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 3.1.5  คำอธบิายรายวิชา 
 
CHM100 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
  (General Chemistry)       

ปริมาณสารสัมพันธ พื้นฐานทฤษฎอีะตอม คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และ 
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตรเคมี การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี คณุสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ กรดและเบส เคมีไฟฟา อุณหพลศาสตรเบ้ืองตน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสสาร พลังงานความ
รอนในระบบอุณหพลศาสตร 
 
CHM110 ปฏิบติัการเคมทีั่วไป      1(0-3-1) 
  (General Chemistry Laboratory)     
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   CHM100 เคมีทั่วไป 
  การทดลองท่ีสัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศกึษาเกี่ยวกับ การแยกสารผสม ปฏิกริิยาเคมี เปอรเซ็นตของธาตุ
ในสารประกอบและสูตรอยางงาย การไทเทรตกรดและเบส การหาคาคงท่ีของแกสและปริมาตรหน่ึง  โมลของแกสที่
สภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ความรอนของสารละลายและของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี 
ความกระดางของน้ำ ออกซิเจนละลาย พลังงานความรอนในระบบอุณหพลศาสตร 
 
MAT125 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1             3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 1)      
ตรีโกณมิติและการประยุกตเวกเตอรในสองและสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร ระบบเวกเตอรของ

เสนตรง ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตใชอนุพันธ ปริพันธและ
การประยุกตใชปริพันธ คาเฉลี่ยของฟงกชัน เทคนิคการหาปริพันธ การหาปริพันธตามเสน การหาปริพันธไมตรงแบบ  

 
MAT126 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2             3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 2) 
วิชาบังคับกอน   :  MAT125 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1   
อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ อนุพันธยอยอันดับสูง การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง

ของฟงกชันหลายตัวแปร พิกัดเชิงขั้ว การหาปริพันธหลายช้ันในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกตอนุพันธ ปริพันธของ
ฟงกชันหลายตัวแปร การหาปริพันธตามพ้ืนผิว สมการอนุพันธอันดับหนึ่งและการหาผลเฉลย การประยุกตสมการเชิง
อนุพันธอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธอันดับสองและการหาผลเฉลย ลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต การลูเขาและ      
ลูออกของอนุกรมอนันต อนุกรมกำลงัและอนุกรมเทยเลอร การหาปริพันธเชิงตัวเลข 
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PHY111 ฟสิกส 1       3(3-0-6) 
(Physics 1)         

          การวัดและระบบหนวยเอสไอ  ปริมาณเวกเตอร  จลนพลศาสตรของอนุภาค  พลศาสตรของอนุภาค  
งานและพลังงาน  โมเมนตัม  การเคลื่อนทีข่องระบบอนุภาค  การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง  การเคล่ือนที่แบบแกวงกวดั  
ความโนมถวง  สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุน  กลศาสตรของไหล  คล่ืนกล ความรอนและทฤษฎจีลน
ของแกส  หลักอุณหพลศาสตร การสมดุลและการอนุรักษพลังงาน การถายเทความรอน 

 
PHY121 ปฏิบตัิการฟสกิส 1      1(0-3-1)  
  (Physics Laboratory 1)       
  วิชาบังคบักอนหรือลงรวม    :   PHY111 ฟสิกส 1 

          การทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเก่ียวกับการวัดและการวิเคราะหขอมูล การเคล่ือนที่แบบ
โพรเจกไทล กฎขอที่สองของนิวตัน การเคล่ือนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบบอลลิสติกเพนดูลัม การ
เคลื่อนท่ีแบบหมุน คลื่นนิ่งบนเสนเชือก บีตส การขยายตัวเนื่องจากความรอน การขยายตัวแบบแอเดียแบติก การ
อนุรักษพลังงานกลและพลังงานความรอน 

 
EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 

(Engineering Drawing)  
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพพิกตอ

เรียล หลักการใหขนาดและความเผื่อ การใชวิวชวย ภาพคล่ีและภาพพับ การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพแยกช้ิน 
และภาพประกอบ การสเก็ทซแบบราง การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเบื้องตน มาตรฐานแบบวิศวกรรมใน
งานอุตสาหกรรมและการกอสรางติดต้ัง 

