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

3 (3 - 0 - 6) 

รวม 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026203 

 

01026208 

 

 

01026210 

 

01026211 

 

01026212 

 

01026215 

 

01026216 

 

 

9010xxxx 

 

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 

ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS 

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 

ELECTRICAL INSTRUMENTS AND 

MEASUREMENTS 

วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 

ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS 

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

ENGINEERING ELECTRONICS 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1  

ELECTRICAL MACHINES 1 

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2  

ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรไฟฟ้า 

COMPUTER PROGRAMMING FOR ELECTRICAL 

ENGINEERS 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร ์

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

รวม 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026303 

 

01026304 

 

01026306 

 

01026307 

 

01026308 

 

01026316 

 

01026319 

 

9020xxxx 

ระบบไฟฟ้ากําลัง 

ELECTRICAL POWER SYSTEM 

สัญญาณและระบบ 

SIGNALS AND SYSTEMS 

วิศวกรรมการส่องสว่าง 

ILLUMINATION ENGINEERING 

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

HIGH VOLTAGE ENGINEERING 

อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  

POWER ELECTRONICS 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 

ELECTRICAL MACHINES 2 

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3 

ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 3 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

รวม 22 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026309 

 

01026321 

 

01026312 

 

01026313 

 

01026314 

 

01026320 

 

9020xxxx 

90xxxxxx 

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง  

ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS 

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS 

ระบบการควบคมุ 

CONTROL SYSTEMS 

การออกแบบระบบไฟฟ้า 

ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLER 

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า  4 

ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 4 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

3 (3 - 0 - 6) 

รวม 22 
 

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01006004 การฝึกงานภาคอตุสาหกรรม 

INDUSTRIAL TRAINING 

0(0-45-0) 

รวม 0(0-45-0) 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1  (สําหรบัโปรแกรมโครงงานพิเศษ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026403 

 

01026404 

 

01026405 

 

xxxxxxxx 

 

01026436 

 

01026445 

โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 

POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และระบบ 

ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND SYSTEMS 

การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังและรีเลย์ 

POWER SYSTEM PROTECTION AND RELAYS 

วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 

ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 5 

โครงงาน 1 

PROJECT 1 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

1 (0 - 3 - 2) 

 

3 (0 - 9 - 0) 

รวม 16 
 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
xxxxxxxx 

 

90xxxxxx 

01026446 

 

010264xx 

วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

โครงงาน 2 

PROJECT 2 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

3 (0 - 9 - 0) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

รวม 12 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 (สําหรบัโปรแกรมสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026440 

 

สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

CO-OPERATIVE EDUCATION IN ELECTRICAL 

ENGINEERING 

6(0-45-0) 

 

รวม 6 
 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (สําหรบัโปรแกรมสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026403 

 

01026404 

 

01026405 

 

010264xx 

 

xxxxxxxx 

 

xxxxxxxx 

 

90xxxxxx 

01026436 

โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 

POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และระบบ 

ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND SYSTEMS 

การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังและรีเลย์ 

POWER SYSTEM PROTECTION AND RELAYS 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 

วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 

ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 5 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

1 (0 - 3 - 2) 

รวม 22 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
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ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  (สําหรบัโปรแกรมการปฏิบัติการฝกึงานต่างประเทศ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026441 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA TRAINING 

6(0-45-0) 

 

รวม 6 
 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 (สําหรบัโปรแกรมการปฏิบัติการฝกึงานต่างประเทศ) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
01026403 

 

01026404 

 

01026405 

 

010264xx 

 

xxxxxxxx 

 

xxxxxxxx 

 

90xxxxxx 

01026436 

โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 

POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และระบบ 

ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND SYSTEMS 

การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังและรีเลย์ 

POWER SYSTEM PROTECTION AND RELAYS 

วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ELECTIVE IN ELECTRICAL ENGINEERING 

วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 

วิชาเลือกเสรี 

FREE ELECTIVE 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5 

ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 5 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

 

3 (3 - 0 - 6) 

1 (0 - 3 - 2) 

รวม 22 
 
 3.1.5   คําอธบิายรายวิชา 

 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ) 
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4.2. ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
ในหลักสูตรได้กําหนดให้นักศกึษาชั้นปีที่ 4 ที่เลือกกลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือกในกลุม่โครงงานพิเศษ ต้องทํา

โครงงานในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 โดยทําเป็นกลุ่ม จาํนวนคนในกลุม่ขึ้นอยู่กับประเภทและขอบเขตของโครงงาน
และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของโครงงานโดยนักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าและดําเนิน
โครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่กําหนดโดยสาขาวิชาฯ และนักศึกษาต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
และผ่านการสอบปากเปล่า 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
รายวิชาการเตรียมโครงงาน เป็นการรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาโครงงานเป็นการนําเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์
และแก้โจทย์ทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และมีการนําเสนอโครงงานแก่
คณะกรรมการคุมสอบเพื่อประเมินผลงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้  
(1) สามารถทํางานร่วมกัน สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับความสําคัญได้ 
(2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทาํโครงงาน รวมไปถึงการพัฒนา   

      ทักษะการนําเสนอ 
(3) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหาและความต้องการรวมถึงแนวทางในการ        

      แก้ปัญหาได้ 
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแกปั้ญหาที่ศึกษา 
 
5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 
5.4 จํานวนหน่วยกิต  
6 หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ  
      (1) อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงงานที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาจัดทําแบบฟอร์ม คู่มือ เว็บไซต์และ  
      แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบวิธี ขั้นตอนการปฏิบัติ 
      (2) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมกรรมการสอบให้กับนักศึกษาและกําหนด 
      ช่ัวโมงการให้คําปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
(1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ตรวจสอบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่โดยคณะกรรมการที่แต่งต้ังขึ้น 
(2) ประเมินผลจากการนาํเสนอโครงงานและความสามารถในการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงาน   
(3) ความสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์ 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

62 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

63 

 

 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

64 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

65 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

66 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

67 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

68 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

69 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

70 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

72 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

73 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

74 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

75 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

76 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

77 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

78 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

79 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

80 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

81 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

87 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

88 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

90 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

91 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

92 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

93 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

95 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

96 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

98 

 
 
 
 
 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

100 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

101 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

103 

 
 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

104 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

105 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

106 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

107 

 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

108 

 
 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

109 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

110 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

111 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

112 

 
 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

113 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

114 

 



   

  มคอ. 2 

 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

116 

 



มคอ. 2 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล.                                    
 

129 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.                                    

130 

 
คําอธบิายรายวิชา 

กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์
01006020 ฟิสิกส์ทั่วไป 1        3 (3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 1      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE  : NONE 
เวคเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนย์กลาง
แรงโน้มถ่วงและจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่น กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธ์ิ งานและ
ความร้อน การนําความร้อน  การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน 
Equilibrium of particles, Equivalent system of forces, Equilibrium of rigid bodies, Center of 
gravity and centroids, Vibration and wave, Fluid mechanics, Ideal gas and pure substance, 
Work and heat, Thermal conduction, Thermal convection, Thermal radiation. 
 
01006021 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1      1 (0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 1     
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE  : NONE 
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006020 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
The experiments that correspond to the subject in 01006020 General Physics 1. 
 
