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โครงสร้างหลักสูตร 
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    หมวดวิชาและกลุ่มวิชา   โปรแกรมปกติ  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  105 หน่วยกิต  105 หน่วยกิต

   2.1		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน		 ไม่น้อยกว่า		 21 หน่วยกิต	 21	 หน่วยกิต

		 	 	 2.1.1		กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

		 	 	 2.1.2		กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม		 	 25	 หน่วยกิต	 25	 หน่วยกิต

		 	 2.2		 วิชาเฉพาะด้าน	ไม่น้อยกว่า		 	 59	 หน่วยกิต	 59	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.1		กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม		 	 50	 หน่วยกิต	 50	 หน่วยกิต

		 	 	 2.2.2		กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม		 	 3	 หน่วยกิต	 -	

	 	 		 2.2.3		กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	 	6	 หน่วยกิต	 9	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

     รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  141 หน่วยกิต 141 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 	 นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติ

และโปรแกรมสหกจิศกึษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต	นสิติระบบ

พิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

  2. หมวดวิชาเฉพาะ	 ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติ

และโปรแกรมสหกจิศกึษา	ลงทะเบยีนไม่น้อยกว่า	105	หน่วยกิต	นสิติระบบ

พิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตาม	ที่ก�าหนดไว้ได้

  2.1  วิชาเฉพาะพื้นฐาน

   2.1.1  กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    โปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน 21 หน่วยกิต

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 Physics	1

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2			 3(3-0-6)

	 	 Physics	2

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	2

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	1

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	3

   2.1.2  กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน  25 หน่วยกิต

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Materials

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming

	 0300	120	 การเขียนแบบกราฟฟิก		 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Drawing

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 	 Statics	

	 0307	200*	สนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electromagnetic	Fields

	 0307	201*	วงจรไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Circuits

	 0307	220*	อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม	 	3(3-0-6)

	 	 Engineering	Electronics

	 0307	361**ระบบควบคุม	 	3(3-0-6)

	 	 Control	Systems

  2.2 วิชาเฉพาะด้าน ก�าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต

   2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

  โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน  50 หน่วยกิต 

	 0307	202*	ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electric	Circuit	Laboratory

	 0307	203**เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Instruments	and	Measurements

	 0307	204**ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electrical	Instruments	and	Measurement	

	 	 Laboratory

	 0307	205	 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Engineering	Mathematics

	 0307	207	 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electromechanical	Energy	Conversion

	 0307	208	 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electromechanical	Energy	Conversion	Laboratory

	 0307	209*	การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Circuit	Analysis

	 0307	221*	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Electronics	Laboratory

	 0307	281	 หลักการวงจรดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Digital	Circuits

	 0307	282	 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล	 1(0-3-0)

	 	 Digital	Circuit	Laboratory

	 0307	301***	เครื่องจักรกลไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Machines

	 0307	302***	ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	 1(0-3-0)

	 	 Electrical	Machine	Laboratory

	 0307	303****	การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Power	Transmission	and	Distribution

	 0307	340	 หลักการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Communication
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	 0307	341	 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร	 1(0-3-0)

	 	 Communication	Engineering	Laboratory

	 0307	403****	การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Power	System	Analysis

	 0307	404****	การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	System	Protection

	 0307	405****	การออกแบบระบบไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	System	Design

	 0307	409****	โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย	 3(3-0-6)

	 	 Power	Plants	and	Substations

	 0307	410*	อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	Electronics

	 0307	411*	ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 1(0-3-0)

	 	 Power	Electronic	Laboratory

	 0307	414****	วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง	 3(3-0-6)

	 	 High	Voltage	Engineering

หมายเหตุ	 *	 กลุ ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจร 

	 อิเล็กทรอนิกส์

	 **	กลุ่มความรู้ด้านการวัด	 เครื่องมือวัด	 และวิศวกรรมระบบ 

	 ควบคุม

	 ***	กลุ่มความรู้ด้านการแปลงพลังงานและการขับเคลื่อน

	 ****	กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก�าลัง	วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

	 และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

 

   2.2.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

	 	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	

3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

	 0300	160	 ฟิสิกส์ส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Physics	for	Engineering

	 0300	161	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับวิศวกรรม		 1(0-3-1)

	 	 Physics	for	Engineering	Laboratory

	 0300	163	 ฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Physics	for	Engineering

	 0300	164	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม	 1(0-3-1)

	 	 Applied	Physics	for	Engineering	Laboratory	

	 0300	170	 เคมีส�าหรับวิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Chemistry	for	Engineering

	 0300	171	 ปฏิบัติการเคมีส�าหรับวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Chemistry	for	Engineering	Laboratory

	 0300	210	 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

	 0307	360	 สัญญาณและระบบ	 3(3-0-6)

	 	 Signals	and	Systems

	 0307	380	 ไมโครโปรเซสเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 Microprocessor

	 0307	381	 การจ�าลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	Electronic	Circuits	Simulation

	 0307	382	 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด	 3(3-0-6)

	 	 ในระบบไฟฟ้าก�าลัง

	 	 Optimization	Techniques	

	 	 in	Electrical	Power	Systems

	 0307	406	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Network	Analysis	and	Synthesis

	 0307	407	 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก�าลัง	 3(3-0-6)

	 	 Power	System	Harmonics

	 0307	408	 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Engineering	Materials

	 0307	412		 การควบคุมและการป้องกันมอเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Motor	Control	and	Protection

	 0307	413	 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง	 3(3-0-6)

	 	 Illumination	Engineering

	 0307	415	 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์	 3(3-0-6)

	 	 Solar	Energy	Engineering

	 0307	416		 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานไฟฟ้า	 3(3-0-6)	

	 	 Electrical	Energy	Conservation	and	Management

	 0307	417	 พลังงานหมุนเวียน	 3(3-0-6)

	 	 Renewable	Energy

	 0307	419	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Electrical	Engineering

	 0307	420	 วงจรอ้างอิงแรงดัน	 3(3-0-6)

	 	 Voltage	Reference	Circuits

	 0307	424	 การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Electronic	Circuit	Applications

	 0307	426	 การออกแบบระบบสวิตชิ่ง	 3(3-0-6)

	 	 Switching	System	Design

	 0307	428		 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์	 3(3-0-6)

	 	 Bio-Medical	Electronics

	 0307	429	 การออกแบบวงจรรวมวีแอลเอสไอ	 3(3-0-6)

	 	 VLSI	Design

	 0307	430	 หลักการและการประยุกต์ใช้เลเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 Principle	and	Applications	of	Laser	

	 0307	431	 อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Electronics	for	Agriculture

	 0307	432		 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Data	Storage	Technology

	 0307	433		 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิต	 3(3-0-6)

	 	 ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Electrostatic	Discharge	Effects

		 	 in	Electronic	Devices
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	 0307	439	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Electronic	Engineering

	 0307	442	 การประมวลสัญญาณดิจิทัล		 3(3-0-6)

	 	 Digital	Signal	Processing

	 0307	445	 วิศวกรรมสายอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 Antenna	Engineering

	 0307	448	 วิศวกรรมไมโครเวฟ		 3(3-0-6)

	 	 Microwave	Engineering

	 0307	449	 การสื่อสารดาวเทียม	 3(3-0-6)

	 	 Satellite	Communication

	 0307	450	 การสื่อสารทางแสง	 3(3-0-6)

	 	 Optical	Communication

	 0307	451	 วงจรกรองสัญญาณแบบแอนะล็อก	 3(3-0-6)

	 	 Analog	Filter	Circuits

	 0307	452	 การประยุกต์ใช้งานอภิวัสดุ	 3(3-0-6)

	 	 Metamaterial	Applications

	 0307	455	 การหาสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ	 	3(3-0-6)

	 	 Determination	of	Electromagnetic	Properties	of	

	 	 Materials

	 0307	459	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Communication	Engineering

	 0307	460	 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Instrumentation	and	Control

	 0307	461	 การควบคุมระบบหุ่นยนต์	 3(3-0-6)

	 	 Control	of	Autonomous	Robot	Systems

	 0307	462	 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 ในระบบวัดคุม	

	 	 Microprocessor	Applications	

	 	 in	Instrumentation	and	Control

	 0307	463	 วิศวกรรมหุ่นยนต์	 3(3-0-6)

	 	 Robotics	Engineering

	 0307	464	 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Automation	

	 0307	469	 การควบคุมยานไร้คนขับ	 3(3-0-6)

	 	 Unmanned	Vehicle	Control

	 0307	479	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Control	Engineering

	 0307	480	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Numerical	Methods	for	Electrical	Engineering

	 0307	481	 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Computer	Architecture

	 0307	482	 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Data	Structures	and	Database	Management

	 0307	483	 การขับเคลื่อนด้วยก�าลังไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Electric	Drives

	 0307	485	 วิศวกรรมซอฟท์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Engineering

	 0307	487	 เทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์	 3(3-0-6)

	 	 Microprocessor	Interfacing	Techniques

	 0307	488	 การประมวลผลภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Image	Processing

	 0307	490	 วิธีการเมตาฮิวริสติก	 3(3-0-6)

	 	 Metaheuristic

	 0307	492	 การศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(3-0-6)

	 	 Special	Study	in	Electrical	Engineering

	 0307	493		 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ	 3(3-0-6)

	 	 Railway	Signaling	and	Control

	 0307	494	 ระบบไฟฟ้าส�าาหรับจ่ายรถไฟ	 3(3-0-6)

	 	 Railway	Electrification

	 0307	495	 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ	 3(3-0-6)

	 	 Railway	Traction	Systems

	 0307	496	 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง	 3(3-0-6)

	 	 Rail	Propulsion	System

	 0307	497	 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Computer	Engineering

 

  2.2.3)  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

	 	 	 	ส�าหรบัโปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรยีน	6	หน่วยกติ	

	 0307	399	 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 3(240ชม.)