 
EGR105 การจดัการวศิวกรรมความปลอดภัย    3(2-3-5)  
  (Safety Engineering Management)     

          หลักวิศวกรรมการจัดการและการจัดการความเส่ียงดานความปลอดภัย หลักการในการปองกันความ
สูญเสีย การวิเคราะหและการควบคุมอันตรายในสถานท่ีปฏิบัติงาน องคประกอบของมนุษยและจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธระหวางการออกแบบเพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขอกำหนดและมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานวิศวกรรม หนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรวิชาชีพของวิศวกร ฝกปฏิบัติดาน
ความปลอดภัยในการปฏิบติังานวิชาชีพวศิวกรรม 

 
EGR203 การวิเคราะหขอมูลในงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 

(Data Analysis in Engineering Operation)      
          การบันทึกขอมูลจากการวัดและกระบวนการทางดิจิทัลสมัยใหม การวิเคราะหประมวลผลขอมูลและ

นำเสนอขอมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การใช
วิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการแกปญหา การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาสถิติ กรณี
ตัวอยางการวิเคราะหขอมลูในงานวิศวกรรม 
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EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร    3(2-3-5) 
  (Computer Programming for Engineers) 
  แนวคดิของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวร 
และซอฟตแวร การโปรแกรมภาษาปจจุบัน ปฏิบัติการการโปรแกรม หลักการระบบอัตโนมัตแิละเทคโนโลยดิีจิทัล
สมัยใหมในงานวิศวกรรม 
 
EGR210 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)   

ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของประเภทวัสดุหลักที่
ถูกใชทางวิศวกรรม เชน โลหะ พลาสติก โพลีเมอร เซรามิกส วัสดุผสม แอสฟลต ไม และคอนกรีต การทดสอบและ
ความหมายของคุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเส่ือมสภาพของวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุสมัมใหมในงานวิศวกรรม 

 
EGR220 กลศาสตรวศิวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics)  
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :  PHY111 ฟสกิส 1 
  ระบบแรง สมดุลของระบบแรงบนอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การวิเคราะหโครงสรางอยางงาย 
พลศาสตรเบื้องตน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร (kinematics) และ จลนพลศาสตร (kinetics) ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 
 
EEG211 วงจรไฟฟา 1        3(3-0-6) 

  (Electric Circuits 1)  

  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม: MAT125 คณติศาสตรวิศวกรรม 1 

หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
องคประกอบวงจร การวิเคราะหแบบเมชและโหนด ทฤษฎีวงจร ความตานทาน ความเหนี่ยวนำ 

และความจุไฟฟา วงจรอับดับหนึ่งและอนัดับสอง แผนภาพเฟสเซอร วงจรกำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟาสามเฟส 

 
EEG213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา       1(0-3-1) 
  (Electric Circuits Laboratory)  
  วิชาบังคับกอนหรอืลงรวม: EEG211 วงจรไฟฟา 1 หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

การทดลองเพื่อใชทฤษฎีของวงจรไฟฟากับอุปกรณวงจรและวงจรจริง  พื้นฐานการใชเคร่ืองมือวัด 
ทางไฟฟาสำหรับการวัดสัญญาณและอุปกรณวงจรตางๆ การใชคอมพิวเตอรในการคำนวณเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหทางทฤษฎี และการทดลอง 
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EEG215 
 

อิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
(Analog and Digital Electronics) 

2(2-0-4) 

  วิชาบงัคบักอน: EEG211 วงจรไฟฟา 1 หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
  สารกึ่งตัวนำ ทฤษฎีรอยตอพี-เอ็นเบื้องตน วงจรไดโอด วงจรทรานซิสเตอร วงจรโอเปอรเรชั่นแน
ลแอมปริไฟเออร วงจรจายไฟและโมดูลแหลงจายไฟฟา วงจรอิเล็กทรอนิกสทางแสงและการประยุกต ระบบดิจิตอล
กับระบบอนาลอก ระบบเชิงเลข และรหัสแบบตางๆ วงจรดิจิตอลพีชคณิต แบบบูล หลักการออกแบบวงจรตรรกเชิง
ผสม หลักการออกแบบวงจรตรรกเชิงลำดับ การประยุกตในงานวิศวกรรมไฟฟา 
 