01006022 ฟิสิกส์ทั่วไป 2       3 (3-0-6) 
  GENERAL PHYSICS 2        
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  
  PREREQUISITE  : NONE 
การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
คุณสมบัติแบบ อนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม แบบจําลอง
อะตอมของบอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลาย
ตัว การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติ
เบื้องต้นของสารกึ่งตัวนํา พ้ืนฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอด
พ้ืนฐาน 
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Reflection and Refraction; Polarization; Plane mirrors; lens and optical instrument; Special 
relativity; the dual property of wave and particle, atom structure; Bohr model; 
Schrodinger equation; Quantum theory of hydrogen atom; Multielectronic atom; DC and 
AC circuit analysis; Basic configuration of electronics systems; Basic characteristics of 
semiconductor devices: diode, bipolar transistor and field effect transistors; Basic diode 
applications. 
 
01006023 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2      1 (0-3-2) 
  GENERAL PHYSICS LABORATORY 2    
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  
  PREREQUISITE  : NONE 
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006022 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
The experiments that correspond to the subject in 01006022 General Physics 2. 
 
01006024 เคมีทั่วไป       3 (3-0-6) 
  GENERAL CHEMISTRY      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE  : NONE 
พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์, คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย, 
สมดุลเคมี, สมดุลไอออน, จลนพลศาสตร์เคมี, โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม, พันธะเคมี, สมบัติ
ตามตาราง   พีริออดิก,  ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ, ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน, ปฏิกิริยาของกรด-เบสและ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
Stoichiometry and basis of the atomic theory ; properties of gases,  liquids, solids and 
solutions; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetics; electronic structures 
of atoms; chemical bonds;  periodic properties; representative elements; nonmetals and 
transition metals; acid-base reactions and redox reaction.   
 
01006025 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป       1 (0-3-2) 
  PRACTICES IN GENERAL CHEMISTRY      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE  : NONE 
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ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชา 01006024 เคมีทั่วไป  
The experiments that correspond to the subject in 01006024 General Chemistry. 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม 
01006001  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1      3 (3-0-6) 
  ENGINEERING MATHEMATICS 1    
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
  PREREQUISITE :  NONE 
ฟังก์ชัน, ลิมิต, ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะนําอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ 
การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จํากัดเขต 
Function, Limit, Continuity and their applications, Mathematical induction, Introduction to 
derivative, Differentiation, Applications of derivative, Definite integrals. 
 
01006002  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3 (3-0-6) 
   ENGINEERING MATHEMATICS 2     
  วิชาบังคับก่อน :  01006001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
  PREREQUISITE :  01006001 ENGINEERING MATHEMATICS 1 
การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์ การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จํากัดเขต รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเท
เลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน แนะนําสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ 
Antiderivative integration, Application of definite integral, Indeterminate forms, Improper 
integrals, Numerical integration, Sequences and series of numbers, Taylor series 
expansions of elementary functions, Introduction to differential equations and their 
applications. 
 
01006003  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3 (3-0-6) 
   ENGINEERING MATHEMATICS 3     
  วิชาบังคับก่อน : 01006001  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
  PREREQUISITE : 01006001  ENGINEERING MATHEMATICS 1 
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ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน
จํานวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจํานวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์จํานวนจริง
หลายตัวแปร แนะนําปริพันธ์เส้น เส้น ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันจํานวน
จริงในปริภูมิสามมิติ 
Functions of several variables and theirs applications, Vector algebra in three dimensions, 
Polar coordinates, Calculus of real - valued functions of two variables, Differentiation and 
integration of  real - valued and vector - valued functions of multiple real variables, 
Introduction to line integrals, Lines, planes and surfaces in three-dimensional space, 
Calculus of real - valued functions in three-dimensional space. 
 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
01006015 การเขียนแบบวิศวกรรม      3 (2-2-5) 
   ENGINEERING DRAWING       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE  : NONE  
การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบที่ต้ังกั้นฉาก การวาดภาพบนพิกัดฉาก  (การเขียนภาพ 3 มิติ) 
การกําหนดขนาดและคําพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและภาพแผ่นคลี่ การสเก็ต
ร่างแบบ การเขียนแบบประกอบและภาพแยกชิ้นส่วน พ้ืนฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน
แบบ 
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, 
dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand 
sketches, detail and assembly drawings, basic computer aided drawing. 
 
01006010 กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
   ENGINEERING MECHANICS     
  วิชาบังคับก่อน  :  ไม่ม ี
  PREREQUISITE:  NONE  
ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุล สถิตย์ศาสตร์ของไหล จลน์ศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง 
กฎข้อที่สองของ          นิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม 
Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of particles and 
rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, impulse and momentum. 
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01006011 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
   ENGINEERING MATERIALS      
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี 
  PREREQUISITE:   NONE 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุ วิศวกรรมกลุ่ม
หลัก ๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ 
คุณสมบัติทางกลและเสื่อมสภาพของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production processes and 
applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and 
composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical properties 
and materials degradation. 
 
01006012  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3 (2-2-5) 
  COMPUTER PROGRAMMING 
  วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี 
  PREREQUISITE:   NONE 
แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ แนวคิดของการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง 
Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; EDP 
concepts; program design and development methodology; high-level language 
programming. 
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01006027 เตรียมความพร้อมสําหรับวิศวกร       (0-45-0) 
  PRE-ENGINEER ACTIVITIES 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  PREREQUISITE : NONE 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดเตรียมขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนว และเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสําเร็จ 
Participates in activities organized by the Faculty of Engineering of advising and preparing 
students for successful Engineering education and career. 
 

กลุ่มวิชาบังคบั 
01026203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า     3 (3-0-6) 

ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS              
วิชาบังคับก่อน : คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

  PREREQUISITE : ENGINEERING MATHEMATICS 3 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  ปัญหาเงื่อนไขค่าขอบเขต  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยของสมการระบบเชิงเส้น  ค่าเจาะจง เวกเตอร์
เจาะจง การหารากสมการไม่เชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วงอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข  การ
ประมาณคา่ที่เหมาะสม  
Partial differential equations, boundary equations, numerical solutions of ordinary 
differential equations, numerical solutions of partial differential equations solutions of 
linear equation systems, Eigen values, Eigen Vectors, solutions of non-linear equations, 
differential interpolations and numerical integration, optimization  
 
01026204 วงจรไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
   ELECTRIC CIRCUITS       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี  
  PREREQUISITE : NONE 
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมซ ทฤษฎีของวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนํา 
ความเก็บประจุ วงจรลําดับที่หนึ่งและวงจรลําดับที่สอง  การตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ การตอบสนองใน
สภาวะอยู่ตัว เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากําลัง ระบบไฟฟ้า 3 เฟส    
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Circuit elements, node and mesh analysis, circuit theorems, resistance, inductance, 
capacitance, first and second order circuits, transient responses, steady state responses, 
phasor diagram, AC power circuits, three-phase systems 
 
01026205 วงจรดิจิทัล       3 (3-0-6) 
   DIGITAL CIRCUITS        
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