	 	 Electrical	Engineering	Training

 หมายเหต	ุ ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U	

  0307	400	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1	 1(0-3-0)

	 	 Electrical	Engineering	Project	1

		 0307	401		 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	2	 2(0-6-0)

	 	 Electrical	Engineering	Project	2

 

 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต 

	 0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(1-4-4)

	 	 Cooperative	Education	Preparation

 หมายเหต	ุ ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 0300	391	 สหกิจศึกษา	 6(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

 หมายเหต	ุผลการเรียนเป็นแบบเกรด

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 นิ สิ ตสามารถ เลื อก เรี ยน 	 และสอบผ ่ าน วิชา ท่ี เป ิดสอน 

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบปกติ)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer	Programming	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม
Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0041	001	 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2(1-2-3) 2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	
Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2		
Physics	2

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2
Physics	Laboratory	2

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0202	100 เคมีทั่วไป
General	Chemistry

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมี
Chemistry	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering	Materials

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์
Statics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0041	002 	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
	Communicative	English

2(1-2-3) 2(1-2-3)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต

หมายเหต ุ  1นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic	Fields

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	201 วงจรไฟฟ้า

Electric	Circuits

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric	Circuit	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Instruments	and	Measurements

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Instruments	and	Measurements	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical	Energy	Conversion

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	208 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical	Energy	Conversion	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

หมายเหตุ  1นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	

Electric	Circuit	Analysis

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering	Electronics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	221 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering	Electronics	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	281 หลักการวงจรดิจิทัล

Principle	of	Digital	Circuits

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	282 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล

Digital	Circuit	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machines	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	340 หลักการสื่อสาร	

Principles	of	Communication

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร

Communication	Engineering	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical	Engineering	Mathematics	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	303 การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า

Power	Transmission	and	Distribution

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	361 ระบบควบคุม

Control	Systems

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	410 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

Power	Electronics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	411 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

Power	Electronic	Laboratory

1(0-3-0) 1(0-3-0)

0307	414 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

High	Voltage	Engineering

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx xxx
วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง

Electrical	Power	System	Analysis

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	404 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง

Power	System	Protection

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	405 การออกแบบระบบไฟฟ้า

Electrical	System	Design

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0307	409 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย

Power	Plants	and	Substations

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical	Engineering	Training

3(240	ชั่วโมง) -

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป2

General	Education	Elective

- 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป2

General	Education	Elective

- 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป2

General	Education	Elective

- 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป2

General	Education	Elective

- 2

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	

- 3(1-4-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	400	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1	

Electrical	Engineering	Project	1

1(0-3-0) -

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3 3

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0307	401	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	2	

Electrical	Engineering	Project	2

2(0-6-0) -

0307	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6) -

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 -

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 -

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 -

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2 -

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 6(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 13 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

 

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบพิเศษ) (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0041	004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มศึกษาทั่วไป

2

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum

1(0-3-0)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต

 หมายเหต ุ 1นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2		 

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2 

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0307	281 หลักการวงจรดิจิทัล

Principle	of	Digital	Circuits

3(3-0-6)

0307	282 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล

Digital	Circuit	Laboratory

1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0307	200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic	Fields

3(3-0-6)

0307	201 วงจรไฟฟ้า

Electric	Circuits

3(3-0-6)

0307	202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric	Circuit	Laboratory

1(0-3-0)

0307	203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Instruments	and	Measurements

3(3-0-6)

0307	204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical	Instruments	and	Measurement	Laboratory

1(0-3-0)

0307	207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical	Energy	Conversion

3(3-0-6)

0307	208 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า

Electromechanical	Energy	Conversion	Laboratory

1(0-3-0)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต

หมายเหต ุ  1นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ในภาคต้นหรือภาคปลาย
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0307	209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า	

Electric	Circuit	Analysis

3(3-0-6)

0307	220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering	Electronics

3(3-0-6)

0307	221 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

Engineering	Electronics	Laboratory

1(0-3-0)

0307	301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machines	

3(3-0-6)

0307	302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical	Machine	Laboratory

1(0-3-0)

0307	340 หลักการสื่อสาร

Principles	of	Communication

3(3-0-6)

0307	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร

Communication	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0307	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical	Engineering	Training

3(240	ชม.)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

172

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0307	205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical	Engineering	Mathematics	

3(3-0-6)

0307	303 การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า

Power	Transmission	and	Distribution

3(3-0-6)

0307	361 ระบบควบคุม

Control	Systems

3(3-0-6)

0307	410 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

Power	Electronics

3(3-0-6)

0307	411 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

Power	Electronic	Laboratory

1(0-3-0)

0307	414 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

High	Voltage	Engineering

3(3-0-6)

0307	400	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	1	

Electrical	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0307	403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง

Electrical	Power	System	Analysis

3(3-0-6)

0307	404 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง

Power	System	Protection

3(3-0-6)

0307	405 การออกแบบระบบไฟฟ้า

Electrical	System	Design

3(3-0-6)

0307	409 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย

Power	Plants	and	Substations

3(3-0-6)

0307	401	 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า	2

Electrical	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

0307	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

	 	 	 ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษาก�าหนด

ให้เรียน	21	หน่วยกิต

0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 1

	 ฟังก์ชัน,	 ลิมิต,	 ความต่อเน่ือง	 และการประยุกต์ใช้	 อุปนัย 

เชิงคณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์	

ปริพันธ์จ�ากัดเขต		 	

	 Function,	Limit,	Continuity	and	 their	applications,	

Mathematical	induction,	Introduction	to	derivative,	Differentiation,	

Applications	of	derivative,	Definite	integrals

0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

   Mathematics 1

	 การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ	์การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จ�ากัดเขต	

รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้	 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	 การหาปริพันธ์ 

ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	อันดับและอนุกรมของจ�านวน	การกระจายอนุกรมเทเลอร์

ของฟังก์ชันพื้นฐาน	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 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.

0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

   Mathematics 1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ 

เวกเตอร์ในสามมติ	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคูลสัของฟังก์ชนัจ�านวนจริงสองตวัแปร	

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ�านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์

จ�านวนจริงหลายตัวแปร	 แนะน�าปริพันธ์เส้น	 เส้น	 ระนาบ	 และพื้นผิว	 

ในปริภูมิสามมิติ	แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ

	 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

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลาย	 เคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	 

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป

	 (General	Chemistry	Laboratory)

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

General	Chemistry

0204 101  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปรมิาณทางฟิสกิส์	การเคลือ่นท่ีเชิงเส้นกฎของนวิตัน	การเคลือ่นท่ีแบบวิถี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases
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0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก
เหนี่ยวน�า 	 ตัวเก็บประจุ	 และตัวเหนี่ยวน�า 	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 วงจรไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์ยุคใหม	่สมบัติของนิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	
magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	
DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	
electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	
instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	
nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1
	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	
Physics	1

0204 192  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or concur-

rence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2
	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	
Physics	2

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

   ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา  

   ก�าหนดให้เรียน  25 หน่วยกิต

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 

 Engineering Workshop Practicum 
	 หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือชนิดต่าง	 ๆ	 
ตลอดจนความปลอดภัยใน	การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	การท�างาน	 
กลึง	เชื่อม	งานประกอบ	งานไม้	งานปรับแต่งและปฏิบัติงาน	ที่ก�าหนดให้	

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety;	work	

practice	in	machining;	welding;	assembly;	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)

 Computer Programming 

	 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร	์ภาษาในการเขียนโปรแกรม

ในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components;	 

Hardware	 and	 software	 interaction;	 Current	 programming	 

language;	Programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก  3(2-2-5)

 Graphic Drawing 

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	 การให้ขนาดและการให้ค่าเผ่ือ	 การเขียนภาพตัด 

การเขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบ 

การประกอบและรายละเอยีดช้ินงาน	การเขยีนพืน้ฐานโดยใช้คอมพวิเตอร์

	 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

0300 140 สถิตยศาสตร์   3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	สภาวะสมดุล	ความเสียดทาน	พื้นฐานใน

การคิดงานเสมือนและ	ความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

0300 101 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)

 Engineering Materials 

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบัติเชิงกลและการย่อยสลาย

ของวัสดุ

	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	 

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	 

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation
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0307 200  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electromagnetic Fields

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 การวิเคราะห์เวกเตอร์	 สนามไฟฟ้าสถิต	 ตัวน�าไฟฟ้าและ 

ไดอิเล็กตริกความจุไฟฟ้า	กระแสการพาและกระแสการน�า	ความต้านทาน	

สนามแม่เหล็กสถิต	 วัสดุแม่เหล็ก	ความเหนี่ยวน�าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา	สมการของแมกซ์เวลล์	คลื่นระนาบ

	 Vector	analysis,	electrostatic	fields;	conductors	and	

dielectrics;	capacitance;	convection	and	conduction	currents;	

resistance,	magnetostatic	fields;	magnetic	materials;	inductance,	

time-varying	electromagnetic	fields;	Maxwell’s	equations,	plane	

wave

0307 201  วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electric Circuits

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกร 2

 Prerequisite :  0300 131 Engineering 

   Mathematics 2

	 ส่วนต่างๆ	ของวงจรไฟฟ้า	การวิเคราะห์โหนดและเมช	ทฤษฎี

วงจรไฟฟ้า	 ความต้านทาน	ความเหนี่ยวน�า	 และความจุทางไฟฟ้า	 วงจร

อันดับหน่ึงและอันดับสอง	 เฟสเซอร์ไดอะแกรม	 วงจรไฟฟ้าก�าลัง 

แบบกระแสสลับ	ระบบไฟฟ้าสามเฟส

	 Circuit	 elements;	node	and	mesh	analysis;	 circuit	

theorems;	 resistance,	 inductance,	 and	capacitance;	 first	 and	

second	 order	 circuits;	 phasor	 diagram;	AC	 power	 circuits;	 

three-phase	systems

0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Electronics 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกร 2

 Prerequisite  : 0300 131 Engineering 

   Mathematics 2

	 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า	 คุณลักษณะกระแส-แรงดัน	 และ

คณุลกัษณะทางความถี	่การวเิคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด	การวิเคราะห์ 

และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ	 บีเจที	 มอส	 ซีมอส	 และไบซีมอส	 

ออปแอมป์และการใช้งานชุดจ่ายก�าลัง

	 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

0307 361 ระบบควบคุม 3(3-0-6)

 Control Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกร 3 

 Prerequisite  : 0300 230 Engineering 

Mathematics 3

	 การจ�าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ	 ฟังก์ชันถ่ายโอน	 

การจ�าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่	 การจ�าลองพลวัตและ 

ผลตอบสนองพลวัตของระบบ	 ระบบอันดับหนึ่งและสอง	 ระบบควบคุม

แบบวงปิดและวงเปิดการควบคุมการป้อนกลับและความไว	ประเภทของ

การควบคุมการป้อนกลับ	 แนวคิดและเง่ือนไขของเสถียรภาพของระบบ	 

วิธีการทดสอบเสถียรภาพกราฟการไหลของสัญญาณเส้นทางเดิน 

รากวาดกราฟไนควิตซ์โบดีพล็อต

	 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;signal	flow	graphs;	root	locus;	Nyquist	plots;	Bode	

plots

 3.  วิชาเฉพาะด้าน

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ และโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนด

ให้เรียน ไม่น้อยกว่า  59  หน่วยกิต

  3.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

   ส�าหรับโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา

   ก�าหนดให้เรียน 50 หน่วยกิต

 

0307 202  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electric Circuit Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา  : 0307 201 วงจรไฟฟ้าหรือเรียนควบ

 Prerequisite : 0307 201 Electric Circuits or 

Co-requisite

	 ปฏบิตักิารซึง่มเีนือ้หาสอดคล้องกบัวชิา	0307	201	วงจรไฟฟ้า	

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	process	and	subjects	 in	0307	201	Electrical	

Circuits
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0307 203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Instruments and Measurements

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า	 ประเภทหรือกลุ ่ม 

และคุณลักษณะของเครื่องมือวัด	การวิเคราะห์การวัดทางไฟฟ้า	 การวัด

กระแสและแรงดันของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยเครื่องมือวัด

แบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล	 การวัดก�าลังไฟฟ้า	 ตัวประกอบก�าลัง 

และพลงังานไฟฟ้า	การวดัค่าความต้านทาน	ค่าความเหน่ียวน�าและค่าความ

จุทางไฟฟ้า	 การวัดความถี่และคาบ/ช่วงเวลา	 สัญญาณรบกวน	อุปกรณ์

ตรวจจับการสอบเทียบ

	 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;	the	measurement	of	resistance,	inductance,	and	

capacitance;	frequency	and	period/time-interval	measurement;	

noises;	transducers;	calibration

0307 204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electrical Instruments 

 and Measurement Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 203 เครื่องมือวัดและการวัด

ทางไฟฟ้าหรือเรียนควบ

 Prerequisite  : 0307 203 Electrical Instruments 

and Measurementsor Co-requisite

	 ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา	0307	203	เครื่องมือ

วัดและการวัดทางไฟฟ้า

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	process	and	subjects	 in	0307	201	Electrical	

