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ภาคผนวก  ก 

คาํอธิบายรายวิชา 

 

CHM100 เคมีทั �วไป        3(3-0-6) 

  (General Chemistry)    

  ปรมิาณสารสมัพันธ์ พื�นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบตัิของแก๊ส ของแข็งของเหลวและ

สารละลาย สมดุลเคม ีสมดุลไอออนิก จลนพลศาสตรเ์คม ีการจดัเรยีงอิเล็กตรอนในอะตอม พนัธะเคมี

คุณสมบัติของธาตุในตารางธาตุ ธาตุเรพรเีซนเททีฟ กลุ่มธาตุอโลหะ กลุ่มธาตุทรานซิชนั อุณหพลศาสตร์
เบื�องตน้ กรดและเบสเคมไีฟฟ้า 

  

CHM110 ปฏิบติัการเคมีทั �วไป       1(0-3-1) 

  (Chemistry Laboratory) 

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: CHM100 เคมทีั �วไป 

  การทดลองที�ส ัมพันธ์กับทฤษฎีที�ได้ศึกษาเกี�ยวกับการแยกสารผสม ปฏิกิริยาเคม ี
เปอรเ์ซน็ต์ของธาตุในสารประกอบและสูตรอย่างง่าย การไทเทรตกรดและเบส การหาค่าคงที�ของแก๊สและ

ปรมิาตรหนึ�งโมลของแก๊สที�สภาวะ อุณหภูมิและความดนัมาตรฐานความร้อนของสารละลายและของ
ปฏกิริยิา อตัราของปฏกิริยิา สมดุลเคม ีความกระดา้งของนํ�า ออกซเิจนละลาย  

 

MAT115 แคลคลูสัสาํหรบัวิศวกร 1              3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers 1) 

ตรโีกณมติิและการประยุกต์เวกเตอร์ในสองและสามมติิ พชีคณิตของเวคเตอร์ ลมิติและ

ความต่อเนื�อง อนุพนัธแ์ละการประยุกตใ์ชอ้นุพนัธ ์ปรพินัธแ์ละการประยกุต์ใชป้รพินัธ ์ค่าเฉลี�ยของฟงัก์ชนั 

เทคนิคการหาปรพินัธ ์การหาปรพินัธต์ามเสน้ การหาปรพินัธไ์มต่รงแบบ  
 

MAT116 แคลคลูสัสาํหรบัวิศวกร 2              3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers 2) 

วชิาบงัคบัก่อน: MAT115 แคลคลูสัสาํหรบัวศิวกร 1 
อนุพนัธ์ย่อยของฟงัก์ชนัหลายตวัแปร กฎลูกโซ่ อนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสูง การหาอตัราการ

เปลี�ยนแปลงของฟงัก์ชนัหลายตวัแปร พกิดัเชงิขั �ว การหาปรพินัธห์ลายชั �นในระบบพกิดัเชงิขั �ว การหาลมิติ
โดยกฎโลปิตาล ลําดบัและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การลู่เขา้และลู่ออกของอนุกรมอนันต์ อนุกรมกําลงัและ

อนุกรมเทยเ์ลอร ์อนุกรมฟูรเิยรเ์บื�องตน้ การหาปรพินัธเ์ชงิตวัเลข สมการเชงิอนุพนัธเ์บื�องตน้ 
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MAT215 แคลคลูสัสาํหรบัวิศวกร 3              3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers 3) 

วชิาบงัคบัก่อน: MAT116 แคลคลูสัสาํหรบัวศิวกร 2 
ระบบเวกเตอรข์องเส้นตรง ระนาบ และพื�นผวิในปรภิูมสิามมติิ อนุพนัธ์ของฟงัก์ชนัหลายตวั

แปร การประยกุตอ์นุพนัธ ์การหาค่าสงูสุดตํ�าสุดของพื�นผวิ ปรพินัธข์องฟงักช์นัหลายตวัแปร การหาปรพินัธ์
ตามพื�นผวิ การหาปรพินัธใ์นสนามเวคเตอร ์สมการอนุพนัธอ์นัดบัหนึ�งและการหาผลเฉลย การประยุกต์สมการ

เชงิอนุพนัธอ์นัดบัหนึ�ง  สมการอนุพนัธอ์นัดบัสองและการหาผลเฉลย  ตวัแปรลาปลาซเบื�องตน้ 

 

PHY111 ฟิสิกส ์1        3(3-0-6) 

(Physics 1)    

การวดัและระบบหน่วยเอสไอ  ปรมิาณเวกเตอร ์ จลนพลศาสตรข์องอนุภาค  พลศาสตรข์อง

อนุภาค  งานและพลงังาน  โมเมนตมั  การเคลื�อนที�ของระบบอนุภาค  การหมนุของวตัถุแขง็เกรง็  การเคลื�อนที�
แบบแกว่งกวดั  ความโน้มถ่วง  สมดุลสถติของวตัถุแขง็เกรง็และสภาพยดืหยุ่น  กลศาสตรข์องไหล  คลื�น

กล ความรอ้นและทฤษฎจีลน์ของแก๊ส  อุณหพลศาสตร ์
 

PHY121     ปฏิบติัการฟิสิกส ์1       1(0-3-1)

  (Physics Laboratory 1) 

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: PHY111 ฟิสกิส ์1 
การทดลองที�สมัพันธ์กับทฤษฎีที�ได้ศึกษาเกี�ยวกับการวดัและการวิเคราะห์ข้อมูล การ

เคลื�อนที�แบบโพรเจกไทล ์กฎขอ้ที�สองของนิวตนั การเคลื�อนที�แบบซมิเปิลฮารม์อนิก การอนุรกัษ์พลงังาน

กล การเคลื�อนที�แบบบอลลสิตกิเพนดูลมั การเคลื�อนที�แบบหมุน คลื�นนิ�งบนเสน้เชอืก บตีส์ การขยายตวั
เนื�องจากความรอ้น การขยายตวัแบบแอเดยีแบตกิ 