PREREQUISITE : NONE 
ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิทช่ิง คณิตศาสตร์แบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร์ ตารางความเป็นจริง แผนที่
แบบคาร์โน แผนทีแ่บบเวน วงจรเกทแบบแอนด ์ ออร์ และนอร์ วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับ               
วงจรชิพริจิสเตอร์ วงจรซีเควนเชียล ระบบดิจิทัลแบบต่างๆ  แนะนําภาษา VHDL     
Basic switching circuits, Boolean algebra, computer codes, truth  table,     Kanaugh maps, 
Vane maps, gate circuits (and, or and nor) , flip-flop circuits, counter circuits, shift register, 
sequential circuits, digital systems, introduction to VHDL language 
 
01026206 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
   ELECTROMAGNETIC FIELDS     

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE : NONE  
สนามไฟฟ้าสถิตย์  ตัวนําและไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ การพาและการนํากระแส สนามแม่เหล็กสถิตย์ 
ความเหนี่ยวนํา  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา  สมการของแม็กเวลซ ์แนะนําคลืน่ระนาบ 
Electrostatic  fields,    conductors    and   dielectrics,  capacitance,  convection  and  
conduction currents, magneto static fields, inductance, time-varying electromagnetic 
fields, Maxwell’s equations, introduction to plane wave  
 
01026208 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS   

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
PREREQUISITE : NONE 
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หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน  การแบ่งประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด ความปลอดภัย
และความแม่นยํา การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า AC และ DC ทั้งแบบอนาลอก
และดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟ้า ตัวประกอบกําลัง และพลงังาน การวัดค่าความต้าน ความเหนี่ยวนําและ
ความเก็บประจุ การวัดความถี่และช่วงเวลา การวัดทางแม่เหล็ก เทคนคิทางดิจิทัลสําหรับการวัด สัญญาณ
รบกวน การป้องกัน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน การเพิ่มประสิทธิภาพ  แนะนํา
ทรานสดิวเซอร์  
Units and standard instruments, instrument classification and characteristics, safety and 
precision, 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, magnetic measurements, digital techniques in measurement, 
noises, shielding signal-to-noise ratio, enhancement techniques, introduction to 
transducers 
 
01026210 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   ELECTRICAL ENGINEERING MATERIALS       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

PREREQUISITE : NONE 
โครงสร้างของวัสดุทางไฟฟ้าประเภทต่างๆ  คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ  คณุสมบติัทางแม่เหล็กของวัสดุ 
คุณสมบัติทางแสงของวัสดุ ตัวนําทางไฟฟ้า การแนะนําอุปกรณ์สารรกึง่ตัวนํา ตัวนําย่ิงยวด ฉนวนของแข็ง 
ฉนวนของเหลว และฉนวนแก็ส การประยกุต์ของวัสดุในอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง 
 Structure of electrical materials, Electrical properties of materials , magnetic properties 
of materials, optical properties of materials, electrical conductors, introduction to 
semiconductor devices, superconductivity, solid, liquid and gas dielectrics, applications of 
materials in electrical power devices. 
  
01026211 อิเล็กทรอนิกสวิ์ศวกรรม      3 (3-0-6) 
  ENGINEERING ELECTRONICS       

วิชาบังคับก่อน : 01026204 วงจรไฟฟ้า  
PREREQUISITE : 01026204 ELECTRIC CIRCUITS  
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อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ คณุสมบัติทางความถี่   
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอรแ์บบ BJT และ 
MOS ออป-แอมป์และการประยุกต์ใช้งานใช้งานวงจรขยาย   
Semiconductor devices, current-voltage characteristics of electronic devices, frequency 
characteristics, analysis and design of diode circuits, analysis and design of BJT and MOS 
transistor circuits, operational amplifier and its applications 
 
01026212 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1      3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES 1      
  วิชาบังคับก่อน : 01026204 วงจรไฟฟ้า 
  PREREQUISITE : 01026204 ELECTRIC CIRCUITS  
สารแม่เหล็ก  ค่าความต้านทานแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก ค่าความเหนี่ยวนํา พลังงานที่สะสมในรูป
สนามแม่เหล็ก  พลังงานและพลังงานรว่ม  แรงที่เกิดจากสนามแม่เหลก็ แรงบิดที่เกิดจากสนามแมเ่หล็ก
ความสูญเสียในแกนเหล็ก โครงสร้างและทฤษฎีพ้ืนฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ 
วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงแบบ 3 เฟส หม้อแปลงแบบออโต้ 
โครงสร้างและทฤษฎีพ้ืนฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่ขดลวดอาร์
มาเจอร์ แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรง วงจร
สมมูลของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สมรรถนะของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็กสะท้อนจากอาร์มาเจอร์ อินเตอร์โพลและขดลวดชดเชย การ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  การป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
Magnetic material, Reluctance, Magnetic circuit, Inductance, Energy storage in magnetic 
field, Energy and Co-energy, Electromagnetic force, Electromagnetic torque, Core loss, 
Structure and basic theory of transformer, Ideal transformer, Equivalent circuit of 
transformer, Three-phase transformer, Auto transformer, Structure and basic theory of dc 
machines, Armature induced emf, Electromagnetic torque, Armature windings of dc 
machines, Equivalent circuit of dc generator, Equivalent circuit of dc motor, Performance 
of dc machines, Armature reaction, Inter-pole and Compensating winding, DC motor 
speed control, DC motor protection 
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01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1     1 (0-3-2) 
   ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1    

 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE : NONE  
การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าและวงจรดิจิตัล 
Basic experiments in electrical engineering and electronics relating to electric circuits and 
digital circuits 
 
01026215 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2     1 (0-3-2) 
   ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 2    
  วิชาบังคับก่อน :     01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  PREREQUISITE :  01026214 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 
การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหวัข้อที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในทางวิศวกรรมไฟฟ้า   
Basic experiments in electrical engineering relating to electrical machines, electrical 
materials, electronic citcuits, computer simulation packages in electrical engineering 
 
01026303       ระบบไฟฟ้ากําลัง       3(3-0-6) 
           ELLECTRICAL POWER SYSTEMS 
  วิชาบังคับก่อน  :      01026204  วงจรไฟฟ้า 
  PREREQUISITE  :  01026204  ELECTRIC CIRCUITS 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงจักรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากําลังแบบกระแสสลับ ระบบสามเฟส การคํานวณระบบ
ต่อหน่วย หม้อแปลงไฟฟ้า คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า การคํานวณพารามิเตอร์ของสายส่งไฟฟ้า 
สมการโครงข่ายของระบบ ไฟฟ้ากําลัง ระบบจําหน่ายแบบต่าง ๆ  คณุลักษณะของโหลดแบบต่าง ๆ 
Electrical energy system,  power plants, AC power circuits, three-phase circuits, per unit 
calculations, power transformers, characteristics generators, electrical transmission line 
parameter calculations, network equations for electrical power systems, distribution 
systems, load characteristics  
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01026304 สัญญาณและระบบ      3 (3-0-6) 
   SIGNALS  AND SYSTEMS       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
  PREREQUISITE : NONE 
ระบบสัญญาณแบบต่อเนื่อง  ระบบสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง  การวิเคราะห์สัญญาณแบบต่างๆโดยใช้
อนุกรมฟูริเยร์  การแปลงลาปลาซ การแปลงฟูริเยร์ การแปลงแบบz  การคอนโวลูชันของสัญญาณ  การ
เขียนแทนระบบด้วยโดเมนความถี่และโดเมนเวลา  การตอบสนองของระบบ  
Continuous signals, discrete signals, signal analysis using Fourier analysis, Laplace 
transforms, Fourier transforms, z-transforms, convolutions of signals, representation of 
systems on frequency domains and time domains, system responses 
 