EEG216 ปฏบิัติการอิเลก็ทรอนิกสแบบแอนะล็อกและดิจิตอล 

(Analog and Digital Electronics Laboratory) 
1(0-3-1) 

  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม: EEG215 อิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
                                 หรือไดรบัความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
การทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ  และวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆ  การออกแบบและประเมินการทำงาน

ของวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อกและดิจิตอล  
 
EEG231 สนามแมเหล็กไฟฟา  

(Electromagnetic Fields) 
2(2-0-4) 

  วิชาบังคับกอน: EEG211 วงจรไฟฟา 1 หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
  สนามไฟฟาสถิตย ตัวนำและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา กระแสการพาและกระแสการนำ ความ
ตานทาน สนามแมเหล็กสถิตยวัสดุแมเหล็ก การเหน่ียวนำ สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรตามเวลา สมการแมกซแวลล 
 
EEG235 วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติเบื้องตน    (3-0-6) 
            (Introduction to Robotics and Automation)   
  บทนำเกี่ยวกับวิทยาการหุนยนตในปจจุบัน พื้นฐานองคประกอบของหุนยนต โครงสราง กลไก 
อุปกรณตรวจจับ การควบคุมระดับลาง อุปกรณขบัเคล่ือน ตัวอยางการประยุกตใชหุนยนตในดานตาง ๆ  

 
EEG236 เทคโนโลยีเซนเซอรและเครือขายไรสาย     (3-0-6) 

 (Sensor Technology and Wireless Networks) 
 แนะนำเทคโนโลยีการตรวจรูดวยอุปกรณเซนเซอร ในแบบตางๆ เชน อุณหภูมิ ความช้ืน อัตราการ

ไหล การตรวจวัดทางกายภาพในรูปแบบสัญญาณทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การแปลงรูปแบบขอมูลดิจิตอล 
กระบวนการส่ือสารขอมูล มาตรฐานการรับสงขอมูลสื่อสารขอมูลไรสาย การสื่อสารขอมลูระยะไกล   

 
EEG237 ระบบสมองกลฝงตัวเบ้ืองตน      (3-0-6) 

 (Introduction to Embedded System)    
 บทนำของระบบฝงตัว สถาปตยกรรมและการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร 

การเช่ือมตอกับพอรต การเชื่อมตอกับวงจรอนาล็อกและดิจิทัล การเชื่อมตอกับสวนแสดงผลและอุปกรณอินพุตและ
เอาตพตุ การติดตอแบบอนกุรม และการเช่ือมตอกับอุปกรณตรวจวัด  
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EEG238 ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุนยนตอัจฉริยะ    (3-0-6) 
 (Automatic Control System and Intelligent Robot) 
 การควบคุมอุปกรณตนกำลังหุนยนต การตรวจวัดสถานะการทำงานของระบบหุนยนต กระบวนการ

การนำขอมูลจากระบบการตรวจรูมาประมวลผล การประมวลผลดวยตรรกะและอัลกอริทึม รูปแบบการประมวลผล
ภาพ การประมวลผลขอมูลแบบตำแหนงสามมิติ กระบวนการตัดสินใจและการเรียนรูใหม    

 
EEG239 การผสมผสานระบบทางวิศวกรรม     (3-0-6) 

 Engineering System Integration   
 ศึกษาการทำงานของระบบ กระบวนการ การออกแบบทางกล ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และสมองกล

ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบในรูปแบบผสมผสาน การเชื่อมโยงขอมูล
การตรวจรู การจัดเรียงขอมูลการสื่อสาร ระบบผสมผสานดวยระบบบังคับมือ ระบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติ 
   