 

PHY212 ฟิสิกส ์2        3(3-0-6) 

  (Physics 2) 

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: PHY111 ฟิสกิส ์1   

สนามไฟฟ้าสถติ  ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความตา้นทาน  วงจรไฟฟ้า

กระแสตรง  สนามและแรงแม่เหลก็สถติ  แหล่งกําเนิดสนามแม่เหลก็  กฎของฟาราเดย ์ ความเหนี�ยวนํา  
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  คลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้า  อเิลก็ทรอนิกส์เบื�องต้น  การสะท้อนและการหกัเหของแสง ทศัน

ศาสตรเ์ชงิเรขาคณติ  การแทรกสอดและการเลี�ยวเบนของคลื�นแสง  ฟิสกิสย์คุใหม ่
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PHY222    ปฏิบติัการฟิสิกส ์2       1(0-3-1)

  (Physics Laboratory 2) 

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: PHY212 ฟิสกิส ์2 
การทดลองที�สมัพนัธ์กบัทฤษฎีที�ได้ศกึษาเกี�ยวกบักฎของคูลอมบ์ ความจุไฟฟ้าและไดอิ

เลก็ตรกิ กฏของโอหม์และวงจรกระแสตรง การใชอ้อสซโิลสโคป การหาค่าคงตวัเวลาของวงจร RC  การวดั
เฟสและการเกิดเรโซแนนซ์ในวงจรกระแสสลับ  การเรียงกระแส ไดโอดสารกึ�งตัวนํา การวัดค่า

สนามแมเ่หลก็โลก  เลนสบ์างและทศันูปกรณ์  ปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ตรกิ 

 

EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-5) 

  (Engineering   Drawing)  

  การเขยีนตวัอกัษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขยีนภาพออโธกราฟฟิก การเขยีน

ภาพพกิตอเรยีล หลกัการใหข้นาด ภาพคลี�และภาพพบั การเขยีนภาพตดั มาตรฐานเขยีนแบบของไทยและ
สากล การเขยีนแบบภาพแยกชิ�น และภาพประกอบ การสเก็ทซแ์บบร่าง การใช้คอมพวิเตอรช์่วยในการ

เขยีนแบบเบื�องตน้ 
 

EGR109 แนะนําวิชาชีพวิศวกร     1(0-2-1) 

(Introduction to Engineering Profession) 

  วธิกีารเรยีนทางดา้นวศิวกรรมให้มปีระสทิธภิาพ การเตรยีมตวัสู่อาชพีทางด้านวศิวกรรม 
โอกาสและแนวทางการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวชิาชพี และความเป็นมอือาชพีตามคุณลกัษณะ

บณัฑติที�พงึประสงค ์

 

EGR110 การฝึกฝีมือช่างเบื�องต้น      1(0-3-1)    

  (Workshop Practice) 

  หลกัการและการใช้เครื�องมอืกลต่าง ๆ ความปลอดภยั การใช้เครื�องมอืและวนิัยในการ

ปฏบิตังิาน ฝึกปฏบิตังิานพื�นฐาน เช่น งานตะไบ งานตดั งานเจาะ งานท่อและโลหะแผ่น งานกลงึ งานทาํเกลยีว 
งานแบบหล่อ  งานไม ้ งานปนู งานเชื�อม และงานไฟฟ้า 

 

EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํหรบัวิศวกร     3 (2-3-5) 

  (Computer Programming for Engineers) 

  แนวคดิของคอมพวิเตอร ์ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร ์การปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง ฮารด์แวร ์

และซอฟตแ์วร ์การโปรแกรมภาษาปจัจบุนั ปฏบิตักิารการโปรแกรม 
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EGR210 วสัดวิุศวกรรม        3(3-0-6) 

  (Engineering Materials)    

  ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสรา้ง คุณสมบตั ิกระบวนการผลติ และการใชง้านของประเภท
วสัดุหลกัที�ถูกใช้ทางวศิวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก โพลีเมอร์ เซรามิกส์ วสัดุผสม แอสฟลัต์ ไม้ และ

คอนกรตี การทดสอบและความหมายของคุณสมบตัทิางกลของวสัดุ การเสื�อมสภาพของวสัดุ 
 

EGR221 กลศาสตรวิ์ศวกรรม 1       3(3-0-6) 

  (Engineering Mechanics 1)  

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: PHY111 ฟิสกิส ์1 
  เวกเตอร์ การสมดุล และผลลัพท์ของระบบแรง แผนผังวัตถุอิสระ สมดุลของอนุภาค  

จุดศูนยถ่์วงและจุดเซน็ทรอยด์ สมมูลของระบบแรงและโมเมนต์ สมดุลของวตัถุแขง็แกรง็ แรงเสยีดทาน  

การวเิคราะหโ์ครงสรา้งอยา่งงา่ย งานเสมอืนและเสถยีรภาพ พลศาสตรเ์บื�องตน้ 
 

EEG211 วงจรไฟฟ้า 1        3(3-0-6) 

  (Electric Circuits 1)  

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: MAT115 แคลคลูสัสาํหรบัวศิวกร 1  

องค์ประกอบวงจร การวเิคราะห์แบบเมชและโหนด ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความ

เหนี�ยวนํา และความจุไฟฟ้า วงจรอับดับหนึ� งและอันดับสอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรกําลังไฟฟ้า

กระแสสลบั ระบบไฟฟ้าสามเฟส 

 

EEG212 วงจรไฟฟ้า 2        3(3-0-6) 

  (Electric Circuits 2)  

  วชิาบงัคบัก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1 
ค่าเชงิซอ้น  การตอบสนองเชงิความถี� วงจรรโีซแนนทต์วักรองสญัญาณขดลวด หมอ้แปลง