01026306 วิศวกรรมการส่องสว่าง      3 (3-0-6) 
   ILLUMINATION ENGINEERING      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE : NONE  
คุณสมบัติทางกายภาพของแสง แสงและการมองเห็น การวัดแสง      การควบคุมแสง แหลง่กําเนิดแสง 
การคํานวณและออกแบบการส่องสว่างสําหรับภายในและภายนอก อาคาร มาตรฐานของการส่องสว่าง 
Physical characteristics of light, light and vision, light measurement, light control, light 
sources, lighting calculations and design for indoor and outdoor buildings, standards of 
illumination 
 
01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง      3 (3-0-6) 
   HIGH VOLTAGE ENGINEERING      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE : NONE  
การใช้งานไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากําลัง การกําเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อการทดสอบ 
การวัดทางไฟฟ้าแรงดันสูง สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การเกิดเบรกดาวน์ทางไฟฟ้าในฉนวนแก๊ส 
ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสูงสําหรับวัสดุและอุปกรณ ์ การเกิดฟ้าผ่า การ
ป้องกันฟ้าผ่าและการประสานการใช้ฉนวน 
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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 dielectrics, high voltage testing techniques 
for material and equipment, lightning protection and insulation co-ordination 
 
01026308 อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง      3 (3-0-6) 
   POWER ELECTRONICS       
  วิชาบังคับก่อน : 01026204 วงจรไฟฟ้า 
  PREREQUISITE : 01026204 ELECTRIC CIRCUITS  
อุปกรณ์สวิตช่ิงกึ่งตัวนําที่ใชัในด้านอิเล็กทรอนิกส์กําลัง เช่น ไดโอด ไทริสเตอร์ BJT Power MOSFET  
GTO  IGBT  คุณสมบัติของสารแม่เหล็ก แกนเหล็กทีใ่ช้ในหม้อแปลง แกนเฟอร์ไรต์ แกนแบบผงเหล็ก  
วงจรแปลงผันการทํางานชนิด  AC-DC,   DC-DC,   AC-AC  และ  DC-AC    
Characteristics of power electronics devices, power diode, SCR, GTO, power bipolar, 
power MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, transformer core, ferrite core, 
iron powder core, converters, AC to DC converters, DC-DC converters, AC-AC converters, 
DC-AC converters 
 
01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง     3 (3-0-6) 
   ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS    
  วิชาบงัคับก่อน :  01026303 ระบบไฟฟ้ากําลัง 

PREREQUISITE :  01026303  ELECTRICAL POWER SYSTEMS 
องค์ประกอบและการทําจําลองระบบไฟฟ้ากําลัง การคํานวณโครงข่ายระบบส่งและจําหน่ายทางไฟฟ้า 
โหลดโฟลว์ การควบคุมโหลดโฟลว์ การคํานวณการดําเนินการเชิงเศรษฐศาสตร ์ กระแสลัดวงจรแบบ
สมมาตรและแบบไม่สมมาตร การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง  การประสาน
การใช้ฉนวนและระบบการต่อลงดิน  
Power system components and modeling, transmission and distribution network 
calculation, load flow, load flow control, economic operation, symmetrical short circuit 
analysis, unsymmetrical short circuit analysis, power system protection, power system 
stability, insulation coordination and grounding systems 
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01026312 ระบบการควบคุม      3 (3-0-6) 
   CONTROL SYSTEMS       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
  PREREQUISITE : NONE 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบวงปิดและแบบวงเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนภาพ
การไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์การออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ โลกัสของ
ราก    แผนภาพไนควิสต์ แผนภาพโบเด เสถียรภาพของระบบ  การชดเชยแบบต่างๆ  
Mathematical models of systems, closed-loop and open-loop control system, transfer 
function, signal flow graphs, time-domain and frequency-domain analysis and design of 
control system, root locus, Nyquist plots, Bode plots, system stability, compensations   
 
01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
  ELECTRICAL SYSTEM DESIGN      
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
  PREREQUISITE : NONE 
การออกแบบระบบพื้นฐาน รหัสและมาตรฐานในการติดต้ังทางไฟฟ้า ระบบการจําหน่ายไฟฟ้า การเขียน
แบบทางไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและเคเบิล รางสาย อุปกรณ์ทางไฟฟ้า การคํานวณและการประมาณโหลด การ
ออกแบบการเดินสาย การแก้ค่าตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน การออกแบบ
วงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ การออกแบบวงจรมอเตอร์ โหลดและสายป้อน การคํานวณกระแสลดัวงจร 
การใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน ระบบไฟฟ้ากําลังฉุกเฉิน ระบบการต่อลงดินสําหรับการติดต้ังทาง
ไฟฟ้า 
Basic design concepts, codes and standards for electrical installation, power distribution 
schemes, electrical drawing, electrical wires and cables, raceways, electrical equipment 
and apparatus, load calculation and estimation, wiring design, power factor improvement 
and capacitor bank circuit design, lighting and appliances circuit design, motor circuit 
design:  load, feeder and main schedule,  short-circuit calculation, co-ordination of 
protective devices, emergency power systems, grounding system for electrical installation 
 
01026314 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์   3 (3-0-6) 
   MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
  PREREQUISITE : NONE 
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ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซ็มบลี  
เทคนิคการเชื่อมต่อ  หน่วยความจํา  การเชื่อมต่ออินพุท-เอาท์พุท   การประยุกต์ใช้งาน  ไมโคร
โพรเซสเซอร์ในระบบการวัดคุม   
Introduction to microprocessors, structure of microprocessors, assembly programming, 
interface techniques, memories, input-output interfaces, applications of microprocessors 
in instrumentation systems 
 