Instruments	and	Measurements

0307 205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Engineering Mathematics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกร 3

 Prerequisite : 0300 230 Engineering 

   Mathematics 3

	 จ�านวนเชงิซ้อน	ฟังก์ชนัวเิคราะห์	ลมิติและอนพุนัธ์ของฟังก์ชนั

วิเคราะห์	 สมการโคชี-	 รีมานต์	 สมการลาปลาซ	การอินทิเกรตเชิงซ้อน	

อนุกรมก�าลัง	 อนุกรมเทย์เลอร์	 อนุกรมโลรองต์	 ทฤษฎีบทการอินทิเกรต 

เรซิดิว	เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต	์ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง

	 Complex	 number;	 analytic	 function;	 limit	 and	 

derivatives	 of	 analytic	 functions;	Cauchy-Riemann	 equation;	

Laplace	 equation;	 complex	 integration;	 power	 series;	 Taylor	

series;	Laurent	series;	residue	integration	theorem;	matrices	and	

determinants;	eigenvalues	and	eigenvectors

0307 207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electromechanical Energy Conversion

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 102 ฟิสิกส์ 2

 Prerequisite : 0204 102 Physics 2

	 แหล ่ งก� า เนิดพลั งงาน 	 วงจรแม ่ เหล็กหลักการของ 

การแปรสภาพพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานกลไฟฟ้าพลังงาน 

และพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก	 ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลง 

แบบเฟสเดยีวและแบบสามเฟสหลกัการของเครือ่งจกัรกลไฟฟ้าชนดิหมนุ	

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง	วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงวิธี

การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงการต่อหม้อแปลง 

สามเฟส	พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ	

	 Energy	 sources,	magnetic	 circuits,	 principles	 of	

electromagnetic	 and	 electromechanical	 energy	 conversion;	

energy	and	co-energy	in	magnetic	circuits;	theory	and	analysis	

of	 single	 phase	 and	 three	 phase	 transformers;	 principles	 of	 

rotating	machines;	DC	machines;	starting	methods	of	DC	motors;	

speed	control	methods	of	DC	motors;	three	phase	transformer	

connections;	basic	of	AC	machines

0307 208 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1(0-3-0)

 Electromechanical Energy Conversion Laboratory 

 เงื่อนไขของรายวิชา  : 0307 207 การแปรสภาพพลังงานกล

ไฟฟ้าหรือเรียนควบ

 Prerequisite : 0307 207 Electromechanical  

Energy Conversion or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	0307	 207	การแปรสภาพ

พลังงานกลไฟฟ้า

	 Experiments	 are	 designed	 and	 conducted	 to	 

match	with	 the	 learning	 process	 and	 subjects	 in	 0307	 207	 

Electromechanical	Energy	Conversion
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0307 209 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(3-0-6)

 Electric Circuit Analysis

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 201 วงจรไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0307 201 Electric Circuits

	 ไซนูซอยด์และเฟสเซอร์	 การวิเคราะห์สถานะคงตัวของ

สัญญาณไซนูซอยด์	 การวิเคราะห์ก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ	ผลตอบสนอง 

เชิงความถ่ี	 ฟังก์ชันถ่ายโอน	 การพล็อตโบดี	 การก�าธรในวงจรอนุกรม 

และวงจรขนาน	วงจรกรองสัญญาณ	การแปลงลาปลาซและการประยุกต์

ใช้งานกับวงจรไฟฟ้า	วงจรข่ายสองทางเข้าออก	

	 Sinusoids	 and	 phasors;	 sinusoidal	 steady-state	

analysis;	 AC	 power	 analysis;	 frequency	 response;	 transfer	 

functions;	 Bode	 plots;	 series	 resonance;	 parallel	 resonance; 

filter	 circuits;	 Laplace	 transformation	 and	 its	 application	 to	

electric	circuits;	two-port	networks

0307 221 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1(0-3-0)

 Engineering Electronics Laboratory 

 เง่ือนไขของรายวิชา  : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

หรือเรียนควบ

 Prerequisite : 0307 220 Engineering Electronics 

or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	220	อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรม

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	the	learning	process	and	subjects	in	0307	220	engineering	

electronics

0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)

 Principle of Digital Circuits

	 ระบบดิจิทัลพื้นฐาน	พีชคณิตแบบบูล	 เทคนิคการออกแบบ 

ทางดิจิทัลลอจิกเกตการลดขนาดตรรกะให้เล็กที่สุด	 วงจรเชิงประสม

มาตรฐาน	 วงจรเชิงล�าดับ	 ฟลิปฟล็อปวงจรเชิงล�าดับแบบประสานเวลา 

และแบบไม่ประสานเวลา	 พีแอลเอ	 รอมและแรม	 วงจรค�านวณการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบทางตรรกะ

	 Basic	 digital	 systems,	 boolean	 algebra,	 digital	 

design	 techniques,	 logicgates,	 logic	minimization,	 standard	

combinational	 circuits,	 sequential	 circuits,	 flip-flops,	 

synchronous	 and	 asynchronous	 sequential	 circuits,	 PLA,	 

ROM,	 and	RAM,	 arithmetic	 circuits,	 computer-aided	 logic	 

design

0307 282 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-0)

 Digital CircuitLa boratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล 

หรือเรียนควบ 

 Prerequisite : 0307 281 Principle of Digital 

Circuits or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	 281	หลักการวงจร

ดิจิทัล

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	the	learning	process	and	subjects	in	0307	281	Principle	of	

Digital	Circuits

0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(3-0-6)

 Electrical Machines 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 207 การแปรสภาพพลงังานกล

ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 207 Electromechanical 

Energy Conversion

	 โครงสร ้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับสมรรถนะ 

ในสถานะคงตัวและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน�า 

และแบบซิงโครนัสเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน�าแบบเฟสเดียว

และสามเฟส	 วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์เหนี่ยวน�าแบบหลายเฟส

และมอเตอร์แบบซิงโครนัสการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า

	 AC	machines	construction,	steady	state	performance	

and	analysis	of	induction	machines	and	synchronous	machines,	

single	 phase	 and	 three	 phase	 induction	machines,	 starting	

methods	of	polyphase	induction	motors	and	synchronous	motors,	

protection	of	machines

0307 302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า  1(0-3-0)

 Electrical Machine Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้าหรือ

เรียนควบ

 Prerequisite : 0307 301 Electrical Machines or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	 301	 เครื่องจักรกล

ไฟฟ้า

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	process	and	subjects	 in	0307	301	Electrical	

Machines
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0307 303  การส่งจ่ายและจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Power Transmission and Distribution

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 207 การแปรสภาพพลงังานกล

ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 207 Electromechanical 

Energy Conversion

	 โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก�าลัง	วงจรก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับ	

ระบบเปอร์ยูนิต	 แหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้า	 แหล่งก�าเนิดพลังงาน

และพลังงานทดแทน	คุณลักษณะของโหลด	คุณลักษณะและการจ�าลอง	 

ของเครื่องก�าเนิด	 คุณลักษณะและการจ�าลองหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	

พารามิเตอร์และ	 การจ�าลองของสายส่ง	 พารามิเตอร์และการจ�าลอง 

ของเคเบิล	 ระบบส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้า	 การจ่ายก�าลังไฟฟ้าของเครื่องก�าเนิด

เบื้องต้น	 การจ่ายโหลดอย่างประหยัด	 อุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าก�าลัง 

พื้นฐานของ	การค�านวณความผิดพร่อง

	 Electrical	power	system	structure;	AC	power	circuits;	

per	unit	system;	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;	 cable	

parameters	and	models;	electrical	power	distribution	systems;	

introduction	 to	 distributed	 generation;	 economic	 dispatch;	

power	system	equipment;	fundamental	of	fault	calculation

0307 340 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)

 Principle of Communication

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 โครงข่ายสื่อสารประมวลแถบกว้าง	ระบบการส่งผ่านตัวกลาง

ในการส่งผ่านเทคนิค	 การกล�้าสัญญาณและการส่งผ่านแบบแอนะล็อก

และดิจิทัล	การรวมส่งสัญญาณร่วมสื่อแบบแบ่งเวลาและความถี่	การเข้าถึง

หลายทาง	วิศวกรรมปริมาณการใช้	โมเด็ม	การกล�า้สัญญาณแบบรหัสพัลส์	

การส่งผ่านไมโครเวฟ	การส่งผ่านดาวเทียมและการส่งผ่านเส้นใยน�าแสง

	 Integrated	 broadband	 communication	 networks,	

transmission	systems,	transmission	media,	analog	and	digital	

transmission	 and	modulation	 techniques,	 time	 division	 

multiplexing	 and	 frequency	 division	multiplexing,	multiple	 

access,	 traffic	 engineering,	modems,	 pulse	 code	modulation,	

microwave	transmission,	satellite	transmission,	and	fiber	optic	

transmission

0307 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1(0-3-0)

 Communication Engineering Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 340 หลักการสื่อสารหรือ 

เรียนควบ

 Prerequisite : 0307 340 Principle of 

Communication or Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	0307	340	หลักการสื่อสาร

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	the	learning	process	and	subjects	in	0307	340	Principle	of	

Communication

0307 403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)

 Electrical Power System Analysis

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 303 การส่งจ่ายและจ�าหน่าย

ก�าลังไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 303 Power Transmission 

and Distribution

	 การค�านวณโครงข่ายสายส่งและจ่ายไฟฟ้า	 พื้นฐานของ 

การไหลของโหลดการควบคมุการไหลของโหลด	การวเิคราะห์การลดัวงจร

สมมาตร	การวเิคราะห์การลดัวงจรไม่สมมาตร	เสถียรภาพระบบไฟฟ้าก�าลงั

เศรษฐศาสตร์ทางด้านระบบไฟฟ้าก�าลังและการประยุกต์ใช้งาน

	 Transmission	and	distribution	networks	calculation;	

fundamental	of	 load	flow;	load	flow	control;	symmetrical	short	

circuit	 analysis;	 unsymmetrical	 short	 circuit	 analysis;	 power	

system	stability;	economic	operation	and	its	applications

0307 404 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)

 Power System Protection

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 303 การส่งจ่ายและจ�าหน่าย

ก�าลังไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 303 Power Transmission 

and Distribution

	 พื้นฐานการป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลังในทางปฏิบัติ	 การวัด

หม้อแปลงและตวัตรวจจบั	อุปกรณ์ป้องกนัและระบบการป้องกนั	การป้องกนั

กระแสเกินและความผิดพร่องลงดิน	 การป้องกัน	 แบบดิฟเฟอเรนเชียล	

การป้องกันสายส่งด้วยรเีลย์ระยะทาง	การป้องกนัสายส่งด้วยไพลอ็ตรีเลย์	

การป้องกนัมอเตอร์	การป้องกนัหม้อแปลง	การป้องกนัเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	

การป้องกันในเขตของ	บัส	อุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นแบบดิจิทัล

	 Fundamental	 of	 protection	 practices;	 instrument	

transformer	and	transducers;	protection	devices	and	protection	

systems;	 overcurrent	 and	 earth	 fault	 protection;	 differential	

protection;	 transmission	 line	protection	by	distance	 relaying;	

transmission	line	protection	by	pilot	relaying;	motor	protection;	

transformer	protection;	generator	protection;	bus	zone	protection;	

introduction	to	digital	protection	devices	
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0307 405 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical System Design

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 207 การแปรสภาพพลงังานกล

ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 207 Electromechanical 

Energy Conversion

	 แนวคิดการออกแบบระบบไฟฟ้าพื้นฐาน	รหัสและมาตรฐาน

ส�าหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้ารูปแบบการจ�าหน่ายระบบไฟฟ้าก�าลัง	 

การก�าหนดขนาดสายไฟและเคเบิล	ทางเดินสายไฟฟ้า	 อุปกรณ์ทางไฟฟ้า

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	การค�านวณโหลดการปรับปรุงตัวประกอบก�าลัง	

และการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ	 การออกแบบวงจรแสงสว่าง

และอุปกรณ์ไฟฟ้า	การออกแบบวงจรมอเตอร์	โหลด	สายป้อน	และตาราง

หลัก	 ระบบไฟฟ้าก�าลังฉุกเฉินการค�านวณกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	 ระบบ

การต่อลงดินส�าหรับ	การติดตั้งทางไฟฟ้า	

	 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.