EEG271 เทคโนโลยีการสื่อสาร 

(Communication Technology) 
2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอนหรือลงรวม: EEG215 อิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
                                หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
โมเดลการสื่อสารท่ีใชสายตัวนำสัญญาณ และแบบไรสายหรือการใชคลื่นความถ่ีวิทยุ แนะนำความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับสัญญาณและระบบ สเปคตรัมความถ่ีของสัญญาณและการประยุกตใชอนุกรมและแปลงฟูริเยร 
สัญญาณรบกวน การมอดูเลต ทฤษฎีการสุมตัวอยาง ไนควิสตและควอนไท แนะนำความรูเบื้องตนมาตรฐานการ
สื่อสาร ระบบเครือขายในอุตสาหกรรม ระบบสกาดา ระบบเครือขายแบบแลน 
 
EEG302 ปฏิบัติการระบบควบคุม       1(0-3-1) 
  (Control Systems Laboratory) 
  วิชาบังคบักอนหรือลงรวม: EEG306 ระบบควบคุม   หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

การปฏิบัติการ ระบบควบคุมแบบอะนาล็อกและแบบดิจิตอล ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การ
ควบคุมแบบเรียงลำดับ การจำลองระบบดวยคอมพิวเตอร ออกแบบตัวควบคุมแบบตางๆ การทดลองการขับเคลื่อน
และควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟาแบบตางๆโดยเน้ือหาสอดคลองกับวิชาระบบควบคุม 
 
EEG306 
 

ระบบควบคุม 
(Control Systems) 

2(2-0-4) 

  วิชาบงัคับกอน: EEG211 วงจรไฟฟา 1 หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
แบบจำลองทางคณิตศาสตรของระบบตางๆ ฟงกชันการถายโอน การแปลงลาปลาซ แบบจำลองใน

โดเมนเวลาและความถี่ การตอบสนองทางพลวัตของสัญญาณและระบบ  ระบบลำดับหนึ่งและลำดับสอง  ระบบ
ควบคุมแบบวงเปดและวงปด  การควบคุมแบบปอนกลับ ชนิดของตัวควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของ
เสถียรภาพของระบบ เสนทางเดินราก 
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EEG307 ระบบสมองกลฝงตัวและพีแอลซี 
(Embedded System and PLC) 

3(2-3-5) 

วิชาบังคับกอน: EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวศิวกร 
                   หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา    

  ระบบสมองกลฝงตัว การพัฒนาโปรแกรม และ การตอเชื่อมโยงในรูปแบบตาง ๆ อุปกรณอินพุต
เอาตพุต สถาปตยกรรมของพีแอลซี ขอจำกัดและขอดีขอเสียของพีแอลซี การออกแบบระบบที่ใชพีแอลซี มาควบคุม
การทางานในวงการอุตสาหกรรม การออกแบบในงานท่ีมีความซับซอน การเช่ือมตอพีแอลซีผานระบบเครือขาย การ
เชื่อมตอพีแอลซีกับอุปกรณตางๆที่ใชการควบคุมกระบวนการ การรับสัญญาณจากเซนเซอรและทรานดิวเซอร การ
ควบคุมความเร็วมอเตอร การวิเคราะหระบบควบคุมตางๆ หลักการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใชระบบ 
 
EEG312 ปฏิบติัการการวัดทางไฟฟา      1(0-3-1) 
  (Measurement Systems Laboratory)  
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม: EEG313 เครือ่งมือและการวัดทางไฟฟา 

                                  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
ปฏิบัติการเก่ียวกับเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

ซึ่งเก่ียวของกับการวัดแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกำลั งไฟฟา การวัดคาอิมพิแดนซที่ความถ่ีต่ำและสูง 
ทรานสดิวเซอร การวัดทางแมเหล็ก เทคนิคทางดิจิตอลในการวัด สัญญาณรบกวน เทคนิคในการเพิ่มคาอัตราสวนของ
สัญญาณตอสัญญาณรบกวน 
 
EEG313 เครื่องมอืและการวัดทางไฟฟา 

(Electrical Instruments and Measurements) 
2(2-0-4) 

  วิชาบังคับกอน: EEG215 อิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อกและดิจิตอล 
                    หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

  หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟา การจำแนกประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การ
วิเคราะหการวัด การวัดแรงดันและกระแสของไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยวิธีการอนาลอกและดิจิตอล การ
วัดกำลังไฟฟา ตัวประกอบกำลังและพลังงาน การวัดคาความตานทาน ความเหนี่ยวนำความจุไฟฟา การวัดความถ่ี
และคาบเวลา สัญญาณและการรบกวน ทรานสดิวเซอร  
 