01026316 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2      3 (3-0-6)  
   ELECTRICAL MACHINES 2       
  วิชาบังคับก่อน : 01026212 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
  PREREQUISITE : 01026212 ELECTRICAL MACHINES 1 
ความเร็วซิงโครนัส สนามแม่เหล็กหมุน แรงบิดที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก การพันขดลวดอาร์มาเจอร์ของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลบั ค่าตัวคูณของการพันขดลวด โครงสร้างและทฤษฎีพ้ืนฐานของเครื่องจักร
ซิงโครนัส ค่าความเหนี่ยวนําซิงโครนัสรีแอกแทนซ ์ วงจรสมมูลของเครื่องจักรซิงโครนัส, ลักษณะเฉพาะ
ของสภาวะคงตัวมุมกําลังของเครื่องจักรซิงโครนัส ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์ ผลของขั้วย่ืนของเครื่องจักรกล
ซิงโครนัส การต่อขนานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส การเริ่มหมุนของซิงโครนัสมอเตอร์ โครงสร้างและ
ทฤษฎีพ้ืนฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา ความเร็วสลิป วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา แรงบิดที่
เกิดจากสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา วงจรสมมลูโดยประมาณของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา 
การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา  การป้องกันมอเตอร์
ไฟฟ้าเหนี่ยวนํา  มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนําเฟสเดียว 
Synchronous speed, Rotating magnetic field, Electromagnetic torque, AC armature 
winding, Winding factor, Structure and basic theory of synchronous machines, 
Synchronous reactance, Equivalent circuit of synchronous machines, Steady-State Power 
Angle Characteristics of synchronous machines, Synchronous condenser, Effect of salient 
pole of synchronous machines, Parallel operation of synchronous generator, Starting of 
synchronous motor, Structure and basic theory of induction motor, Slip speed, 
Equivalent circuit of induction motor, Electromagnetic torque of induction motor, 
Approximated equivalent circuit of induction motor, Induction motor testing, Speed 
control of induction motor, Protection of induction motor, Single-phase induction motor 
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01026319 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3     1 (0-3-2) 
   ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 3    
  วิชาบังคับก่อน :  01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  PREREQUISITE :  01026214 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 
การทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหวัข้อที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า และการควบคมุการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลัง วงจรไฟฟ้ากําลังโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป   
Basic experiments in electrical engineering relating to electrical machines and electrical 
machine drives, electrical materials, power electronic circuits, electrical power system 
circuits using computer simulation packages. 
 
01026320 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4     1 (0-3-2) 
   ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 4    
           วิชาบังคับก่อน : 01026214 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  PREREQUISITE :  01026214 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY 1 
การทดลองประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องจักรกลไฟฟ้า และการควบคุมการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์ วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลัง วงจรไฟฟ้ากําลังโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  แรงดนัไฟฟ้าแรงสูง 
Applied experiments in electrical engineering relating to electrical machines and 
electrical machine drives, electrical materials, power electronic circuits, electrical power 
system circuits using computer simulation packages, high voltages. 
 
01026321       ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 

INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS       
  วิชาบังคับก่อน :     ไม่ม ี
  PREREQUISITE : NONE 
เซ็นเซอร์ และ ทรานส์ดิวเซอร์ วงจรลําดับ วงจรควบคุมและป้องกันมอเตอร์ โครงสร้างและการ ทํางาน
ของPLC คําสั่งพื้นฐานของ PLC การเชื่อมต่อโดยใช้ Profibus การออกแบบและประยุกต์ใช้ งาน PLC ใน
วงจรควบคุม  การสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรม 
Sensors and transducers, sequential circuits, motor control and protection circuits, PLC 
structures and operation, PLC programming, Profibus interfaces, design and applications 
of PLC in control circuits, Data communication in industry. 
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01006004 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม     0 (0-45-0) 
   INDUSTRIAL TRAINING       
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE : NONE  
ในช่วงการศึกษา 4 ปี นักศึกษาจะต้องฝึกงานช่วงสั้น ๆ ในภาคปฏบัิติกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์รับรอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ 
นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการฝึก งานนี้ในช่วงของการศึกษาภาคฤดูร้อนพร้อมเขียนรายงานเสนอ 
During their four-year selected studies, students are required to complete a short-term 
industrial placement; official or private department, organized by faculty of engineering. 
It takes place during a summer period. This course allows students to put into practice 
under conditions reflecting their future activities and responsibilities. The work, carried 
out under the responsibility of the firm involved, is presented in a written report. 
 
01026403 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย     3 (3-0-6) 
   POWER PLANTS AND SUBSTATIONS     
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE :      NONE 
กราฟของโหลด กราฟของช่วงโหลดและตัวประกอบของโหลด แหล่งพลังงาน โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ํา โรง
จักรไฟฟ้าพลังไอน้ํา โรงจักรไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้าชนิดแก๊ส โรงจักรไฟฟ้าชนิดเครื่องจักร
ดีเซล โรงจักรไฟฟ้านิวเคลียร์ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของโรงจักรไฟฟ้า แหล่งกําเนิดพลังงาน
หมุนเวียน การดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากําลัง  ระบบสถานีไฟฟ้าย่อยแบบต่างๆ 
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางตําแหน่งของสถานีไฟฟ้าย่อย  การป้องกันฟ้าผ่า ระบบการต่อลงดิน 
Load curves, load duration curves and load factors, energy resources, hydropower plants, 
steam power plants, combined-cycle plants, gas turbine plants, diesel plants, nuclear 
power plants, mathematical models of power plants, renewable energy sources, 
economic operation of power systems, type of substations, substation equipment, 
substation layout lightning protection, grounding systems  
 
01026404 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และ ระบบ   3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND SYSTEMS    

วิชาบังคับก่อน : 01026316 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2  
PREREQUISITE : 01026316 ELECTRICAL MACHINES 2 
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โครงสร้างและการพันขดลวดของเครื่องจักรกลไฟฟ้า สเปซเวกเตอร์ หลกัการแปรรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล 
ทฤษฎีกรอบแกนอ้างอิง แบบจําลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสในระบบสองแกน(d-q) แบบจําลอง
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนําในสองแกน(d-q)  ลักษณะของโหลดทางกล  การเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสม 
คุณลักษณะของคอนเวอร์เตอร์  การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับด้วยการควบคุมแบบเวกเตอร์  
Structures and windings of electrical machines, space vectors, principle of 
electromechanical energy conversion, reference frame theory, two-axis (d-q) model for 
synchronous machines,  two-axis (d-q) model for induction machines, mechanical load 
characteristics, selection of proper motors, converter characteristics, vector control of AC 
motor drives,  
 
01026405 การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังและรีเลย ์    3 (3-0-6) 
   POWER SYSTEM PROTECTION AND RELAYS     

วิชาบังคับก่อน : 01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
  PREREQUISITE : 01026309 ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS  
สาเหตุและสถติิของการเกิดการลัดวงจร พ้ืนฐานทางปฏิบัติของการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือวัดและ
ทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันและการป้องกัน บทบาทและพื้นฐานของรีเลย์ป้องกัน ความต้องการ
พ้ืนฐานในการใช้งานของรีเลย์  โครงสร้างและคุณสมบัติของรีเลย์ รีเลยก์ระแสเกิน การป้องกันการเกิดการ
ลัดวงจรลงดินสําหรับสายส่ง การป้องกันเชิงผลต่าง การป้องกันโดยใช้รีเลย์ระยะทาง การป้องกันหม้อ
แปลง การป้องกันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า การป้อนกันโซน การป้องกันมอเตอร์ 
Causes and statistics of faults, fundamental of protection practices, instrument 
transformers and transducers, protection devices and protection system, role of 
protective relays, fundamental of protective relaying, protective relays requirement, relay 
structures and characteristics, overcurrent and earth fault protection for transmission 
lines, differential protection, transmission line protection by pilot relaying and distance 
relaying, transformer protection, generator protection, bus-zone protection, motor 
protection 
 
 
01026436 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า  5     1 (0-3-2) 
  ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY  5 

วิชาบังคับก่อน :        01026320  การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 4 
PREREQUISITE :        01026320  ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY  4   
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การปฏิบัติการในหัวข้อที่คัดสรร ซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Selected topics in laboratory which are related to the advanced technology in electrical 
engineering 
 