0307 409 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)

 Power Plants and Substations 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 303 การส่งจ่ายและจ�าหน่าย

ก�าลังไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 303 Power Transmission 

and Distribution

	 เส้นโค้งโหลด	 โรงจักรไฟฟ้าดีเซล	 โรงจักรไฟฟ้าพลังไอน�้า	 

โรงจกัรไฟฟ้ากังหนัแก๊ส	โรงจักรไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมโรงจกัรไฟฟ้า

พลังน�้าโรงจักรพลังนิวเคลียร์	 แหล่งพลังงานทดแทน	 การจ่ายโหลด 

อย่างประหยัด	 ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย	 อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย	 

การวางผังสถานีไฟฟ้าย่อย	 การท�างานอัตโนมัติของสถานีไฟฟ้าย่อย	 

การป้องกันฟ้าผ่าส�าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย	ระบบการต่อลงดิน	

	 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;	

economic	dispatch;	type	of	substation;	substation	equipment;	

substation	layout;	substation	automation;	lightning	protection	

for	substation;	grounding	systems

0307 410 อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง 3(3-0-6)

 Power Electronics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering Electronics

	 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง	หลักการวงจร

แปลงผันก�าลังงานวงจรแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง	

วงจรแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง	วงจรแปลงผันก�าลัง

ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ	 วงจรแปลงผันก�าลังไฟฟ้ากระแสตรง

เป็นกระแสสลับ	

	 Characteristics	 of	 power	 electronics	 devices;	 

principles	of	power	converters	-	AC	to	DC	converter,	DC	to	DC	

converter,	AC	to	AC	converter,	DC	to	AC	converter

0307 411 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง 1(0-3-0)

 Power Electronic Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 410 อิเล็กทรอนิกส ์ก�าลัง

หรือเรียนควบ

 Prerequisite : 0307 410 Power Electronics or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา	 0307	410	อิเล็กทรอนิกส์

ก�าลัง

	 Experiments	are	designed	and	conducted	to	match	

with	 the	 learning	 process	 and	 subjects	 in	 0307	 410	 Power	 

Electronics

0307 414 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)

 High Voltage Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าแรงสงูและแรงดนัไฟฟ้าเกนิในระบบ

ไฟฟ้าก�าลงั	การก�าเนดิไฟฟ้าแรงสงูส�าหรบัการทดสอบ	เทคนคิการวดัไฟฟ้า

แรงสูง	ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน	การเบรคดาวน์ของ

ไดอิเล็กตริกที่เป็นแก๊ส	 ของเหลว	 และของแข็ง	 เทคนิคการทดสอบ

ด้วยไฟฟ้าแรงสูง	ฟ้าผ่าและการป้องกัน	การจัดสัมพันธ์ของฉนวน

	 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
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  3.2  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ	 ก�าหนดให้เรียน	 ไม่น้อยกว่า	

3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้

0300 160  ฟิสิกส์ส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Physics for Engineering

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	 การเคลื่อนที่เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่แบบ

วถิโีค้งและแบบวงกลม	โมเมนตมัและการชน	งานและพลงังาน	การเคลือ่นที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ	การประยุกต์ใช้

ในงานวิศวกรรม

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases,	its	applications	in	

engineering

0300 161  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส�าหรับวิศวกรรม  1(0-3-1)

 Physics for Engineering Laboratory

	 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชา	 0300	 160	 ฟิสิกส์ส�าหรับ

วิศวกรรม

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0300	 160	

Physics	for	Engineering

0300 163  ฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Applied Physics for Engineering

	 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก

เหนี่ยวน�า	ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	กระแสไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้ากระแส

ตรงและกระแสสลับ	วงจรไฟฟ้า	อเิลก็ทรอนกิส์พืน้ฐาน	คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	

สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	 บทน�าเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม่	

สมบัติของนิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์	การประยุกต์ใช้

ในงานวิศวกรรม

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	

electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	

instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	

nucleus,	 radioactive	 and	nuclear	 reaction,	 its	 applications	 In	

engineering

0300 164  ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรรม 1(0-3-1)

 Applied Physics for Engineering Laboratory 

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	 0300	 260	 ฟิสิกส์ประยุกต์

ส�าหรับวิศวกรรม

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0300	 260	

Applied	Physics	for	Engineering

0300 170  เคมีส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Chemistry for Engineering

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลาย	 เคมิคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม	

การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry,	

its	applications	in	engineering

0300 171  ปฏิบัติการเคมีส�าหรับวิศวกรรม 1(0-3-0)

 Chemistry for Engineering Laboratory

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา		0300		170		เคมีส�าหรับ

วิศวกรรม

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	 in	

0300	170	Chemistry	for	Engineering

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

	 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	แนวนโยบาย	

การ	วางแผน	และการพัฒนาโครงการ	การคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง

และการ	 ใช้การขนส่งทางราง	 การบริหารโครงการในระบบขนส่งทางราง	

โครงสร้าง	ทางรถไฟ	ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	สถานีรถไฟ	ระบบการ

จ่ายไฟฟ้าแก่	 ทางรถไฟ	 ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ	 ระบบอาณัติสัญญาณ

และการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การเดินรถ	การบริหารการซ่อมบ�ารุง	

การด�าเนินธุรกิจ	ในระบบขนส่งทางราง	และรถไฟความเร็วสูง

	 History	and	evolution	of	rail	transport	system,	policy	

planning	and	project	development,	 forecast	of	 travel	demand	

and	using	rail	transport,	project	management	in	rail	transport	

system,	railway	track	structure,	bogies	and	motive	power,	railway	

station,	railway	electrification	system,	electrical	system	in	rolling	

stock,	signaling	system	and	communication,	civil	construction,	
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railway	operation,	maintenance	management,	business	opera-

tion	in	rail	transport	system	and	high	speed	train

 

0307 360 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)

 Signals and Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกร 3 

 Prerequisite : 0300 230 Engineering 

   Mathematics 3

 เทคนคิการวเิคราะห์การแปลงสญัญาณต่อเนือ่งและไม่ต่อเนือ่ง 

ระบบเชิงเส้นและไม่แปรตามเวลา	 ฟังก์ชันถ่ายโอน	 อนุกรมฟูเรียร์	 

ผลการแปลงฟูเรียร์	 ลาปลาซและการแปลงซี	 ทฤษฎีการชักตัวอย่าง	 

การแก้สมการเชิงอนุพันธ์และสมการผลต่างสืบเนื่องโดยใช้ผลการแปลง

	 Continuous	 and	 discrete-time	 transform	 analysis	

techniques,	linear	and	time	variant	systems,	transfer	functions,	

Fourier	 series,	 Fourier	 transform,	 Laplace	 and	 z	 transform,	

sampling	 theorem,	 solution	 of	 differential	 and	 difference	

equations	using	transforms

0307 380 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)

 Microprocessor

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล

 Prerequisite   : 0307 281 Principle of Digital 

Circuits

	 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น	

โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	 การจัดการ

หน่วยความจ�า	การเชือ่มต่อ	การขดัจังหวะ	การเชือ่มต่ออนิพตุและเอาต์พตุ	

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูง	การประยุกต์

ใช้งาน	ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคมุอปุกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส	์

	 Introduction	to	microprocessor	and	microcontroller,	

structure	 of	microprocessor	 and	microcontroller,	 memory	 

management,	 interface,	 interrupt,	 input-output	 interface,	 

assembly	 and	high	 level	 programming	 language,	 application	

microprocessor	and	microcontroller	 in	controlling	of	electrical	

and	electronic	device

0307 381 การจ�าลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง  3(3-0-6)

 Power Electronic Circuits Simulation 

 เงื่อนไขของรายวิชา  : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 แนะน�าโปรแกรม	 PSpice	 การใช้งานโปรแกรม	 PSpice	 

วงจรเรียงกระแส	 วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง	 วงจรแปลงผันดีซี-เอซ	ี 

วงจรเรียงกระแสแบบควบคมุแรงดนัเอาต์พตุ	วงจรแปลงผนัก�าลงัไฟสลบั	

-ไฟสลับ	วงจรแปลงผันแบบเรโซแนนท	์การควบคุมวงจรแปลงผัน	PWM	

ส�าหรับการกระจายสเปกตรัมฮาร์มอนิกส์

	 Introduction	 to	 PSpice,	 using	 for	 PSpice,	 rectifier	

circuits,	 DC	 to	 DC	 circuits,	 DC	 to	 AC	 circuits,	 hyteresis 

modulation,	controlled	rectifiers,	AC	to	AC	circuits,	Resonant	

converter	circuits,	converter	control,	Spread	spectrum	in	PWM

0307 382 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 3(3-0-6)

 ในระบบไฟฟ้าก�าลัง

 Optimization Techniques in Electrical 

 Power Systems 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 0307 303 การส่งจ่ายและจ�าหน่าย

ก�าลังไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 303 Power Transmission 

and Distribution

	 การควบคุมความถี่โหลดและการจ่ายโหลดอย่างประหยัด 

เบื้องต้น	 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด	 การควบคุมความถี่โหลด	 

ผลของตวัควบคมุทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการควบคมุความถีโ่หลด	การจ่ายโหลด

อย่างประหยัดและข้ันตอนวิธีฝูงผ้ึง	 การจ่ายโหลดอย่างประหยัดและ 

วิธีค้นหาแบบต้องห้ามหลายชุด

	 Introduction	to	load	frequency	control	and	economic	

dispatch,	optimization	techniques,	load	frequency	control	,	the	

optimal	 controller	 effects	 in	 load	 frequency	 control,	 the	 

economic	 dispatch	 and	bee	 colony	 algorithm,	 the	 economic	

dispatch	and	mutiple	tabu	search

0307 406 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Network Analysis and Synthesis

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 201 วงจรไฟฟ้า 

 Prerequisite : 0307 201 Electric Circuits

	 การก�าหนดลักษณะเฉพาะของโครงข่าย	 ทอพอโลยีของ 

โครงข่าย	การวเิคราะห์โครงข่ายแบบปม	การวเิคราะห์โครงข่ายแบบวงรอบ

และแบบเซตคัต	 สมการสถานะ	ฟังก์ชันโครงข่ายและพลังงานแนวคิด 

เบ้ืองต้นเก่ียวกับวงจรกรอง	 การประมาณ	ความไว	 การสังเคราะห์วงจร 

แพสชีพ	มลูฐานของ	การสงัเคราะห์	วงจรกรองแอกทีฟ	วงจรไบควอดป้อน

กลับแบบบวกและแบบลบ	วงจรขยายไบควอด

	 Characterization	 of	 networks,	 network	 topology,	

nodal	network	analysis,	loop	and	cut-set	network	analysis,	state	

equations,	network	functions	and	energy.	Introduction	to	filter	

concepts,	approximation,	sensitivity,	passive	network	synthesis,	

basic	of	active	filter	synthesis,	positive	and	negative	feedback	

biquad	circuits,	amplifier	biquad	circuit
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0307 407 ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก�าลัง 3(3-0-6)