อุดมคต ิ เครอืข่ายหนึ�งพอรท์และสองพอรท์  การวเิคราะห ์โดยวธิสีภาวะปรภิมู ิการวเิคราะหโ์ดยวธิฟูีรเิยร ์ 
การแปลงฟูรเิยร ์ การใชว้ธิกีารแปลงลาปลาซกบัการวเิคราะหว์งจรอนัดบัสงู 

 

EEG213  ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า       1(0-3-1) 

  (Electric Circuits Laboratory)  

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1  

การทดลองเพื�อใช้ทฤษฎีของวงจรไฟฟ้ากับอุปกรณ์วงจรและวงจรจรงิ  พื�นฐานการใช้

เครื�องมอืวดั ทางไฟฟ้าสําหรบัการวดัสญัญาณและอุปกรณ์วงจรต่างๆ การใช้คอมพวิเตอรใ์นการคํานวณ
เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหท์างทฤษฎ ีและการทดลอง 
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EEG214 อิเลก็ทรอนิกสวิ์ศวกรรม 1      3(3-0-6) 

  (Engineering Electronics I)  

  วชิาบงัคบัก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1 
  แนะนําสิ�งประดิษฐ์อุปกรณ์สารกึ�งตัวนํา ศึกษาคุณสบตัิทางด้านกระแสกบั แรงดนัและ

ความถี� ทฤษฎีรอยต่อพ-ีเอ็นเบื�องต้น การวเิคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวเิคราะห์และออกแบบ
วงจรทรานซสิเตอรแ์บบ BJT MOS CMOS และ BiCMOS  การออกแบบวงจรขยายโอเปอรเ์รชั �นแนลแอม

ปรไิฟเออร ์และการประยกุตใ์ชง้าน การออกแบบวงจรจา่ยไฟและโมดลูแหล่งจา่ยไฟฟ้า วงจรอเิลก็ทรอนิกส์

ทางแสงและการประยกุต ์
 

EEG223 ดิจิตอลและระบบสมองกลฝงัตวัสาํหรบัอตุสาหกรรม   3(3-0-6) 

  (Digital and  Embeded System for Industrial Application) 

  ระบบดจิติอลกบัระบบอนาลอก ระบบเชงิเลข และรหสัแบบต่างๆ วงจรดจิติอล พชีคณิต 
แบบบูล หลกัการออกแบบวงจรตรรกเชงิผสม หลกัการออกแบบวงจรตรรกเชงิลําดบั  ระบบสมองกลฝงัตวั 

การพฒันาโปรแกรม และ การต่อเชื�อมโยงในรปูแบบต่าง ๆ   อุปกรณ์อนิพุตเอาต์พุต ไทมเ์มอรเ์คารเ์ตอร ์
อนิเตอรร์พัต ์การสื�อสารขอ้มลู  และการประยกุต ์ในงานวศิวกรรมไฟฟ้า 

 

EEG224 ปฏิบติัการดิจิตอลและระบบสมองกลฝงัตวัสาํหรบัอตุสาหกรรม 1(0-3-1) 

  (Digital and  Embeded System for Industrial Application Laboratory) 

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: EEG223 ดจิติอลและระบบสมองกลฝงัตวัสาํหรบัอุตสาหกรรม  

ปฏิบัติการทดลองวงจรดิจิตอล โดยใช้โปรแกรมจําลอง และวงจรจริง ประกอบด้วย 

วงจรลอจิกเกทพื�นฐาน วงจรนับ วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส วงจรเลื�อนข้อมูล วงจรคํานวณทาง
คณิตศาสตร์ วงจรมลัติเพล็กเซอร์ วงจรดีมลัติเพล็กเซอร์ การทดลองระบบสมองกลฝงัตัว การพัฒนา

โปรแกรม อนิพุตเอาตพ์ุต ไทมเ์มอรเ์คารเ์ตอร ์อนิเตอรร์พัต ์การสื�อสารขอ้มลู 
 

EEG301 ระบบควบคมุ        3(3-0-6) 

  (Control Systems)  

  วชิาบงัคบัก่อน: EEG212 วงจรไฟฟ้า 2 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบต่าง ๆฟงัก์ชนัการถ่ายโอน แบบจําลองในโดเมน

เวลาและความถี� การตอบสนองทางพลวตัของระบบ  ระบบลําดบัหนึ�งและลําดบัสอง  ระบบควบคุมแบบวง

เปิดและวงปิด  การควบคุมแบบป้อนกลบั ความไวการควบคุม  ชนิดของตวัควบคุมแบบป้อนกลบั แนวคดิ
และเงื�อนไขของเสถยีรภาพของระบบ  วธิทีดสอบเสถยีรภาพแบบต่าง ๆ 
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EEG302 ปฏิบติัการระบบควบคมุ      1(0-3-1) 

  (Control Systems Laboratory) 

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: EEG301 ระบบควบคุม 
การปฏิบัติการ ระบบควบคุมแบบอะนาล็อกและแบบดิจิตอล ในกระบวนการทาง

อุตสาหกรรม การควบคุมแบบเรยีงลาํดบั การจาํลองระบบดว้ยคอมพวิเตอร ์ออกแบบตวัควบคุมแบบต่างๆ 
การทดลองการขบัเคลื�อนและควบคุมเครื�องจกัรกลไฟฟ้าแบบต่างๆโดยเนื�อหาสอดคล้องกบัวชิาระบบ

ควบคุม 

 

EEG311  เครื�องมือและการวดัทางไฟฟ้า     3(3-0-6) 

  (Electrical Instruments and Measurements)  

  วชิาบงัคบัก่อน: EEG214 อเิลก็ทรอนิกสว์ศิวกรรม 1 

  หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า การจําแนกประเภทและคุณลักษณะของ
เครื�องมอืวดั การวเิคราะหก์ารวดั การวดัแรงดนัและกระแสของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัดว้ยวธิกีาร