EEG341   เครื่องจกัรกลไฟฟา 1                          3(3-0-6) 

(Electrical Machines 1)  
วิชาบงัคบักอน: EEG211 วงจรไฟฟา 1  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

  วงจรแมเหล็ก หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาและพลังงานกล ทฤษฎีพลังงานและพลังงานรวมใน
วงจรแมเหล็กหมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟา ชนิดหมุน เคร่ืองจักรกล
ไฟฟากระแสตรง โครงสรางและหลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ เครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส
เครือ่งจักรกลไฟฟาเหน่ียวนำหน่ึงเฟสและสามเฟส การปองกนัเครื่องจักรกลไฟฟา 
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EEG342   ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา      1(0-3-1) 
(Electrical Machines Laboratory) 
วิชาบังคับกอน: EEG341 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
ปฏิบัติการเก่ียวกับหมอแปลงไฟฟามอเตอรกระแสตรง มอเตอรอินดัคชันและเครื่องจักรกลซิงโครนัส  

การควบคุมมอเตอร 
 
EEG351 ระบบไฟฟากำลัง       3(3-0-6) 

(Electric Power Systems) 
วิชาบังคับกอน: EEG341 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

  โครงสรางของระบบไฟฟากำลัง การผลิต สงจาย จำหนายและการใชงานของกำลังไฟฟา วงจร
กำลังไฟฟากระแสสลับ ระบบไฟฟาสามเฟส ระบบตอหนวย คุณลักษณะและแบบจำลองของเครื่องกำเนิดไฟฟา 
คุณลักษณะและแบบจำลองของหมอแปลงกำลัง ตัวแปรและแบบจำลองของสายเคเบิ้ล ตัวแปรและแบบจำลองของ
สายสงไฟฟา 
 

EEG352 ปฏิบัติการแบบจำลองสารสนเทศทางไฟฟาของอาคาร 
(Building Information Modeling Laboratory) 

1(0-3-1) 

  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม: EEG453 การออกแบบระบบไฟฟา 
                                  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวิเคราะห ออกแบบ ประมาณการปริมาณวัสดุ 

ประมาณราคา และวางแผนทางการตืดตั้งระบบไฟฟา การจำลองสถาณการณเพื่อชวยใหการบริหารจัดการโครงการมี
ประสิทธิภาพ และฝกหัดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกบังานอาคารอุตสาหกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
 

EEG361 อินเตอรเฟสและการส่ือสารในอุตสาหกรรม  
(Interfacing and Communication in Industrial) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน: EEG307 ระบบสมองกลฝงตัวและพีแอลซี 
                   หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

  การอินเตอรเฟสระบบคอมพิวเตอรกับอุปกรณตางๆ เชน เซนเซอร และอุปกรณสงกำลัง 
(Actuators) หลักการสื่อสารมาตรฐานการส่ือสารขอมูล (Protocol) เชน Modbus, RS485/422 ระบบเครือขาย 
การสื่อสารแบบไรสายและแบบมีการเชื่อมตอโดยใชสาย ระบบที่ทำการอินเตอรเฟสรวมกับเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่
เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ในภาคอุตสาหกรรม ระบบปองกันความปลอดภัยในเครือขาย เชน password, 
pincode เปนตน 
 
EEG362 ระบบควบคุมหุนยนตในอุตสาหกรรม 

(Industrial Robot Control System) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน: EEG 306 ระบบควบคุม  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
  พื้นฐานการเคลื่อนท่ีแบบจลศาสตรและพลศาสตร ระบบควบคุมตำแหนง ความเร็ว แรงบิด กระแส
ปอนกลับ ดวยตัวควบคุม เชน PID control, Fuzzy Control, Hybrid-control ระบบควบคุมตนกำลัง (Actuator) 
ที่ใชงานในภาคอุตสาหกรรม 
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EEG390 การฝกงานวิศวกรรมไฟฟา      3(0-35-0)  
(Electrical Engineering Practice) 
การฝกงานทางวิศวกรรม ในสาขาท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาที่ศึกษาภายใตการดูแลของวิศวกรอาวุโส 