 Power System Harmonics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 301 Electrical Machines 

	 	คณุภาพและมลพษิในระบบไฟฟ้าก�าลงั	แหล่งก�าเนดิฮาร์มอนกิ

ผลกระทบจากฮาร์มอนิก	 การวัดฮาร์มอนิก	 มาตรฐานระดับฮาร์มอนิก	 

การผ่านทะลุของฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก�าลังการก�าจัด	ฮาร์มอนิก

	 Quality	 and	pollution	 in	power	 systems,	harmonic	

sources,	harmonic	effects,	harmonic	measurements,	standard	

of	 harmonic	 level,	 harmonic	 penetration	 in	 power	 systems,	

harmonic	elimination

0307 408 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electrical Engineering Materials 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 โครงสร้างของวัสดุ	 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ	 คุณสมบัติ

ทางสนามแม่เหลก็ของวสัด	ุคณุสมบตัทิางแสงของวสัด	ุความน�าทางไฟฟ้า	

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสารกึง่ตวัน�า	สภาพการเป็นตวัน�าไฟฟ้าอย่างยิง่ยวด

ไดอเิลก็ตรกิแบบของแข็ง	ของเหลวและแก๊ส	การประยกุต์ใช้วสัดุเป็นวัสดุ

ในงานไฟฟ้าก�าลัง

	 Structure	 of	 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

0307 412  การควบคุมและการป้องกันมอเตอร์ 3(3-0-6)

 Motor Control and Protection

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 301 Electrical Machines 

	 ศึกษาการควบคุม	 วงจรควบคุมการหมุนกลับ	 การควบคุม

ความเร็ว	 และวงจรเบรกศึกษาการควบคุมมอเตอร์ขนาดใหญ่โดยวิธีการ

ลดแรงดันเมื่อเริ่มเดินเครื่อง	การเริ่มเดินมอเตอร์ขนาดใหญ่	การควบคุม

ความเร็ว	การควบคุมมอเตอร์แบบวาวโรเตอร์	และการป้องกันโหลดเกิน

	 A	 study	 of	 controlling,	 including	motion	 control	 

reversing,	 speed	 control,	 and	 braking	 circuits.	 A	 study	 in	 

controlling	large	electric	motors	using	reduced	voltage	starting	

methods,	high	capacity	motor	starters,	 speed	control,	wound	

rotor	controllers,	and	over	load	protections

0307 413 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง 3(3-0-6)

 Illumination Engineering

	 แหล่งก�าเนิดแสง	แสงและสี	 ดวงโคม	การส่องสว่างมูลฐาน 
วิธีลูเมน	วิธีจุด-จุด	เทคนิคการให้แสงสว่างภายในอาคาร	เช่น	ที่อยู่อาศัย	
ส�านักงาน	 โรงเรียน	 โรงแรม	 โรงงาน	 เป็นต้น	 เทคนิคการให้แสงสว่าง
ภายนอกอาคาร	 เช่น	 ไฟสาดส่อง	 การให้แสงสว่างเป็นบริเวณ	 การให้ 
แสงสว่างถนน	เทคนิคการให้แสงสว่างสนามกีฬา
	 Light	sources,	light	and	color,	luminaries,	basic	illumination,	
lumen	method,	point-point	method,	 interior	 lighting	 techniques:	
resident,	 office,	 school,	 hotel,	 industry,	 etc.,	 exterior	 lighting	
techniques:	floodlight,	area	lighting,	street	lighting,	sport	lighting	

0307 415 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย ์ 3(3-0-6)

 Solar Energy Engineering 

	 ทฤษฎีการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์	 การประเมินค่าพลังงาน 
และต�าแหน่งที่ต ้องการ	 การออกแบบแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์	 
การค�านวณหาสมรรถนะของกระบวนการ	 สมบัติการแผ่รังสีของวัสด ุ
ทึบแสงและวัสดุโปร่งแสง	 แผงรับแสง	 ระบบจัดเก็บพลังงาน	 หลักการ 
และเศรษฐศาสตร์	 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับอาคาร	 
การอบแห้ง	 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนและกระบวนการ 
ท�าความเย็น	และ	การออกแบบระบบที่ดีที่สุด	
	 solar	 radiation,	 evaluation	 of	 energy	 and	 desired	
positions,	 design	 of	 solar	 panels,	 calculation	 of	 process	 
performance,	 radiation	properties	 of	 opaque	 and	 transparent	
materials,	 collectors,	 energy	 storage	 system,	 concept	 and 
economics,	 solar	 applications	 to	buildings,	 industrial	 process	
heat,	 thermal	 conversion	 to	 electrical	 energy	generation	and	
evaporative	processes	and	also	system	optimization	

0307 416 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electrical Energy Conservation and Management

	 พื้นฐานของความมีประสิทธิภาพด้านพลังงาน	หลักการของ
ความมีประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม	การจัดการ
ภาระทางไฟฟ้า	 กฏและข้อบังคับในการอนุรักษ์พลังงาน	 การจัดการ 
และการวเิคราะห์พลงังานไฟฟ้าในอาคารและอตุสาหกรรม	หลกัการใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	ระบบปรับอากาศและมอเตอร์
ในงานอตุสาหกรรม	การผลติพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วม	การประเมนิ
ศักยภาพการประหยัดพลังงานและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
	 Fundamental	 of	 energy	efficiency,	principle	 of	 energy	
efficiency	in	building	and	industry,	electrical	load	management;	laws	
and	regulations	of	energy	conservation;	electrical	energy	management	
and	analysis	 in	building	 and	 industrial;	 technical	 aspects	 to	use	
energy	 efficiently	 in	 electrical	 lighting	 systems,	 heating	 and	
ventilating	and	air-conditioning	(HVAC)	systems,	industrial	motor,	
co-generation;	energy	saving	potential	and	economic	assessment.
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0307 417 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6)

 Renewable Energy

	 แนะน�าระบบพลังงานต่างๆ	 และแหล่งพลังงานหมุนเวียน	

ศักยภาพของแหล่งพลังงาน	หมุนเวียน	ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี

พลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟ้า	 เทคโนโลยี

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ	ได้แก	่แสงอาทิตย์	ลม	ชีวมวล	

ความร้อนใต้พิภพ	ก๊าซชีวภาพ	ขยะในชุมชน	พลังงานคลื่น	เซลล์เชื้อเพลิง	

เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงาน	กฎหมาย	ระเบียบ	และนโยบายเกี่ยวกับ

พลังงานหมุนเวียน	มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์

	 Introduction	to	energy	systems	and	renewable	energy	

resources;	 potential	 of	 renewable	 resources;	 difference	 of	

conventional	and	renewable	energy	technologies	for	electricity	

generation;	electricity	generation	technologies	from	renewable	

energy	 such	 as	 solar,	wind,	 biomass,	 geothermal,	 blogas,	

municipal	solid	waste,	wave	energy,	 fuel	cell:	energy	storage	

technology,	laws,	regulations,	and	policies	of	renewable	energy,	

economics	aspects.

0307 419  เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Selected Topics in Electrical Engineering

 ศึกษาเรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าภายใต้การดูแล 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	in	the	interested	topic	of	electrical	engineering,	

under	the	supervision	of	a	instructor

0307 420 วงจรอ้างอิงแรงดัน 3(3-0-6)

 Voltage Reference Circuits

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics 

	 ทรานซิสเตอร ์ เบื้องต ้นอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส ์ 	 วงจร

อิเล็กทรอนิกส์วงจรสะท้อนกระแสหลักการอ้างอิงแรงดัน	 วงจรอ้างอิง 

แรงดันแบนด์แกป

	 Transistor	principles,	electronic	devices,	electronic	

circuit,	current	mirror,concept	of	voltage	reference,	band-gap	

reference	circuit	

0307 424 การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6)

 Electronic Circuit Applications

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics 

	 อิ เล็กทรอนิกส์พื้นฐานทรานซิสเตอร์เบื้องต้นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	วงจรอิเล็กทรอนิกส	์วงจรกรองสัญญาณ	วงจรรักษาระดับ

แรงดัน	และการประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

	 Basic	 electronics,	 transistor	 principles,	 electronic	

devices,	electronic	circuit,	filter	circuit,	voltage	reference	circuit,	

electronic	circuit	applications

0307 426 การออกแบบระบบสวิตชิ่ง 3(3-0-6)

 Switching System Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล

 Prerequisite : 0307 281 Principle of Digital 

Circuits

	 การวางแผนโครงข่าย	 ช่องทางของการส่งสัญญาณข่าวสาร

โดยตรงในโครงข่าย	CCIS	 ระบบสวิทซ์ชิ่งที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	 

ความสามารถของ	SPC	และสถาปัตยกรรมของการส่งสญัญาณ	การปฏิบตัิ

งานของโครงข่าย	 CCIS	 และ	 SPC	 การบริการที่ใช้	 calling	 -	 cards	 

ส่วนประกอบที่เป็นดิจิทัลใน	TSW	หน้าที่ของวงจรสายผู้เช่า	การรวบรวม

และการชิโครไนซ์เซซั่น	ระบบการควบคุม	และ	DTSW

	 Network	plans,	 routing	of	direct	signaling	 in	CCIS	

network,	 computer	 controlled	 switching	 systems,	 SPC	 

capabilities	and	signalingarchitecture,CCIS	and	SPC	network	

performances,	 callingcard	 services,	 digital	 elements	 in	TSW,	

functions	 of	 subscriberlinecircuits,	 concentration	 and	 

synchronization,	controlsystems,	and	DTSW

0307 428 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6)

 Bio-Medical Electronics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 การแนะน�าพืน้ฐานและศพัท์บญัญตัเิฉพาะทางด้านสรรีวทิยา	

การก�าเนดิและคณุสมบตัทิางไฟฟ้าของสญัญาณไฟฟ้าทางชวีภาพของหวัใจ	

สมอง	และกล้ามเนือ้	ลกัษณะพลวัตของเครือ่งมอืทางการแพทย์	สญัญาณ

รบกวนและเสถียรภาพของระบบวงจรทางชีวภาพต่างๆ	และการประยุกต์

อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับใช้ในการรักษาคนไข้	 วิธีการกรองสัญญาณไฟฟ้า	

ความปลอดภัยของคนไข้	 ทรานสดิวเซอร์และอีเล็กโตรด	 ส�าหรับใช้ 

ในการวัดทางชีวภาพ	 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับอัลทราโซนิค	 การโทรมาตร

คอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์	 นิสิตจะต้องส่ง 

ผลงานการออกแบบหรอืรายงานการค้นคว้าอย่างน้อยหนึง่ชิน้พร้อมอธบิาย

สรุปผลงานในห้อง
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	 Introduction	to	the	fundamental	and	terminology	in	

physiology	 sources	 and	properties	 of	 bioelectric	potentials	 of	

heart,	brain	and	muscle,	dynamic	characteristic	of	biomedical	

instrumentation,	 interference	 and	 instability	 of	 the	 system,	

common	biomedical	circuits	and	applications	of	electronics	for	

clinical	used,	filtering	techniques,	patient	safety,	transducer	and	

electrode	 for	 biophysical	measurements,	 specials	 topics	 in	 

ultrasonic,	telemetry,	biomedical	computers	and	microprocessors	

and	related	materials,	students	must	submit	at	least	one	design	

project	or	 term	paper,	 and	present	 in	class	at	 the	end	of	 the	

course

0307 429 การออกแบบวงจรรวมวีแอลเอสไอ 3(3-0-6)