อนาลอกและดจิติอล การวดักําลงัไฟฟ้า ตวัประกอบกําลงัและพลงังาน การวดัค่าความต้านทาน ความ
เหนี�ยวนําความจไุฟฟ้า การวดัความถี�และคาบเวลา สญัญาณรบกวน ทรานสด์วิเซอรก์ารสอบเทยีบ 

 

EEG312 ปฏิบติัการการวดัทางไฟฟ้า      1(0-3-1) 

  (Measurement Systems Laboratory)  

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: EEG311 เครื�องมอืและการวดัทางไฟฟ้า 
ปฏิบัติการเกี�ยวกับเครื�องมือวัดทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบวงจร

อเิลก็ทรอนิกส์ ซึ�งเกี�ยวข้องกบัการวดัแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกําลงัไฟฟ้า การวดัค่าอิมพแิดนซ์ที�

ความถี�ตํ� าและสูง ทรานส์ดิวเซอร์ การวดัทางแม่เหล็ก เทคนิคทางดิจติอลในการวดั สัญญาณรบกวน 
เทคนิคในการเพิ�มค่าอตัราส่วนของสญัญาณต่อสญัญาณรบกวน 

 

EEG315 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส ์      1(0-3-1) 

  (Electronic Laboratory)  

  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: EEG214 อเิลก็ทรอนิกสว์ศิวกรรม 1  

การทดลองเกี�ยวกบัอุปกรณ์  และวงจรอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ  การออกแบบและประเมนิการ
ทาํงานของวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์  
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EEG331 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 

  (Electromagnetic Fields 1)  

  วชิาบงัคบัก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1  
  สนามไฟฟ้าสถติย ์ตวันําและไดอเิลก็ตรกิ ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนํา 

ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิตย์วสัดุแม่เหล็ก การเหนี�ยวนํา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที�แปรตามเวลา 
สมการแมกซแ์วลล ์

 

EEG341   เครื�องจกัรกลไฟฟ้า 1                          3(3-0-6) 

(Electrical Machines 1)  

วชิาบงัคบัก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1 

  วงจรแม่เหล็ก หลักการเปลี�ยนรูปพลังงานไฟฟ้าและพลงังานกล ทฤษฎีพลงังานและ

พลงังานรว่มในวงจรแม่เหลก็หมอ้แปลงไฟฟ้าหนึ�งเฟสและสามเฟส หลกัการทาํงานของเครื�องจกัรกลไฟฟ้า 
ชนิดหมุน เครื�องจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสรา้งและหลกัการทํางานของเครื�องจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั 

เครื�องจกัรกลไฟฟ้าซงิโครนัสเครื�องจกัรกลไฟฟ้าเหนี�ยวนําหนึ�งเฟสและสามเฟส การป้องกนัเครื�องจกัรกล
ไฟฟ้า 

 

EEG342   ปฏิบติัการเครื�องจกัรกลไฟฟ้า      1(0-3-1) 

(Electrical Machines Laboratory) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG341 เครื�องจกัรกลไฟฟ้า 1 
ปฏบิตักิารเกี�ยวกบัหมอ้แปลงไฟฟ้ามอเตอรก์ระแสตรง มอเตอรอ์นิดคัชนัและเครื�องจกัรกล

ซงิโครนสั  การควบคุมมอเตอร ์

 

EEG351 ระบบไฟฟ้ากาํลงั       3(3-0-6) 

(Electric Power Systems) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG341 เครื�องจกัรกลไฟฟ้า 1 

  โครงสรา้งของระบบไฟฟ้ากําลงั วงจรไฟฟ้ากําลงักระแสสลบั คุณลกัษณะและแบบจําลอง
ของเครื�องกําเนิดไฟฟ้า คุณลกัษณะและแบบจาํลองของหมอ้แปลงกําลงั ตวัแปรและแบบจาํลองของสายส่ง

ไฟฟ้า ตวัแปรและแบบจาํลองของสายเคเบิ�ล การไหลของกําลงัไฟฟ้าเบื�องต้น การคํานวณกระแสลดัวงจร

เบื�องตน้ 
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EEG371 หลกัการสื�อสาร       3(3-0-6) 

(Principles of Communication) 

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: MAT215 แคลคลูสัสาํหรบัวศิวกร 3 
โมเดลการสื�อสารที�ใช้สายตัวนําสัญญาณ และแบบไร้สายหรอืการใช้คลื�นความถี�วิทย ุ

แนะนําความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับสญัญาณและระบบ สเปคตรมัความถี�ของสญัญาณและการประยุกต์ใช้
อนุกรมและแปลงฟูรเิยร ์มอดูเลตแอนะลอ็ก AM DSB SSB FM NBFM และ PM สญัญาณรบกวนในการ

สื�อสารแอนะลอ็ก การมอดูเลตไบนารเีบสแบน ทฤษฎกีารสุ่มตวัอย่างไนควสิต์และควอนไทเซชั �น การมอดู

เลตพัลส์อนาล็อก การมอดูเลตพัลส์รหัส การมอดูเลตเดลต้า เทคนิคการมลัติเพล็กซ์  แนะนําความรู้
เบื�องต้นเกี�ยวกบัสายส่งคลื�น การแพร่ของคลื�นวทิยุ ส่วนประกอบของไมโครเวฟและอุปกรณ์การสื�อสาร 

การสื�อสารผ่านดาวเทยีมและการสื�อสารทางแสง 
 

EEG372 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกสก์ารสื�อสาร     1(0-3-1) 

(Electronic Communication Laboratory) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG371 หลกัการสื�อสาร 
การทดลองเกี�ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที�ใช้ในระบบสื�อสารในปจัจุบนั เช่น ระบบวิทย ุ