นักศึกษาตองทำบันทึกประจำวันและรายงานสรุปการฝกงาน 
 

EEG393 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน     3(3-0-6) 
(Problem Based Learning) 
วิชาบังคับกอนหรือลงรวม: EEG351 ระบบไฟฟากำลัง หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา  
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในดานวิศวกรรมไฟฟา  การศึกษาความเปนไปได การสืบคนขอมูล การต้ัง

สมมุติฐาน กระบวนการวิเคราะห การสรุปผล และการนำเสนอแนวทางการแกปญหางานทางดานไฟฟากำลัง การแกไขปญหาที่
สอดคลองกับสภาพการณจริงทางดานระบบอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและพลังงาน สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 
ความคิดเชิงบูรณาการ และการนำความรูไปสูการปฏิบัติ 
 

EEG394 การพัฒนาโครงงานทางวศิวกรรมไฟฟา   
(Project Development in Electrical Engineering) 

3(0-9-3) 

แนะนำวิธีการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟา นักศึกษาตั้งกลุมทำงานเขียนและเสนอความตองการและ
ขอกำหนดรายละเอียดของโครงงานออกแบบสำหรับสรางในวิชา EEG492 สัมมนาการนิยามความตองการของ
โครงงาน  การพิจารณาหาความสำคัญของความตองการ เทคนิคการจัดลำดับงาน  การประเมินคาใชจายโครงงาน
และระยะเวลาท่ีใช  การควบคมุการดำเนินงาน   โดยใชเทคนิคทางคอมพิวเตอร  การบริหารโครงงานและประเมินผล 

 
EEG442 อิเล็กทรอนิกสกำลัง       3(3-0-6) 

(Power Electronics) 
วิชาบังคับกอน: EEG211 วงจรไฟฟา 1  หรือไดรบัความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
สัญญาณแรงดันและกำลังไฟฟาแบบไซนูซอยดและนันไซนูซอยด การประเมินการแพรกระจายของ

สัญญาณฮารมอนิกคุณลักษณะของอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสกำลังชนิดตาง ๆ หลักการของคอนเวอรเตอรแบบตาง ๆ  
อาทิ เชนคอนเวอรเตอรแบบไฟฟากระแสสลับ เปนไฟฟากระแสตรง คอนเวอรเตอรแบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟา
กระแสตรง  คอนเวอรเตอรกระแสสลับเปนกระแสสลับ  คอนเวอรเตอรกระแสตรงเปนกระแสสลับ   ขดลวดและหมอ
แปลงความถ่ีสูง  การขับเคล่ือนมอเตอรแบบตาง ๆ ดวยอเิล็กทรอนิกสกำลัง 

 
EEG443 ระบบขับเคลื่อนไฟฟา       3(3-0-6) 

(Electric Drives) 
วิชาบงัคับกอน: EEG341 เครือ่งจักรกลไฟฟา 1  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
ชิ้นสวนอุปกรณขับเคล่ือนไฟฟา ลักษณะภาระของระบบขับเคล่ือนไฟฟา ขอบเขตและขอจำกัดของ

ระบบขับเคลื่อน วิธีเบรคการทำงานของมอเตอร ระบบสงกำลังและขนาดชุดสงกำลัง ลักษณะความสัมพันธของ
ความเร็วแรงบิดของมอเตอรไฟฟา ระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง ระบบขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟา
กระแสสลบั ระบบขับเคล่ือนมอเตอรเซอรโว การประยุกตการใชงานของระบบขับเคล่ือนในอุตสาหกรรมอัตโนมัต ิ
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EEG 844  เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาและการกักเก็บพลังงาน 
(Power Generation Technology and Energy Storage) 

3(3-0-6) 

วิชาบังคบักอน: EEG341 เครื่องจกัรกลไฟฟา 1  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
แนะนำเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟา เศรษฐศาสตรในการผลิตไฟฟาและแผนพัฒนากำลังการผลิต

ไฟฟาของประเทศ โรงจักรไฟฟาพลังงานไอน้ำ โรงจักรไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โรงจักรไฟฟาแกสเทอรไบนและความ
รอนรวม โรงจักรไฟฟาพลังงานน้ำ เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพในการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานหมุนเวียนของประเทศ การกักเก็บพลังงาน 