 VLSI Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม	 เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม 

ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์	 มอสทรานซิสเตอร์	 และทรานซิสเตอร ์

แบบไบ-ซีมอส	 วงจรรวมตระกูลต่าง	 ๆ	 ท้ังแบบอนาล็อกและดิจิทัล	 

วงจรรวมแบบโปรแกรมค่าได้	วงจรรวมแบบใช้งานเฉพาะ	วงจรรวมส�าหรบั

วัตถุประสงค์พิเศษเช่น	 วงจรรวมท�าด้วยแกลเลี่ยมอาร์เซนิกโมโนลิทิก

ส�าหรับการใช้งานที่ความถี่ไมโครเวฟ	เป็นต้น

	 IC	 fabrication	 technology,	 IC	 fabrication	processes	

for	bipolar	transistor,	MOS	transistor,	and	Bi-CMOS	transistor,	

various	 families	of	analog	and	digital	 ICs,	programmable	 ICs,	

application-specific	 ICs,	 special	 purposes	 ICs	 such	 as	GaAs	

monolithic	microwave	integrated	circuits	(MMICs)	etc

0307 430  หลักการและการประยุกต์ใช้เลเซอร์ 3(3-0-6)

 Principle and Applications of Laser

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 แสงและการเกิดแสงเมื่อถูกกระตุ้น	 ออปติคอลเรโซเนเตอร์	

เลเซอร์แบบต่างๆ	 เทคนิคการมอดูเลชัน	 เลเซอร์ก�าลังสูง	 การรวมล�าแสง

เลเซอร์โฮโลกราฟฟ่ี	การน�าเลเซอร์ไปใช้งานใน	ด้านอตุสาหกรรม	การแพทย์

และการสื่อสาร

	 Ligth	and	exitation	source,	optical	resonant,	lasers,	

modulation	 technique,	 power	 laser,	 hi-low	graphy,	 industrial	

laser,	medical	laser	and	communication	laser

0307 431 อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการเกษตร 3(3-0-6)

 Electronics for Agriculture

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 พื้นฐานของระบบเกษตรกรรม	 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร	์ 

การประมวลผลสญัญาณ	ระบบสมองกลฝังตัว	ระบบควบคุม	การประยกุต์

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ส�ารับเกษตรกรรม

	 Basics	of	agriculture	system,	sensor	and	transducer,	

signal	 processing,	 embedded	 system,	 control	 system	 and	 

electronic	and	computer	applications	for	agriculture

 

0307 432 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 3(3-0-6)

 Data Storage Technology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 สารกึ่งตัวน�า	 หน่วยความจ�าแบบโซลิดสเตท	 วัสดุแม่เหล็ก 

เบือ้งต้น	หวับนัทกึข้อมลู	หน่วยความจ�าแบบแม่เหลก็	เทคโนโลยฮีาร์ดดสิก์

ไดรฟ์	เทคโนโลยีโซลิดสเตทไดรฟ์

	 Semiconductor,	 solidstate	 memory,	 magnetics	 

materials	principle,	recording	head,	magneitc	media,	harddisk	

drive	technology,	solidstage	drive	technology

0307 433 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิต 3(3-0-6)

 ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 Electrostatic Discharge Effects 

 in Electronic Devices

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering 

   Electronics

	 การก�าเนิดของไฟฟ้าสถติ	โครงสร้างของสารกึง่ตวัน�า	โครงสร้าง 

วัสดุแม่เหล็ก	ผลของความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต	มาตรฐานการทดสอบ

ไฟฟ้าสถิต	แบบจ�าลองการทดสอบไฟฟ้าสถิต	การป้องกันไฟฟ้าสถิต

	 Electrostatic	 dischargegeneration,solid-state	 

devicesstructure,	magnetic	 devices	 structure,	 electrostatic	

discharge	 effect,	 electrostatic	 discharge	 testing	 standard, 

electrostatic	discharge	 testing	model,	 electrostatic	discharge	

protection	
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0307 439 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

 Selected Topics in Electronic Engineering

 ศกึษาเรือ่งคดัสรรทางวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ภายใต้การดแูล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	 in	 the	 interested	 topic	 of	 electronic	 

engineering,	under	the	supervision	of	a	instructor

0307 442  การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Signal Processing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล

 Prerequisite : 0307 281 Principle of Digital 

Circuits

	 สัญญาณแบบต่อเน่ืองและแบบไม่ต่อเน่ือง	 การวิเคราะห์

สเปกตรัม	 เดซิเมชัน	 และ	 การประมาณค่าภายในช่วง	 การแปลงอัตรา 

การสุ ่ม	 การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องวิธีการความน่าจะเป็นใน 

การประมวลสัญญาณดิจิทัล	 การออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิด 

การตอบสนองอิมพัลส์จ�ากัดและไม่จ�ากัด	 พหุอัตราและฟิลเตอร์แบงค์	 

การแปลงเวฟเลตแบบไม่ต่อเน่ือง	การประยกุต์ใช้งานการประมวลสญัญาณ

ดิจิทัลเบื้องต้น	เช่น	การประมวลผลภาพ	เสียงพูด	และเสียง	การประมวล

ผลของอาร์เรย์	และ	การประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน	

	 Continuous-time	and	discrete-time	signals,	spectral	

analysis;	decimation	and	interpolation;	sampling	rate	conversion;	

DFT;	probabilistic	methods	 in	DSP;	design	of	 FIR,	 IIR	digital	

filters,	multirate	 systems	 and	 filter	 Banks;	Discrete	Wavelet	

Transform;	introduction	to	some	DSP	applications	such	as	image	

processing,	speech	and	audio	processing,	array	processing	and	

further	current	applications

0307 445 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)

 Antenna Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 นยิามมลูฐานและทฤษฎ	ีแหล่งก�าเนดิแบบจดุชนดิไอโซทรอปิก	

รูปแบบสนาม	 และก�าลัง	 สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราการขยาย	

ประสิทธิภาพโพลาไรเซชันของคลื่น	 อินพุตอิมพิแดนซ์	 และความกว้าง 

แถบความถี่	 สมการสายส่งของฟรีส	การแผ่พลังงานจากกระแสส่วนย่อย	

ผลของกรานด์	 คุณสมบัติการแผ่พลังงานของสายอากาศเส้นลวด	 

สายอากาศแบบอาร์เรย์	 สายอากาศแบบ	ยากิอูดา	 สายอากาศแบบราย 

คาบล็อก	สายอากาศแบบช่อง	สายอากาศไมโครสตริป	สายอากาศสมัยใหม่

ส�าหรับการประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบัน	การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ

	 Basic	definitions	and	theory;	isotropic	point	source;	

power	 and	 field	 patterns;	 directivity	 and	 gain;	 efficiency,	 

polarization;	input	impedance	and	bandwidth;	Friis	transmission	

equation,	 radiation	 from	 current	 elements;	 ground	 effects;	 

radiation	properties	of	wire	antenna;	array	antenna;	Yagi-Uda	

antenna	and	log-periodic	antenna;	aperture	antenna;	microstrip	

antenna;	modern	 antenna	 for	 current	 applications;	 antenna	

characteristics	measurement

0307 448 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6)

 Microwave Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Fields

	 ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์	คลืน่ระนาบ	สายส่งไมโครเวฟ

และท่อน�าคลื่น	การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ	อิมพิแดนซ์	และแรงดัน

และกระแสสมมลู	เมตรกิซ์เอส	กราฟการไหลของสัญญาณ	การแมตซ์และ

การปรับอิมพิแดนซ์เรโชเนเตอร์ไมโครเวฟ	ตัวแบ่งก�าลังและคัปเปลอร	์ 

แบบมทีศิทาง	ตวักรองไมโครเวฟ	ลงิค์ไมโครเวฟแบบจดุต่อจดุ	ระบบเรดาร์	

การแพร่กระจายคลืน่ไมโครเวฟ	พืน้ฐานการวดัไมโครเวฟ	และการประยกุต์

ไมโครเวฟ

	 Review	 of	Maxwell’s	 equations,	 plane	 waves;	 

microwave	 transmission	 lines	 and	waveguides;	microwave	

network	analysis;	impedance	and	equivalent	voltage	and	current;	

the	smatrix;	signal	flow	graphs,	impedance	matching	and	tuning,	

microwave	resonators;	power	dividers	and	directional	couplers;	

microwave	filters;	point-to-point	microwave	link;	radar	system;	

microwave	 propagation;	 basic	 of	microwave	measurement;	 

applications

0307 449 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)

 Satellite Communication

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 340 หลักการสื่อสาร

 Prerequisite  : 0307 340 Principle of 

Communication 

	 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม	 ลักษณะ 

ของวงโคจร	การกล�้าสัญญาณและการมัลติเพลกซ์	 การเข้ารหัส	 เทคนิค 

การเข้าถึงหลายทาง	 การออกแบบการเช่ือมโยงดาวเทียม	 ผลของ 

การแพร่กระจาย	สถานภีาคพืน้ดนิและโครงข่ายสถานภีาคพืน้ดนิขนาดเลก็

	 Theory	 and	practice	 of	 satellite	 communications,	

orbital	aspects,	modulation	and	multiplexing,	coding,	multiple	

access	 techniques,	 satellite	 link	design,	 propagation	 effects,	

earth	terminals	and	very	small	aperture	terminal	network
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0307 450  การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)

 Optical Communication

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 340 หลักการสื่อสาร

 Prerequisite  : 0307 340 Principle of 

Communication 

	 แสง	ฟิสกิส์สถานะของแขง็	การกล�า้สญัญาณของแสง	อปุกรณ์

แสดงผล	 หลักการท�างานของเลเซอร ์ 	 ชนิดของเลเซอร ์ 	 เทคนิค 

และการประยุกต์ของเลเซอร์	โฟโตดีเทกเตอร์	ท่อน�าคลื่นแบบ	เส้นใยแสง

	 Light,	fundamental	of	solid	state	physics,	modulation	

of	 light,	display	devices,	principle	of	 laser	operation,	 types	of	

laser,	technique	and	application	of	laser,	photodetectors,	optical	

fiber	waveguides

0307 451  วงจรกรองสัญญาณแบบแอนะล็อก 3(3-0-6)

 Analog Filter Circuits

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering Electronics 

	 อิ เล็กทรอนิกส์พื้นฐานทรานซิสเตอร์เบื้องต้นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการกรองสัญญาณ	 การกรอง

สัญญาณพาสซีพ	การกรองสัญญาณแอคทีพ	และวงจรกรองสัญญาณ

	 Basic	 electronics,	 transistor	 principles,	 electronic	

devices,	electronic	circuit,	filtering,	passive	filters,	active	filters,	

filter	circuits

0307 452 การประยุกต์ใช้งานอภิวัสด ุ 3(3-0-6)

 Metamaterial Applications

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 200 Electromagnetic Field 

	 แนวคิดพื้นฐานของอภิวัสดุ	ค�านิยาม	คุณสมบัติทางแม่เหล็ก

ไฟฟ้าของอภวิสัดกุระบวนการประดษิฐ์อภวิสัดกุารประยกุต์ใช้งานอภวิสัดุ

	 Basic	 concepts	 of	 Metamaterials,	 definitions,	 

electromagnetic	 properties	 of	Metamaterials,	Metamaterial	

fabrication	techniques,	Metamaterial	applications	

0307 455  การหาสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ 3(3-0-6)