ระบบโทรทศัน์ การทดลองเกี�ยวกบัการมอดูเลชั �นและดมีอดูเลชั �น การทดลองการมลัตเิพลก็ซ ์วงจรออสซ-ิ
เลเตอร ์มกิเซอร ์วงจรกรองความถี� เป็นตน้ 

 

EEG390 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า      3(0-280)  

(Electrical Engineering Practice) 

วชิาบงัคบัก่อน: เป็นนกัศกึษาปีสุดทา้ย 

การฝึกงานทางวศิวกรรม ในสาขาที�สมัพนัธก์บัสาขาวชิาที�ศกึษาภายใต้การดแูลของวศิวกร

อาวุโส นกัศกึษาตอ้งทาํบนัทกึประจาํวนัและรายงานสรุปการฝึกงาน 
 

EEG392 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน     3(3-0-6) 

(Problem Based Learning)   

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานในดา้นวศิวกรรม การศกึษาความเป็นไปได ้การสบืคน้ขอ้มลู การ
ตั �งสมมุตฐิาน กระบวนการวเิคราะห์ การสรุปผล และการนําเสนอแนวทางการแก้ปญัหางานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

ส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์ความคดิเชงิบรูณาการ และการนําความรูไ้ปสู่การปฏบิตั ิ
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EEG40� การออกแบบระบบโดยใช้พีแอลซี     3 (2-3-5) 

(System Design using PLC)  

วชิาบงัคบัก่อน: EGR205 โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกร 
  ศกึษาเกี�ยวกบัการออกแบบระบบที�ใชพ้แีอลซ ีมาควบคุมการทาํงานในวงการอุตสาหกรรม 

สถาปปตัยกรรมของพแีอลซ ีข้อจํากดัและข้อดขีอ้เสยีของพแีอลซ ีการออกแบบในงานที�มคีวามซบัซ้อน 
การเชื�อมต่อพแีอลซผี่านระบบเครอืข่าย การเชื�อมต่อพแีอลซกีบัอุปกรณ์ต่างๆที�ใชก้ารควบคุมกระบวนการ 

การรบัสญัญาณจากเซนเซอรแ์ละทรานดวิเซอร ์การควบคุมความเรว็มอเตอร ์การวเิคราะห์ระบบควบคุม

ต่างๆ หลกัการพจิารณาความเหมาะสมในการเลอืกใชร้ะบบ 
 

EEG441 เครื�องจกัรกลไฟฟ้า 2        3(3-0-6)  

(Electrical Machines 2)  

วชิาบงัคบัก่อน: EEG341 เครื�องจกัรกลไฟฟ้า 1 
สมรรถนะของเครื�องจกัรกลซิงโครนัสที�สถานะชั �วครู่  พลศาสตร์และการควบคุมของ

เครื�องจกัรกลอินดคัชนัแบบหลายเฟส  เครื�องจกัรกลที�ความต้านทานแม่เหล็กเปลี�ยนแปรได้ อินดคัชนั
มอเตอรแ์บบเฟสเดยีวการทํางานแบบไมส่มดุลของเครื�องจกัรกลสองเฟสแบบสมมาตร  สเตปเปอรม์อเตอร ์ 

มอเตอรแ์มเ่หลก็ถาวรแบบกระแสตรงและกระแสสลบั 

 

EEG442 อิเลก็ทรอนิกสก์าํลงั       3(3-0-6) 

(Power Electronics) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1 

แรงดนัและกําลงัไฟฟ้า แบบไซนูซอยด ์ และ นันไซนูซอยด์ การประเมนิการแพร่กระจาย
ของฮารม์อ-นิกคุณลกัษณะของอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์กําลงัชนิดต่าง ๆ หลกัการของคอนเวอรเ์ตอร์

แบบต่าง ๆ  อาท ิเช่นคอนเวอรเ์ตอรแ์บบไฟฟ้ากระแสสลบั เป็นไฟฟ้ากระแสตรง คอนเวอรเ์ตอรแ์บบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  คอนเวอรเ์ตอรก์ระแสสลบัเป็นกระแสสลบั  คอนเวอรเ์ตอรก์ระแสตรงเป็น

กระแสสลบั   ขดลวดและหมอ้แปลงความถี�สงู  การขบัเคลื�อนมอเตอรแ์บบต่าง ๆ ดว้ยอเิลก็ทรอนิกสก์ําลงั 

 

EEG443 ระบบขบัเคลื�อนไฟฟ้า       3(3-0-6) 

(Electric Drives) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG341 เครื�องจกัรกลไฟฟ้า 1 

ศกึษาเกี�ยวกบัชิ�นส่วนอุปกรณ์ขบัเคลื�อนไฟฟ้า ลกัษณะภาระของระบบขบัเคลื�อนไฟฟ้า 
ขอบเขตและขอ้จํากดัของระบบขบัเคลื�อน วธิเีบรคการทํางานของมอเตอร ์ระบบส่งกําลงัและขนาดชุดส่ง

กําลัง ลักษณะความสัมพันธ์ของความเร็วแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบขบัเคลื�อนมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง ระบบขบัเคลื�อนมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั ระบบขบัเคลื�อนมอเตอรเ์ซอรโ์ว การประยุกต์การใช้

งานของระบบขบัเคลื�อนในอุตสาหกรรมอตัโนมตั ิ
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EEG446 พลงังานหมนุเวียน       3(3-0-6) 

(Renewable Energy)   

วชิาบงัคบัก่อน: EEG341 เครื�องจกัรกลไฟฟ้า 1 
หลกัการของเทคโนโลยพีลงังานและพลงังานหมุนเวยีน ศกัยภาพของพลงังานหมุนเวยีน 

พลงังานแบบดั �งเดิมและพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้อง ประกอบด้วย 
พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานแสงอาทติยพ์ลงังานลม พลงังานชวีมวลพลงังานความรอ้นใต้พภิพ พลงังาน