 
- กลุม่วิชาการศึกษาทางเลือก โครงงานพิเศษ 
01026445 โครงงาน 1       3 (0-9-0) 
   PROJECT 1          
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 

PREREQUISITE : NONE  
โครงงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Research and development project in electrical engineering 
 
01026446 โครงงาน 2       3 (0-9-0) 
   PROJECT 2         
  วิชาบังคับก่อน : 01026445 โครงงาน 1 

PREREQUISITE : 01026445  PROJECT 1 
โครงงานวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Research and development project in electrical engineering 
 
 
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
01026416       สถิติวิศวกรรม       3 (3-0-6) 
  ENGINEERING STATISTICS  
  วิชาบงัคับก่อน : ไม่ม ี

PREREQUISITE : NONE 
ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น รูปจาํลองแบบต่อเนื่อง และไมต่่อเนื่อง 
ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงสุ่ม การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงเส้น  
Probability, random variable, distribution continuous and discontinuous modeling, 
function of random variable, hypothesis testing, regression and linear correlation 
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01026408 เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา     3 (3-0-6) 
   INDUCTION MACHINES       

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
PREREQUISITE : NONE 

ทฤษฎีเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนํา   ข้อกําหนดในการออกแบบ ฮาร์มอนิกส์     การบํารุงรักษา วิธีการ
เลือกเพื่อใช้งาน การติดต้ัง วงจรป้องกันทางระบบไฟฟ้า และทางความร้อน  การเลือกค่า GD2  ข้อกําหนด
ในการพิจารณาทางด้านแมคคานิกส์ การออกแบบระบบไฟฟ้าสําหรับการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ 
Induction machine theory, design requirements, harmonics, maintenance, selections, 
installation,  protection for electrical aspects and heat, GD2, mechanical consideration, 
electrical system design for induction motors 
 
01026410 เทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงาน     3 (3-0-6) 
   ENERGY CONVERSION TECHNOLOGY     

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
PREREQUISITE : NONE 

แหล่งพลังงานต่างๆ    เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   พลังงานที่ได้จากลม พลังงานแสงอาทิตย์  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากระบบพลังงานทดแทน หลักการและโครงสร้างของแบตเตอรี่   
Energy sources, environmental technology, wind energy, solar energy, renewable energy 
system, principles and structure of batteries 
  
01026411 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MOTOR DRIVES      

วิชาบังคับก่อน : 01026308 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
PREREQUISITE : 01026308 POWER ELECTRONICS 

หลักการเบื้องต้นของการขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงความถี่ การเรียงกระแสและการกลับเปลี่ยน
เบื้องต้น ดี ซี ลิงค ์ คอนเวอร์เตอร์ การทํางานมอเตอร์เมื่อแหล่งจ่ายมรีูปคลื่นไม่เป็นไซน์ การทํางานของ
มอเตอร์เหนี่ยวนําเมื่อความถี่เปลี่ยนแปลง การควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยการเปลี่ยนแปลงแรงดัน 
ลักษณะสมบัติและการควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการควบคุมด้วยไทริสเตอร์ และผลกระทบอัน
เนื่องจากความไม่เรียบของแรงดันต่อมอเตอร์ วงจรเรียงกระแสโดยใช้ไทรสีเตอร์  
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Basic principles of drives using frequency changer, rectifiers, DC link converters, 
operations of motor with non-sinusoidal waveshapes, operations of induction motor with 
variable frequencies, speed control using variable voltages, characteristics and control of 
DC motors, DC motor control using thyristors, effects of ripple voltage on motors, 
rectifiers using thyristors 
 
01026412 อิเล็กทรอนิกสกํ์าลังสูง      3(3-0-6) 
   HIGH POWER ELECTRONICS       

วิชาบังคับก่อน : 01026308 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
PREREQUISITE : 01026308 POWER ELECTRONICS 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํากําลัง  ระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง  ตัวชดเชยกําลังไฟฟ้าเสมือน
แบบสถิตย์ (SVC, STATCOM)  ตัวชดเชยแบบอนุกรม (TSSC, TCSC)  ตัวชดเชยแบบรวม (UPFC) 
Power semiconductor devices, high voltage direct current systems, static Var 
compensators (SVC and STATCOM), series compensators (TSSC and TCSC), combined 
compensators (UPFC) 
 
01026414 แหล่งจ่ายกําลงัไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง     3 (3-0-6) 
   SWITCH-MODE POWER SUPPLIES     

วิชาบังคับก่อน : 01026308 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
PREREQUISITE : 01026308 POWER ELECTRONICS 

การออกแบบหมอ้แปลงไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนําไฟฟ้าความถี่สูง  วงจรแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง 
วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบต่างๆที่ใชใ้นแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบสวิตช่ิง การวิเคราะห์ตัวแปร  การวิเคราะห์
เสถียรภาพในวงจร 
Design of high frequency transformers and inductors, switch mode power supply circuits, 
converter circuits used in switch-mode power supplies, parameter analysis, stability 
analysis 
 
01026415 การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง   3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL INTERFERENCES IN POWER ELECTRONIC SYSTEMS   

วิชาบังคับก่อน : 01026308 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
PREREQUISITE : 01026308 POWER ELECTRONICS 
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การเลือกความเหมาะสมสําหรับการเชื่อมต่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลงั  มาตรฐาน EMC  สัญญาณ
รบกวนความถี่วิทยุ       ฮาร์มอนิกส์ตามมาตรฐาน IEC  ANSI/IEEE   วิธีการป้องกันการรบกวนในระบบ
ของอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
Selections on an optimum point for power electronic system interfaces, EMC standard,  
radio frequency interference, harmonics according to IEC ANSI/IEEE standards,  
protections of electrical interference in power electronic systems 
 
01026419 การวางแผนของระบบไฟฟ้ากําลัง     3 (3-0-6) 
   POWER SYSTEM PLANNING      

วิชาบังคับก่อน : 01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
  PREREQUISITE : 01026309 ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS  
การออกแบบและการพัฒนาระบบไฟฟ้ากําลังให้มีความเชื่อถือได้สูง      การพิจารณาสากล การศกึษา
ข้อมูลและการเลือกระบบควบคุมในระบบ วิธีทางสถิติ เศรษฐศาสตรข์องระบบไฟฟ้ากําลัง การศึกษาถึง
ราคาไฟฟ้า  
Designs and developments of electrical power systems for high reliability, International 
consideration, data study and selections of control system in electrical power systems, 
statistical methods, electrical power system economics, electricity pricing 
 
01026420 พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง   3 (3-0-6) 
   POWER SYSTEM DYNAMICS AND STABILITY   