 Determination of Electromagnetic 

 Properties of Materials

	 ทบทวนทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้าและคณุสมบตัทิางแม่เหลก็

ไฟฟ้าของวัสดุ	เทคนิคการหาสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ

	 Review	of	Electromagnetic	field	theory,	electromagnetic	

properties	 of	materials,	 Techniques	 for	 determination	 of	

electromagnetic	properties	of	materials

0307 459  เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6)

 Selected Topics in Communication Engineering

	 ศึกษาเรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสารภายใต้การดูแล 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	 in	 the	 interested	 topic	 of	 communication	 

engineering,	under	the	supervision	of	a	instructor

0307 460 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Instrumentation and Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 203เครือ่งมอืวดัและการวดัทาง

ไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 203 Electrical Instruments 

and Measurements

	 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	 แหล่งจ่าย	 ทรานซิสเตอร์เบื้องต้น	

อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์พเิศษส�าหรบัโรงจักรไฟฟ้า	วงจรขยาย	หลอดสูญญากาศ	

และการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ตัวน�าและขั้วต่อ	 แผงวงจร 

ระบบควบคมุอเิลก็ทรอนกิส์	และผงัการควบคมุกระบวนการอเิลก็ทรอนกิส์

	 Basic	electronics,	power	supplies,	transistor	principles,	 

specialized	 electronic	 devices	 for	 power	 plant,	 operational	 

amplifiers,	 vacuum	 tubes	 and	 circuit,	 and	 electronic	 test	 

equipment.	Cable	and	wire	terminations,	circuit	board	repair,	

electronic	 control	 systems	 and	 electronic	 process	 control	 

diagrams

0307 461 การควบคุมระบบหุ่นยนต ์ 3(3-0-6)

 Control of Autonomous Robot Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล

 Prerequisite : 0307 281 Principle of Digital Circuits

	 พื้นฐานการควบคุมระบบหุ ่นยนต์	 การสื่อสาร	 การส่ังการ

และประสานงานในระบบหุ่นยนต์	การควบคุมแบบกระจาย	และการประยุกต์ใช้งาน

	 Introduction	 to	 autonomous	multirobot	 systems;	

communication,	 cooperation	 and	 coordination	 in	multirobot	

systems;	distributed	control	and	its	applications	

0307 462 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบวัดคุม 3(3-0-6)

 Microprocessor Applications

 in Instrumentation and Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 380 ไมโครโปรเซสเซอร์

 Prerequisite : 0307 380 Microprocessor

	 การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับวงจรแปลงสัญญาณ

อนาลอ็กเป็นสญัญาณดจิทัิล	และวงจรแปลงสญัญาณดจิทัิลเป็นสญัญาณ

อนาล็อก	ระบบหลายหน่วยประมวลผล	การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ส�าหรับ

การเก็บรวบรวมข้อมูลและควบคุมตามเวลาจริง	 การประยุกต์ใช ้ 

ไมโครโปรเซสเซอร์ส�าหรับ	ระบบควบคุม	
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	 Interfacing	of	microprocessor	and	analog	to	digital	

converter	 and	 digital	 to	 analog	 converters.	Multiprocessor	 

systems.	Microprocessor	real	time	data	acquisition	and	control.	

Microprocessor	applications	in	control	systems

0307 463 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)

 Robotics Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite :  0307 220 Engineering Electronics

	 การออกแบบ	การวิเคราะห์	 การควบคุมและการด�าเนินงาน

ของกลไกหุน่ยนต์	การใช้พกิดัเอกพนัธ์ทางด้านจลนศาสตร์และพลศาสตร์

การวางทศิทางด้วยกล้องเซนเซอร์และตวัขบัเร้า	การควบคมุ	การวางแผนงาน	

วิสัยทัศน์และปัญญาการประยุกต์ใช้

	 Design,	 analysis,	 control,	 and	 operation	 of	 robotic	

mechanisms,	use	of	homogeneous	coordinates	for	kinematics	

and	 dynamics,	 camera	 orientation,	 sensors	 and	 actuators,	 

control,	task	planning,	vision	and	intelligence	and	its	application

0307 464 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 Industrial Automation 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 Prerequisite : 0307 220 Engineering Electronics

	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระบบควบคมุอตัโนมตัทิางอตุสาหกรรม	 

เซนเซอร์	ระบบ	ไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก	อุปกรณ์ส่งก�าลังแบบไฟฟ้า	

พีแอลซี	 และพื้นฐานการเขียนโปรแกรม	 เครื่องจักรควบคุมเชิงเลข 

และการโปรแกรมพื้นฐาน	พื้นฐานการใช้หุ่นยนต์ในงานด้านอุตสาหกรรม	

	 Overview	of	industrial	automation	systems.	Sensors.	

Hydraulic	 and	 pneumatic	 systems.	 Electrical	 actuators.	 

Programmable	logic	controllers	(PLCs).	And	basic	programming.	

Numerical	control	machine	and	basic	programming,	Applications	

of	robots	in	industrials

0307 469 การควบคุมยานไร้คนขับ 3(3-0-6)

 Unmanned Vehicle Control

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 361 ระบบควบคุม

 Prerequisite : 0307 361 Control Systems

	 เซนเซอร์	 การรวมเซนเซอร์	 เทคนิคการกรองสัญญาณ	 

การรับส่งข้อมูลทางไกล	การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	โครงสร้าง

ยานขนาดเล็กการควบคุมยานขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ	 การประยุกต์ 

ใช้งานของยานไร้คนขับ	การประยุกต์ใช้

	 Sensors,	sensors	fusion,	signal	filter	technique,	data	

telemetry,	 small	 Vehicle	 structure,	 small	 Vehicle	 automatic	

control,	application	of	unmanned	Vehicleand	its	application

0307 479  เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม 3(3-0-6)

 Selected Topics in Control Engineering

	 ศึกษาเรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุมภายใต้การดูแล 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	

	 Study	in	the	interested	topic	of	control	engineering,	

under	the	supervision	of	a	instructor

0307 480 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส�าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Numerical Methods for Electrical Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกร 3 

 Prerequisite : 0300 230 Engineering 

Mathematics 3

	 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	การประมาณฟังก์ชั่นโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร	์

ค่าคลาดเคลื่อนจากการค�านวณ	ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อการใช้งานแบบ

ต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	 รากของสมการ	การแก้ระบบ	 เชิงเส้น	การประมาณค่า 

ในช่วงการประมาณค่าโดยใช้วิธีก�าลังสองน้อยท่ีสุด	 การหาปริพันธ  ์

และการหาอนพุนัธ์	การหาค�าตอบของสมการและระบบสมการเชิงอนพุนัธ์ 

แบบสามัญ	และการแก้ปัญหาค่าเฉพาะ	

	 Numerical	methods,	 function	 approximation	 using	

Taylor’s	series,	computational	errors,	numerical	methods	in	finding	

roots	of	equations,	solution	of	linear	systems,	interpolation,	least	

square	curve	 fitting,	numerical	 integration	and	differentiation,	

solution	of	ordinary	differential	equations	and	systems	of	ordinary	

differential	equations,	and	eigenvalue	problems

0307 481 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)

 Computer Architecture

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรม	และการจัดองค์ประกอบ

คอมพิวเตอร์	 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์	 ระเบียบ	 วิธีการออกแบบ 

การประเมินสมรรถนะ	สถาปัตยกรรมซีพียู	ชุดค�าสั่ง	การออกแบบเอแอลยู	

การควบคุมแบบฮาร์ดไวร์และโปรแกรมจุลภาค	 ล�าดับช้ันของหน่วย 

ความจ�า	หน่วยความจ�าเสมือน	หน่วยความจ�าแคช	สถาปัตยกรรมรับเข้า/

ส่งออก	การขดัจงัหวะและดเีอม็เอ	การประมวลผล	แบบขนาน	ตัวประมวลผล

แบบสายท่อ	มัลติโพรเซสเซอร์	

	 Basic	 concepts	 of	 computer	 architecture	 and	 

organization,	 computer	 evolution,	 design	 methodology,	 

performance	evaluation,	CPU	architecture,	instruction	sets,	ALU	

design,	 hardwired	 and	microprogrammed	 control,	memory	 

hierarchies,	 virtual	memory,	 cache	memory,	 input-output	 

architectures,	interrupts	and	DMA,	parallel	processing,	pipelined	

processors,	multiprocessors
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0307 482 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6)

 Data Structures and Database Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 แนว คิดพื้ นฐ านของ โครงสร ้ า งข ้ อมู ล 	 ข ้ อก� าหนด 

และการออกแบบโปรแกรม	 ข้อมูลนามธรรมแบบกองซ้อนและแบบคิว	 

การจัดสรรแหล่งเก็บข้อมูลแบบพลวัต	 การสร้างกองซ้อนและคิวโดยใช้

โครงสร้างข้อมูลชนิดเชิงเส้นแถวล�าดับและโครงสร้างข้อมูลแบบเชื่อมต่อ	

การเลือกข้อมูลจากเซ็ต	การค้นหาข้อมูลต่างๆ	โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้	

ทวิภาคและการค้นหาแบบทวิภาค	 แฮชชิง	 การวิเคราะห์ความซับซ้อน 

ของขั้นตอนวิธี	 การเรียงล�าดับข้อมูล	 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

วิธีการเรียงล�าดับข้อมูลแบบต่างๆ	การประมวลผลแฟ้มข้อมูล	

	 Basic	 concept	 of	 data	 structure,	 regulation	 and	 

program	design,	stack	and	queue	data,	dynamic	management	

data	storage,	stack	and	queue	construction	using	sequence	line	

and	 interconnection	 data	 structure,	 selection	 data	 from	

sets,searching	 various	 data,	Tree	data	 structure,	 binary	 and	

binary	 searching,	 hashing,	 algorithm	 complex	 analysis,	 

arrangement	data	sequence,	analysis	and	compare	various	type	

of	arrangement	data	sequence,	data	file	processing

0307 483 การขับเคลื่อนด้วยก�าลังไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Electric Drives

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 Prerequisite : 0307 301 Electrical Machines 

	 การพฒันาการขบัเคลือ่นด้วยไฟฟ้า	โมเมนต์ของการขบัเคลือ่น

ด้วยไฟฟ้าชนิดของหน้าที่	 การเบรกด้วยไฟฟ้า	ความสัมพันธ์ของพลังงาน

ในระหว่างการเร่ิมเดินและการเบรก	 การค�านวณ	 การเคลื่อนที่ของ

เครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยใช้วิธีการวิเคราะห์และทางกราฟ	การค�านวณพิกัด

ของมอเตอร์	 เครื่องจักรกลลากจูงที่ส�าคัญ	 วงจรไฟฟ้าและการควบคุม

เครื่องจักรกลลากจูง	การค�านวณแบบง่าย	การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

ของมอเตอร์ไฟฟ้า

	 Development	of	electric	drives,	moments	of	electric	

drives,	types	of	duties,	electric	braking,	energy	relations	during	

starting	and	braking,	calculations	of	motions	of	electric	machines	

using	analytical	and	graphical	methods,	calculations	of	motor	

ratings,	 important	 traction	machines,	 electric	 circuits	 and	 

control	 of	 traction	machines,	 simple	 calculations,	 industrial	 

applications	of	electric	motors

0307 485 วิศวกรรมซอฟท์แวร ์ 3(3-0-6)