ก๊าซซวีภาพ พลงังานจากขยะ พลงังานคลื�น เซลล์เชื�อเพลงิ การเก็บพลงังาน ขอ้กําหนดและนโยบายใน

การใชพ้ลงังานหมนุเวยีนแต่ละประเภท เศรษฐศาสตรข์องพลงังานหมนุเวยีน 
 

EEG447 การอนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน     3(3-0-6) 

(Energy Conservation and Management)    

วชิาบงัคบัก่อน: PHY212 ฟิสกิส ์2  
ประสิทธิภาพของพลังงานเบื�องต้น หลักการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ การจดัการภาระ ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในการอนุรกัษ์พลงังาน การจดัการพลงังานใน
อาคารและโรงงาน การใช้พลงังานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมปีระสทิธภิาพ ระบบถ่ายเทความรอ้น 

ระบายอากาศ และปรบัอากาศ มอเตอรใ์นอุตสาหกรรม ระบบผลติพลงังานร่วม การตรวจวเิคราะห์การใช้

พลงังานไฟฟ้า การประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า และการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรใ์นการ
อนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้า การออกแบบและการจดัการระบบอตัโนมตัใินอาคาร 

 

EEG451 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า(กาํลงั)     1(0-3-1) 

(Electrical Engineering Laboratory [Power]) 

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลงั 
การทดลองเกี�ยวกบัระบบไฟฟ้ากําลงั การผลติไฟฟ้า การส่งจ่ายกําลงัไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า 

การวดัค่าทางไฟฟ้ากําลงั การต่อลงดนิ โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นงานวศิวกรรมไฟฟ้ากําลงั 
 

EEG452 การวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้ากาํลงั      3(3-0-6) 

(Electric  Power Systems Analysis) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลงั 
การวเิคราะห์เครอืข่ายของระบบส่งจ่ายและจําหน่าย การศึกษาเกี�ยวกบัโหลดโฟลว์และ

ปญัหาการควบคุม การวเิคราะห์ลดัวงจรแบบสมมาตร องคป์ระกอบสมมาตร การวเิคราะหล์ดัวงจรแบบไม่

สมมาตร เสถยีรภาพของระบบไฟฟ้ากําลงัในสภาวะทรานเชี�ยนท์ การทํางานเชงิเศรษฐศาสตรข์องระบบ
ไฟฟ้ากําลงั โครงสรา้งกรดิอฉัรยิะและการดาํเนินงาน 
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EEG453 การออกแบบระบบไฟฟ้า      3(3-0-6) 

(Electrical System Design) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG341 เครื�องจกัรกลไฟฟ้า 1 
  แนวคดิพื�นฐานของการออกแบบ กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานผงัและรปูแบบของระบบจาํหน่าย

ไฟฟ้าสายตวันําและเคเบิ�ล ช่องเดนิสายไฟฟ้า บรภิณัฑแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลงั การคาํนวณภาระทางไฟฟ้า 
การปรบัปรงุตวัประกอบกําลงัและการออกแบบวงจรชุดตวัเกบ็ประจ ุการออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและ

เครื�องใช้ไฟฟ้าการออกแบบวงจรมอเตอร์  การทําตารางรายการภาระไฟฟ้าสายป้อนและสายประธาน 

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินการคาํนวณกระแสลดัวงจร ระบบการต่อลงดนิสาํหรบัการตดิตั �งทางไฟฟ้า 

 

EEG454 โรงผลิตไฟฟ้าและสถานีย่อย      3(3-0-6) 

(Power Plant and Substation)  

วชิาบงัคบัก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลงั 

  กราฟของโหลด กราฟช่วงเวลาโหลดและตวัประกอบโหลดโรงจกัรไฟฟ้าแบบใชเ้ครื�องยนต์
ดเีซล  โรงจกัรไฟฟ้าแบบใชพ้ลงังานไอนํ�า   โรงจกัรไฟฟ้าแบบใชแ้ก๊สเทอรไ์บน์  โรงจกัรไฟฟ้าแบบความ

ร้อนร่วม   โรงจกัรไฟฟ้าพลังงานนํ�า   โรงจกัรไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวยีน ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผงัในสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบ

ควบคุมสถานีไฟฟ้ายอ่ยอตัโนมตั ิการป้องกนัฟ้าผ่าและระบบต่อลงดนิ 

 

EEG455 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงู       3(3-0-6) 

(High Voltage Engineering) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลงั 

  การใช้งานแรงดนัสูงและแรงดนัเกินในระบบไฟฟ้ากําลงั แรงดนัสูงสําหรบัการทดสอบ 
เทคนิคการวดัแรงดนัสูง  ความเครยีดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน กลไกการเกดิเบรกดาวน์ในก๊าซ 

ของเหลวและของแขง็  เทคนิคการทดสอบแรงดนัสูง ฟ้าผ่าและการป้องกนัฟ้าผ่าการประสานสมัพนัธ์การ
ฉนวน 

 

EEG457 วิศวกรรมส่องสว่าง       3(3-0-6) 

(Illumination Engineering) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1 
ธรรมชาติของแสง การวดัค่าทางแสง กฎของการส่องสว่าง การสะท้อนและการกระจาย 

ของผวิคุณสมบตัขิองโคมไฟ  หลอดไฟแบบต่าง ๆ  การออกแบบระบบแสงสว่างของอาคารและไฟถนน       
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EEG458 การป้องกนัระบบไฟฟ้ากาํลงั      3(3-0-6) 

(Power System Protection) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลงั 
พื�นฐานการป้องกนัระบบไฟฟ้ากําลงั หมอ้แปลงเพื�อการวดัและตวัแปลงสญัญาณ อุปกรณ์