วิชาบังคับก่อน : 01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
  PREREQUISITE : 01026309 ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส ลักษณะสมบติัของรีแอคแตนท์ทางด้านแกนตรง และแกนขวาง   ทรานเชีย
นส์รีแอคแตนท์และซับทรานเชียนส์รีแอคแตนท ์  ค่าคงตัวของเครื่องจักรซิงโครนัส    พาร์คทรานฟอร์ม   
เวคเตอร์ไดอะแกรม   ผลกระทบอันเนื่องมาจากการกระตุ้นและการควบคุมกอฟเวอร์เนอร์และตัวควบคุม
ระดับแรงดันแบบอัตโนมัติ การควบคุมโหลดและความถี่ การปรับปรุงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลัง  
Synchronous machines, characteristics of direct-axis and quadrature-axis reactances, 
transient and subtransient reactances, time constant of synchronous machines, Park’s 
transformation, vector diagrams, effects of excitation, governor control and automatic 
voltage regulators, load frequency control, power system stability improvement 
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01026421 ระบบจําหน่ายไฟฟ้ากําลัง      3 (3-0-6) 
ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION SYSTEMS 
วิชาบังคับก่อน : 01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 

  PREREQUISITE : 01026309 ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS  
หลักการพิจารณาถึงการออกแบบระบบจําหน่ายไฟฟ้า การเลือกระบบจําหน่ายไฟฟ้า โครงสร้าง
ส่วนประกอบของระบบจําหน่ายไฟฟ้า ระบบการผลิตแฝงแบบกระจาย คุณสมบัติของระบบไมโครกริด  
การใช้งานระบบไมโครกริดในระบบจําหน่ายไฟฟ้า คุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจําหน่ายไฟฟ้า  
Considerations for designs of electrical distribution systems, selections of distribution 
systems, structures and components of distribution systems, distributed generation 
systems, characteristics of microgrid systems, applications of microgrid systems in 
electrical distribution systems, quality and reliability of electrical distribution systems,  
 
01026422 คุณภาพกําลังไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   POWER QUALITY        

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
PREREQUISITE : NONE 

คําจํากัดความของคุณภาพกําลังไฟฟ้า การพิจารณาคุณภาพกําลังไฟฟ้าของระบบ การศึกษาถึงฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กําลังเพื่อปรับปรุงคุณภาพกําลังไฟฟ้า  มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพกําลังไฟฟ้า การออกแบบวงจรกรอง การปรับปรุงคุณภาพกําลังไฟฟ้า 
Definitions of power quality, considerations on power quality of systems, harmonic 
studies, applications of power electronics for power quality improvement, standards 
relating to power quality, filter design, power quality improvement 
 
01026425 การวินิจฉัยเครื่องจักรกลไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
   ELECTRICAL MACHINES DIAGNOSIS    
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
  PREREQUISITE : NONE 
ทบทวนหลักการทํางานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า สเปซเวกเตอร์ การวิเคราะห์โดยใช้ ฟูริเยร์  การ
ประยุกต์ใช้งานตัวกรองแบบดิจิตัล  การประยุกต์ใช้งานการประมาณค่าสเปรคตัม  การวิเคราะห์สภาวะ
ผิดปกติของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Review of electrical machines principle, space vector, Fourier analysis, applications of 
digital filters, applications of spectrum estimation, fault analysis in electrical machines 
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01026431 เทคนิคการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง   3 (3-0-6) 
   HIGH VOLTAGE ENGINEERING TESTING TECHNIQUES   
  วิชาบังคับก่อน : 01026307 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
                     PREREQUISITE :          01026307 HIGH VOLTAGE ENGINEERING  
การสร้างและกําเนิดแรงดันสูง มาตรฐานและข้อกําหนดเกี่ยวกับการวัดแรงดันสูงกระแสตรง กระแสสลับ 
และอิมพัลส์   เทคนิคการวัดแรงดันสูงและการปรับเทียบระบบวัดแรงดันสูงด้วยช่องว่างทรงกลม เทคนิค
การวัดแรงดันสูงด้วยโวลต์เตจดิไวเดอร์ชนิดความต้านทาน   ชนิดคาปาซิเตอร์  ชนิด ความต้านทาน-คา
ปาซิเตอร์   คุณสมบัติและการออกแบบ โวลต์เตจดิไวเดอร์ชนิดความต้านทาน   ชนิดคาปาซิเตอร์  ชนิด
ความต้านทาน-คาปาซิเตอร์ เทคนิคการวัดแรงดันสูงแบบอื่นๆ    สายเคเบิลใยแก้วนําแสง  การ
ประยุกต์ใช้สายเคเบิลใยแก้วนําแสงในการวัดแรงดันสูงหรือกระแสรั่วไหล  การทดสอบความคงทนได้ต่อ
แรงดันกระแสสลับ  การทดสอบความคงทนได้ต่อแรงดันอิมพัลส์   การทดสอบแบบไม่ทําลาย  การวัด
การเกิดเบรกดาวน์บางส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การวัดค่าคาปาซิแตนซ์และความสูญเสียของ
ฉนวนไฟฟ้า การทดสอบลูกถ้วยฉนวน  การทดสอบสายเคเบิล   
High voltage generation, High voltage  measurement  standard,  High voltage 
measurement and calibration with sphere gap,  High voltage measurement technique 
with resistor voltage divider, capacitor voltage divider and mixed  resistor – capacitor 
voltage divider,   Resistor voltage divider, capacitor voltage divider and mixed  resistor – 
capacitor voltage divider   characteristics and designs,   Measurement  techniques of  
high voltage,  Fiber optic,  Fiber optic in high voltage and leakage current measurement,  
Ac and impulse withstand voltage test,  Non destructive insulation test technique,  
Capacitance and loss measurement,  Partial discharge measurement,   Insulator  test,   
High voltage cable test 
 
01026427 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง   3 (3-0-6) 
   POWER ELECTRONICS PACKAGING TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน : 01026308 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
PREREQUISITE : 01026308 POWER ELECTRONICS 
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ภาพรวมของการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกสกํ์าลัง  วัสดุสารทางการบรรจุ   การพจิารณาการออกแบบ
ทางด้านไฟฟ้า เช่น สัญญาณรบกวน สายเมน สายกราวด์  เป็นต้น  โมเดลและการจําลองระบบโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   การออกแบบและระบบจัดการทางด้านความร้อนของอิเล็กทรอนิกส์กําลัง เช่น 
การส่งจ่ายความร้อน  การระบายความร้อนด้วยอากาศ  การระบายความร้อนด้วยน้ํา การระบายความ
ร้อนในขั้นสูง เป็นต้น   การพิจารณาการออกแบบทางกล เช่น ความเครียด ความเค้น และทฤษฎคีวาม
ล้มเหลว  การพิจารณาข้อดีข้อเสียของระบบการบรรจุและการตัดสินใจในการทํา   การพิจารณาความ
น่าเชื่อถือ 
Overview of power electronics packaging, packaging materials, Electrical Design 
Considerations i.e., couple noise or crosstalk, power and ground., Modeling and 
simulation by program, Thermal design and management of power electronics i.e., heat 
transfer, air cooling, liquid cooling, advanced cooling., Mechanical design  considerations 
i.e., stress, strain, failure theories., Packaging trade-offs and decisions, Reliability 
considerations.      
 