 Software Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 ศึกษาสาระส�าคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 วิธีการพัฒนา

ความต้องการ	 และข้อก�าหนดของซอฟต์แวร์	 วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์

แบบดั้งเดิม	 และแบบเชิงวัตถุ	 การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับ 

ความต้องการ	 และเทียบกับข ้อก�าหนด	 การยืนยันความถูกต้อง 

ของซอฟต์แวร์	 การทดสอบซอฟต์แวร์	 ซอฟต์แวร์เมตริกซ์	 การรับรอง

คุณภาพ	การบริหารโครงงานและโครงสร้างทีม	ตลอดจนการบ�ารุงรักษา

ซอฟต์แวร์	และเครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์	

	 A	 study	of	 software	 engineering	principle	 include	

requirement	and	specifications	of	 software,	conventional	and	

object-oriented	 software	 designing,	 verification	 of	 software	

against	 requirements	 and	 specifications,	 verification	 and	 

validation,	testing	methods,	software	metrics,	quality	assurance,	

project	management	and	team	structure,	software	maintenance,	

and	Computer-Aided	Software	Engineering	(CASE)	tools

0307 487 เทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร ์ 3(3-0-6)

 Microprocessor Interfacing Techniques

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 380 ไมโครโปรเซสเซอร์

 Prerequisite : 0307 380 Microprocessor 

	 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น	

โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	 การจัดการ

หน่วยความจ�า	การเชือ่มต่อ	การขดัจงัหวะ	การเชือ่มต่ออนิพตุและเอาต์พตุ	

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูง	การประยุกต์

ใช้งาน	ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคมุอปุกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	

	 Introduction	to	microprocessor	and	microcontroller,	

structure	 of	microprocessor	 and	microcontroller,	 memory	 

management,	 interface,	 interrupt,	 input-output	 interface, 

assembly	 and	high	 level	 programming	 language,	 application	

microprocessor	and	microcontroller	 in	controlling	of	electrical	

and	electronic	device
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0307 488 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)

 Image Processing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 360 สัญญาณและระบบ

 Prerequisite : 0307 360 Signals and Systems 

	 ระบบการประมวลผลภาพ	 การเห็นภาพและแบบจ�าลอง 
ทางคณิตศาสตร์ของภาพ	การสุ่มและการให้ค่าเชิงตัวเลข	 การประมวล
สัญญาณและการแปลงฟูเรียร์ใน	 2	 มิติ	 การเข้ารหัสภาพ	 การท�าให้ 
ภาพดีขึ้น	การสร้างภาพจากภาพที่ไม่สมบูรณ์และการแยกภาพเป็นส่วนๆ	
	 Digital	 image.	 Visual	 perception.	 Image	model	 
sampling	 and	 quantization.	 Image	 transformation.	 Fast	 
transformation	 in	 one	 dimension	 and	 two	 dimensions.	 
Convolution	 and	correlation	 image	enhancement.	Histogram	
equalization.	 Smoothing.	 Homomorphic	 image	 model.	 
Pseudo-color	image	processing.	Case	study

0307 490 วิธีการเมตาฮิวริสติก 3(3-0-6)

 Metaheuristic

	 วิธีการเมตาฮิวริสติกเบื้องต้น	 วิธีฝูงมด	 วิธีฝูงผ้ึง	 วิธีการ 
วางระเบิด	วิธีการกลุ่มอนุภาค	ขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรม	วิธีการค้นหา
แบบต้องห้าม	วิธีการเลียนแบบการอบอ่อน	การประยุกต์ใช้งาน	
	 Priciple	of	metaheuristic,	ant	colony,	bee	colony,	bomb	
search,	 particle	 swarm,	 genetic	 algorithm,	 tabu	 search,	 
simulated	annesling,	applications

0307 492 การศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

 Special Study in Electrical Engineering

	 ศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าภายใต้การดูแล 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา	
	 Study	in	the	special	problem	of	electrical	engineering,	
underthe	supervision	of	a	instructor

0307 493  ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6)

 Railway Signaling and Control

 เงื่อนไขของรายวิชา  : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 Prerequisite  : Junior Standing or higher

	 ความรูเ้บือ้งต้นของระบบการขนส่ง	ภาพรวมของระบบอาณติั	
สัญญาณและการควบคุมส�าหรับรถไฟ	ระบบป้องกันการเดินรถไฟ	ระบบ	
อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 กับระบบ
อาณัติ	สัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ	ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้
กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล	 รถสินค้าและรถไฟ
ความเร็วสูง	จุดสับ	ราง	ประแจกล	ไฟสัญญาณ	ระบบบังคับสัมพันธ์	ระบบ
การควบคุมรถไฟ	ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ	ผังระบบ
อาณตัสิญัญาณ	ส�าหรบัระบบรถไฟ	การวางแผน	การออกแบบและการเลอืก
เทคโนโลย	ีและ	ระบบอาณัตสิญัญาณทีเ่หมาะสมส�าาหรับระบบรถไฟแบบ

ต่างๆ

	 Introduction	of	transport	system,	overview	of	signaling	

system	and	controlling	for	railway	train,	automatic	train	protection,	

standard	related	to	signaling	system	and	traffic	control,	signaling	

system	for	mass	rapid	transit	(Metro),	urban	rail,	inter-city	rail	

and	high	speed	rail,	the	shunt,	mechanical	railroad	switch,	light	

signal,	 inter	 locking	 system,	 train	 control	 system,	 signaling	

system	inside	and	outside	the	train,	signaling	system	for	railway	

system,	planning,	design	and	technology	selecting	and	suitable	

signaling	system	for	various	railway	systems

0307 494 ระบบไฟฟ้าส�าาหรับจ่ายรถไฟ 3(3-0-6)

 Railway Electrification

 เงื่อนไขของรายวิชา  : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 Prerequisite  : Junior Standing or higher

	 	ความรู้เบ้ืองต้นของระบบการขนส่ง	 ภาพรวมของระบบจ่าย	

ก�าลังไฟฟ้าส�าหรับรถไฟ	 ระบบจ่ายก�าาลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงส�าาหรับลากจูง	

รถไฟ	 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟมอเตอร์กระแสไฟสลับ	 หลักการและ

การ	 ออกแบบการต้ังค่ารีเลย์ป้องกันและการต่อลงดิน	 การจ�าลอง

คอมพวิเตอร์	ระบบจ่ายก�าลงัไฟฟ้าส�าหรบัลากจงูรถไฟ	คณุภาพก�าลงัไฟฟ้า	

ระบบควบคุม	ประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล	 ระบบก�าลังไฟฟ้าเสริม

และการซ่อมบ�ารุง	

	 	Introduction	 to	 rail	 transport	 system,	 overview	of	

railway	 electrification,	DC	 railway	power	 supply	 system,	AC	

traction	power	system,	principle	and	design	of	protective	relay	and	

grounding	system,	computer	simulation	of	railway	electrification,	

power	quality,	supervisory	control	and	data	acquisition	(SCADA),	

auxiliary	power	supply	system	and	maintenance

0307 495 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ 3(3-0-6)

 Railway Traction Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา  : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 Prerequisite  : Junior Standing or higher

	 ความรูเ้บ้ืองต้นของโครงสร้างพืน้ฐาน	ระบบไฟฟ้าส�าหรบัจ่าย

รถไฟ	ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ	ฟิสิกส์พื้นฐานของการลากจูง

มอเตอร์	 กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ	 ระบบการขับเคลื่อน

ควบคมุ	ความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลบั	ระบบ

การเบรก	 ทางกล	 ระบบการเบรกด้วยไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ	

เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้	พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่

	 Introduction	to	infrastructure,	railway	electrification,	

overview	of	railway	traction	systems,	basic	physics	of	DC	traction	

motor	and	AD	traction	motor,	velocity	control	for	DC	motor	and	

AC	motor	drive	system,	mechanical	brake	system,	dynamic	and	

regenerative	 braking	 system,	magnetically	 levitating	 and	

(Maglev)	technology
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0307 496 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง 3(3-0-6)

 Rail Propulsion System  
	 พลศาสตร์ของยานพาหนะที่ใช ้ราง	 ระบบการขับเคลื่อน 
และระบบหยุด	รถราง	ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซล	รถจักรดีเซลไฮดรอลิค	
รถจักร	ดีเซลการกล	รถจักรดีเซลไฟฟ้า	ระบบอิเลคทริคเทรคชั่นมอเตอร์ที่ใช้	
กระแสไฟฟ้าสลับและตรง	 ระบบแบบลิเนียร์ไดร์ฟและระบบลอยตัวด้วย	
สนามแม่เหล็ก	ระบบส่งก�าลังและระบบหยุดรางแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ
 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram 
stop system, diesel engine propulsion system, diesel-hydraulics 
locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel electrical 
locomotive, electric traction motor using direct and alternating 
current, linear motor system and electromagnetic suspension, 
transmission system and regenerative brake system

0307 497 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

 Selected Topics in Computer Engineering

	 ศกึษาเรือ่งคดัสรรทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ภายใต้การดแูล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา		 	
 Study in the interested topic of computer engineering, 
under the supervision of a instructor

 3.3 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

 ส�าหรับโปรแกรมปกต ิก�าหนดให้เรียน  6 หน่วยกิต

0307 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(240 ชม.)

 Electrical Engineering Training

	 ก�าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า	
240	ชั่วโมง	หรือ	30	วันท�าการ
 This course is required of students who need  
additional	 training	 in	 engineering	practice	 of240	hoursor	 30	
working days

0307 400 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0)

 Electrical Engineering Project 1 
	 ท�าการศึกษาและพัฒนาเฉพาะในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
นิสิตต้องเสนอรายงานและข้อสรุปงานที่ท�าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
 Literature surveys related to the chosen project with 
the approval of supervisors, project planning, report writing and 
oral presentation

0307 401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-0)

 Electrical Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0307 400 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

 Prerequisite : 0307 400 Electrical Engineering 

Project 1

	 ท�าการศกึษาและพฒันางานเฉพาะในสายงานวศิวกรรมไฟฟ้า	
ที่ต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1	 นิสิตต้องเสนอรายงานและ 
ข้อสรุปของงานที่ท�าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

	 Project	work	in	0307	400	continuation,	complete,	the	

design, construction and testing , full report writing and oral 

presentation

 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน  9 หน่วยกิต

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา1 3(1-4-4)

 Cooperative Education Preparation  

	 หลักการ	แนวคิด	และกระบวนการของสหกิจศึกษา	ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน	ความรู้

พื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสารและ	 มนุษยสัมพันธ์	 

การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

 Principles; concepts and processes of cooperative 

education; related rules and regulations; basic knowledge and 

techniques in job application; basic knowledge and techniques 

in working; communication and human relations; personality 

development; quality management system in workplaces;  

presentation techniques; report writing

หมายเหตุ 1	รายวิชาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

0300 391 สหกิจศึกษา2 6(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดย 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิต 

ให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข ้องกับการท�างานใน	 

สถานประกอบการ	 การพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ 

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

ตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

 A systematic provision of work-based learning in the 

work place for students with the cooperation between the  

university and the work places to allow the students to develop 

both academic and work-related skills in the work place. This 

procedure will help the students in self-development in terms of 

systematic thinking; observation; decision making; analytical 

and evaluation skills. Also it will result in high quality graduates 

who are most suitable for the work places and the labor market

หมายเหตุ 2 รายวิชาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ก�าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 นิ สิ ตส ามารถ เลื อก เ รี ยน 	 และสอบผ ่ านวิ ช า ท่ี เป ิ ดสอน 

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 