ป้องกนัและระบบป้องกนัไฟฟ้ากําลงั การป้องกนักระแสเกนิและการลดัวงจรลงดนิ การป้องกนัผลต่าง การ
ป้องกนัสายส่งไฟฟ้าดว้ยการใชร้เีลยร์ะยะทาง การป้องกนัสายส่งไฟฟ้าดว้ยการใชร้เีลยไ์พลอต การป้องกนั

มอเตอร ์การป้องกนัเครื�องกําเนิดไฟฟ้า การป้องกนับสัโซน แนะนําอุปกรณ์ป้องกนัแบบดจิติอล 

 

EEG459 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กาํลงั)    3(3-0-6) 

(Special Topics in Electrical Engineering [Power]) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลงั 

หวัขอ้ที�ไดร้บัความสนใจหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ ทางดา้นไฟฟ้ากําลงัในปจัจบุนั 

 

EEG461 การประมาณราคางานไฟฟ้า      3(3-0-6) 

(Electrical Estimation)  

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: EEG453 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
  การเขยีนแบบทางระบบไฟฟ้า ระบบสื�อสาร และระบบป้องกันเพลิงไหม้ในอาคารและ

โรงงานอุตสาหกรรม สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในแบบทางไฟฟ้า การเขยีนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การทํา

ตารางโหลด รูปแบบการเตรยีมข้อมูลราคาพื�นฐาน หลกัการประมาณราคางานทางวศิวกรรมไฟฟ้า และ
ตวัอยา่งการประมาณการ 

 

EEG469 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกสก์าํลงัสาํหรบัอตุสาหกรรม   �(�-�-�) 

(Industrial Power Electronic Laboratory) 

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: EEG442 อเิลก็ทรอนิกสก์ําลงั 

  ปฏิบัติการที�เกี�ยวข้องกับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กําลังสําหรบัอุตสาหกรรมและการ
ขับเคลื�อนเครื�องจักรกลไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง แหล่งจ่ายไฟฟ้าสวิตชิ�งใรระบบ

อุตสาหกรรม 

 

EEG473 การสื�อสารใยแสง        3(3-0-6)  

(Optical Communication) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG371 หลกัการสื�อสาร 

ท่อนําคลื�นชนิดอเิลก็ทรกิทรงกระบอกและเงื�อนไขการแพร่กระจายโครงสรา้งและชนิดของ
ใยแก้วนําแสงพารามเิตอรใ์ยแก้วนําแสงการผลติใยแก้วนําแสงชนิดใยแก้วนําแสง การลดทอนสญัญาณใน
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ใยแก้วนําแสงแหล่งกําเนิดแสงเทคนิคการมอดูเลต ตัวตรวจจบัแสงตัวรบัแสงตัวทวนและขยายแสง
องคป์ระกอบของแสงการคาํนวณทุนการเชื�อมโยง 

 

EEG482  เทคโนโลยีตวัตรวจรู้และตวัแปลง     3(3-0-6) 

(Sensors and Transducers Technology)  

วชิาบงัคบัก่อน: EEG311 เครื�องมอืและการวดัทางไฟฟ้า 

 แนะนําเครื�องมอืวดัและอุปกรณ์ควบคุม แบบอนาล็อคและดจิติอลทรานดวิเซอร ์เทคนิค

การตรวจวดัแรงดนัอตัราความเปลี�ยนแปลงของแรงดนัในการส่ง การตรวจวดัอตัราการไหลของเหลวรวมถงึ
ด้วยมาตรวดัขั �นพื�นฐาน มาตรวดัอื�นๆและวิธีการแบบเฉพาะทาง การตรวจวดัอุณหภูมริวมถึงวิธีการ

ตรวจวดัด้วยไฟฟ้า ไม่พึ�งพาไฟฟ้าและวธิกีารถ่ายโอนการตรวจวดัระดบัของเหลวในรูปแบบต่างๆ การ
ตรวจวดัระดบัของเหลวทางตรงและทางอ้อม รวมถึงวธิกีาร Hydrostatic pressure วธิกีารทางไฟฟ้าและ

วธิกีารแบบเฉพาะทาง พรอ้มการใชง้านตวัควบคุมพื�นฐาน 

 

EEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-3-1) 

(Electrical Engineering Project Preparation) 

วชิาบงัคบัก่อน: เป็นนกัศกึษาปีสุดทา้ย 

แนะนําวธิกีารออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า นักศกึษาตั �งกลุ่มทํางานเขยีนและเสนอความ
ต้องการและขอ้กําหนดรายละเอียดของโครงงานออกแบบสําหรบัสรา้งในวชิาEEG492สมัมนาการนิยาม

ความต้องการของโครงงาน  การพจิารณาหาความสําคญัของความต้องการ เทคนิคการจดัลําดบังาน  การ
ประเมนิค่าใชจ้่ายโครงงานและระยะเวลาที�ใช ้ การควบคุมการดําเนินงาน   โดยใชเ้ทคนิคทางคอมพวิเตอร ์ 

การบรหิารโครงงานและประเมนิผล 

 

EEG492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า      3(0-9-3) 

(Electrical Engineering Project) 

วชิาบงัคบัก่อน: EEG491 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า   

กลุ่มทาํงานของนักศกึษาทาํการออกแบบ สรา้งต้นแบบทดสอบ และเขยีนเอกสารออกแบบ
สําหรบัระบบที�ได้เสนอไว้ในวชิา EEG491 นักศึกษาทุกคนจะต้องเสนอผลงานของตนเองทั �งในรูปของ

รายงานและปากเปล่า ตามช่วงเวลาต่างๆ ที�กําหนดใหต้ลอดการศกึษา 
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EEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า     3(1-4-4) 

(Electrical Engineering Pre-Cooperative Education) 

วชิาบงัคบัก่อน: เป็นนกัศกึษาปีสุดทา้ย 
หลักการและแนวคิดเกี�ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั �นตอนของสหกิจศึกษา 

ระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัสหกจิศกึษา ความรูพ้ื�นฐาน เทคนิคและการเตรยีมความพรอ้มสําหรบัการ
ปฏบิตัิงานในสถานประกอบการ วธิกีารทําโครงงานและรายงานที�เกี�ยวข้องกบัวชิาชพี เตรยีมโครงงาน 

กําหนดหวัขอ้ ลกัษณะและรายละเอยีดของโครงงานสหกจิศกึษาที�ตอ้งออกปฏบิตังิาน 

 

EEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า      6(0-40-0) 

(Electrical Engineering Cooperative Education) 

วชิาบงัคบัก่อน:  EEG498 เตรยีมสหกจิศกึษาวศิวกรรมไฟฟ้า 

การปฏิบัติงานจรงิที�เกี�ยวข้องกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ การทําโครงงานหรอื

รายงานที�เกี�ยวข้องกบัวชิาชพีซึ�งมปีระโยชน์ทั �งต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ การจดัการและการ
วางแผนวจิารณญาณและการตดัสนิใจ การแก้ปญัหา วฒันธรรมองคก์าร การทํางานเป็นทมี มนุษยสมัพนัธ ์

บุคลกิภาพและการวางตวั ทกัษะการสื�อสาร ความรบัผดิชอบ คุณธรรมและจรยิธรรม 

 

EGR406     งานวิศวกรรมอาคาร       3(3-0-6) 

  (Architectural Engineering) 

  ขอ้กําหนดและมาตรฐานในงานก่อสรา้งอาคาร พื�นฐานงานสถาปตัยกรรมและการจดัการ

งานก่อสรา้งอาคาร เทคโนโลยแีละวสัดุในระบบต่างๆของงานอาคาร เช่น ระบบโครงสรา้ง สถาปตัยกรรม 
งานโยธา ระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบความปลอดภยั การอนุรกัษ์

พลงังานในอาคาร 

 

MEG331 อณุหพลศาสตร ์1       3(3-0-6) 

  (Thermodynamics 1) 

  คุณสมบตัทิางความรอ้นของสาร แก๊สอุดมคต ิการอนุรกัษ์และการถ่ายเทพลงังาน กฎขอ้ที�หนึ�ง

ของอุณหพลศาสตร ์ หลกัพื�นฐานกฎขอ้ที�สองของอุณหพลศาสตร ์เอนโทรปี วฏัจกัรพื�นฐานทางอุณหพล
ศาสตร ์และการถ่ายเทความรอ้นเบื�องตน้ 

 

EEG203 ระบบไฟฟ้าและความปลอดภยั     2(2-0-4) 

  (Electrical System and Safety)  

  ระบบไฟฟ้าภายในที�อยู่อาศยั ความรูพ้ื�นฐานทางด้านความปลอดภยัในการใช้ไฟฟ้า การ

ป้องกนัในระบบไฟฟ้า กฎหมายดา้นความปลอดภยั มาตรฐานสากลดา้นความปลอดภยั   เทคนิคการปฐม
พยาบาล การคดิค่าไฟฟ้า การส่งเสรมิการผลติไฟฟ้า 
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EEG204 เทคโนโลยีพลงังานที�ย ั �งยืนและนวตักรรม    2(2-0-4) 

  (Sustainable Energy Technology and Innovation)  

  พฒันาการ และนวตักรรมทางด้านวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีตั �งแต่อดตีจนถงึปจัจุบนั   
ที�ส่งผลกระทบต่อการสรา้งสมดุล การวดัปรมิาณพลงังาน กระบวนการเปลี�ยนรปูพลงังานไฟฟ้า ที�สมัพนัธ์

กบัความเป็นอยู่ของมนุษย์ ปญัหาการผลติและจติสํานึกการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพตามความ
ต้องการของมนุษย์ที�มอียู่อย่างไม่จํากดั วเิคราะห์สภาพปญัหาทั �งในระดบัจุลภาคและมหภาค อย่างเป็น

ระบบ การเลอืกใช้นวตักรรมที�เหมาะสมเพื�อแก้ปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ การกําหนดแนวทางการใช้

พลงังานทดแทนการเลอืกใช้นวตักรรมที�เหมาะสมเพื�อแก้ปญัหาอย่างมปีระสิทธิภาพเพื�อให้เกิดความ
สมดุลยก์บัการพฒันาแหล่งพลงังานของสงัคมโลก 

 

EEG281 เทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตย ์      2(2-0-4) 

  (Solar Cell Technology)   

แนะนําเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ คุณสมบัติทางแสงของสารกึ�งตัวนํา การเกิดคู่

อเิลก็ตรอน-โฮลเนื�องจากแสง ปรากฏการณ์การเกดิและการรวมตวัของพาหะการดูดกลนืแสงของอะตอม
สารกึ�งตวันํา คุณสมบตัแิละการทํางานของเซลลแ์สงอาทติยแ์บบรอยต่อพ-ีเอน็ของซลิกิอน พารามเิตอรข์อง

เซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยมีาตรฐานของเซลล์แสงอาทิตย ์การพฒันาเทคโนโลยขีองเซลล์แสงอาทติย ์การ

ออกแบบเซลลแ์สงอาทติยแ์บบซลิกิอน โครงสรา้งเซลลแ์สงอาทติยแ์บบอื�นๆ เซลลแ์สงอาทติยจ์ากวสัดุชนิด
อื�นๆ ระบบการรวมแสงอุปกรณ์ต่างๆในระบบการใชง้านเซลล์แสงอาทติยแ์ละการออกแบบระบบการจ่าย

พลงังานจากเซลลแ์สงอาทติย ์
 

หมายเหต ุ: เงื�อนไขรายวชิาบงัคบัก่อน อาจพจิารณายกเวน้ หรอืปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม ขึ�นอยู่

กบัการพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