01026432 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน     3 (3-0-6) 
   ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY    
  วิชาบังคับก่อน : 01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า  
  PREREQUISITE : 01026313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
โหลดแฟคเตอร์ การควบคุมโหลดแฟคเตอร์ ค่าความต้องการสูงสุด ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ 
ระบบทําความร้อน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม การวางแผน
และควบคุมการผลิตสําหรับการอนุรักษ์พลังงาน 
Load factor and their control, maximum demand, lighting systems, air conditioning 
systems, heat systems, analysis of electrical cost, the industrial capital, planning and 
control of production system for energy conservation 
 
01026434 เทคโนโลยีเครือ่งจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม ่    3 (3-0-6) 
   MODERN ELECTRICAL MACHINE TECHNOLOGIES   

วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
PREREQUISITE : NONE 

พลังงานและพลังงานร่วม  การคํานวนแรงบิด เครื่องจักรไฟฟ้าแบบสวิทช์รีลักแตนซ ์เครื่องจักรไฟฟ้าแบบ
แม่เหล็กถาวร เครื่องจักรไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน การวิเคราะห์โดยใช้ไฟไนต์อิลิเมนต์    
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Energy and Co-energy, torque calculations, switched reluctance machines, permanent 
magnet machines, brushless DC machines, Finite Element Method analysis 
 
01026436   อิเล็กทรอนิกสกํ์าลังเชิงอุตสาหกรรม    3 (3-0-6) 
   INDUSTRIAL POWER ELECTRONICS     

วิชาบังคับก่อน : 01026308 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
PREREQUISITE : 01026308 POWER ELECTRONICS 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง  วงจรสนับเบอร์ ตัวแปลงกําลังงานแบบต่างๆ  แหล่งจ่ายพลงังานกระแส 
ตรงแบบสวิตช่ิง  ระบบรักษาแรงดันไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง   ตัวควบคุมตัวประกอบกําลัง  การ
เชื่อมต่อระหว่างระบบไฟฟ้ากับระบบอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ฮาร์มอนิกส์จากวงจรอเิล็กทรอนิกส์กําลัง  ตัว
กรองฮาร์มอนิกส์แบบต่างๆ  คุณภาพกําลังไฟฟ้า แนะนําการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า  
Power electronic devices, snubber circuits, power converters, switch mode power 
supplies, automatic voltage regulators, uninterruptable power supplies, power factor 
controller, interfaces between electrical system and power electronic systems, 
harmonics from power electronic circuits, harmonic filters, power quality, and 
introduction to electric drives 
 
01026438       ปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง    3(3-0-6) 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
วิชาบังคับก่อน  :   01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
PREREQUISITE :  01026309 ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS 

ศึกษาวิธีการนําระบบอัจฉริยะแบบต่าง ๆ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียม ฟัซซี ่ เพื่อ
ช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง ในด้าน การศึกษาโหลดโฟลว์ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การ
ร่วมกันจ่ายโหลดแบบเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรไฟฟ้า  
Studies on intelligent systems (artificial intelligence, neural network, fuzzy) for power 
system analysis such as load flow, system stability and economic load dispatch of power 
plants 
 
01026450 อุปกรณ์และการติดต้ังในงานระบบไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
   EQUIPMENT AND INSTALLATIONS IN ELECTRICAL SYSTEMS   
  วิชาบังคับก่อน : 01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า    
  PREREQUISITE : 01026313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
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สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสายป้อนและช่องเดินสายป้อน  ระบบเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ ระบบโทรศัพท์ การ
ป้องกันระบบไฟฟ้า การต่อลงดินของระบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า บริภัณฑ์ที่ใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้าขนาด
กลาง ตลอดจนการบํารุงรักษาทางไฟฟ้าของบริภัณฑ์  
Substations, feeder systems, fire alarm systems, telephone systems, protection systems, 
grounding systems of generators, medium voltage equipment, electrical maintenance of 
equipment 
 
01026451        การประมาณการและออกแบบทางไฟฟ้า    3(3-0-6) 

ELECTRICAL ESTIMATIONS AND DESIGN 
วิชาบังคับก่อน : 01026313 การออกแบบระบบไฟฟ้า    

  PREREQUISITE : 01026313 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 
วันไลน์และรีเลย์ไดอะแกรม ไดอะแกรมเบื้องต้น ไรเซอร์ของวงจรกําลัง ระบบโทรศัพท์ ระบบป้องกันเพลิง
ไหม้ ระบบไฟฉุกเฉนิ การทาํตารางโหลด การออกแบบระบบป้องกัน หลักการประมาณราคางานไฟฟ้า 
ตัวอย่างการประมาณการ 
One-line and relay diagrams, basic diagrams, riser diagrams of power circuits, telephone 
systems, fire alarm systems, emergency light systems, load tables, design of protection 
systems, principles of electrical estimations, examples of electrical estimations 
 
01026452        การออกแบบระบบโรงจักรไฟฟ้า     3(3-0-6) 

POWER PLANT SYSTEM DESIGN 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
PREREQUISITE : NONE 

ศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบและการทํางานร่วมกันของโรงจักรไฟฟ้าประเภท ต่าง ๆ การออกแบบระบบ
ควบคุมในโรงจักรไฟฟ้า ระเครื่องมือวัด ระบบป้องกัน การพิจารณาในแง่สิ่งแวดล้อม การพิจารณาในแง่
เศรษฐศาสตร ์ 
Studies on structures , components and co-operation of power plants , designs of control 
systems in power plants , instrument systems , protection systems , considerations on 
environmental and economical aspects 
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01026453     สภาวะชั่วครู่ในระบบไฟฟ้ากําลัง3      3 (3-0-6) 
POWER SYSTEM TRANSIENTS 
วิชาบังคับก่อน  :   01026309 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 

                   PREREQUISITE :  01026309 ELECTRIC POWER SYSTEMS ANALYSIS 
ทบทวนการวิคราะห์วงจรไฟฟ้า ทบทวนเทคนิคทางคณิตศาตร์ แบบจําลองสายส่ง แบบจําลองสายเคเบิล 
แบบจําลองหม้อแปลงไฟฟ้า แบบจําลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่จากสวิตช่ิง การ
วิเคราะห์สภาวะชั่วครู่จากฟ้าผ่า การป้องกันเสิร์จ  
Review of electric circuits, Review of mathematical technics,  Transmission line models, 
Cable models, Transformer models, Electrical machine models, Analysis of switching 
transients, Analysis of lightning transients, Surge protection 
 
- กลุม่วิชาการศึกษาทางเลือก สหกิจศกึษา 

01026440 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า    6 (0-45-0) 
   CO-OPERATIVE EDUCATION IN ELECTRICAL ENGINEERING   
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE : NONE  
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานและทําโครงงานพิเศษ ในสถานประกอบการนั้น ๆ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยมีการปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา และได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตร  

Students can choose co-operative education subject for all semester in order to be 
trained and do special project in the place of business which is organized by public or 
private section. These students and places of business are approved by the curriculum 
staffs. 
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- กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลอืก การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

01026441 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ     6 (0-45-0) 
  OVERSEA TRAINING 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  PREREQUISITE : NONE  
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ เพื่อฝึกงานและทําโครงงานพิเศษ ใน
สถานประกอบการนั้น ๆ ซึง่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยมีการปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา 
และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 

Students can choose oversea training subject for all semester in order to be trained and 
do special project in the place of business which is organized by public or private 
section. These students and places of business are approved by the curriculum staffs.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