 
EEG449 การออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา   

(Design of Electromechanical Control Systems) 
3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน: EEG341 เครือ่งจักรกลไฟฟา 1  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
สมรรถนะการทำงานของเคร่ืองจักรกลซิงโครนัสในสถานะชั่วครู การทำงานเชิงประยุกตของมอเตอร

เหนี่ยวนำสามเฟสในอุตสาหกรรม มอเตอรเหนี่ยวนำแบบเฟสเดียว การทำงานของมอเตอรรีลัคแตนซ มอเตอรยูนิ
เวอรซัล มอเตอรกระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร มอเตอรเซอรโว มอเตอรเหนี่ยวนำเชิงเสน สเตปปงมอเตอร การ
ควบคมุและการปองกันมอเตอรไฟฟาอุตสาหกรรม 
 
EEG450 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงและการปองกัน 

(High Voltage Engineering and Protection) 
3(3-0-6) 

วิชาบงัคบักอน: EEG351 ระบบไฟฟากำลัง 
                   หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

  การกำเนิดไฟฟาแรงสูงและเทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน 
กลไกการเกิดเบรกดาวนฉนวน  แรงดันเกินจากฟาผาและการสวติชิง ฟาผาและการปองกัน กฎของการใชรีเลยปองกัน 
พื้นฐานของรีเลยปองกัน โครงสรางของรีเลยและคุณสมบัติของรีเลย รีเลยกระแสเกิน และการปองกันการลัดวงจรลง
ดินสำหรับสายสง การปองกันโดยรีเลยผลตาง การปองกันโดยรีเลยไพลอตและรีเลยระยะทาง การปองกันหมอแปลง
ไฟฟา การปองกันเคร่ืองกำเนิดไฟฟา การปองกันบัสโซน การปองกันมอเตอร 
 
EEG451 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา(กำลัง)      1(0-3-1) 

(Electrical Engineering Laboratory [Power]) 
วิชาบังคับกอนหรือลงรวม: EEG351 ระบบไฟฟากำลัง หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
การทดลองเกี่ยวกับระบบไฟฟากำลัง การผลิตไฟฟา การสงจายกำลังไฟฟา โหลดไฟฟา การวัดคา

ทางไฟฟากำลัง การตอลงดิน โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมไฟฟากำลัง 
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EEG452 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง      3(3-0-6) 
(Electric  Power Systems Analysis) 
วิชาบังคับกอน: EEG351 ระบบไฟฟากำลัง  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
การวิเคราะหเครือขายของระบบสงจายและจำหนาย การศึกษาเก่ียวกับโหลดโฟลวและปญหาการ

ควบคุม การวิเคราะหลัดวงจรแบบสมมาตร องคประกอบสมมาตร การวิเคราะหลัดวงจรแบบไมสมมาตร เสถียรภาพ
ของระบบไฟฟากำลังในสภาวะทรานเชี้ยนท การทำงานเชิงเศรษฐศาสตรของระบบไฟฟากำลัง โครงสรางกริดอัฉริยะ
และการดำเนินงาน 

 
EEG453 การออกแบบระบบไฟฟา       3(3-0-6) 

(Electrical System Design) 
วิชาบังคับกอน: EEG341 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

  แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบระบบไฟฟา ผังและรูปแบบของระบบจำหนายไฟฟา กฎและ
มาตรฐานในการติดตั้งทางไฟฟา การเขียนแบบระบบไฟฟา สายไฟฟา บริภัณฑไฟฟา การออกแบบระบบไฟฟาแสง
สวางและบริภัณฑไฟฟา การประมาณคาภาระทางไฟฟา การออกแบบการเดินสายและการเช่ือมตอวงจร การ
ออกแบบวงจรมอเตอร ภาระไฟฟา สายปอนและสายประธาน การตอลงดิน การคำนวณลัดวงจร การจัดลำดับการ
ทำงานของอุปกรณปองกัน การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง ระบบกำลังไฟฟาสำรองและระบบไฟฟาฉุกเฉิน 
 
EEG459 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา (กำลัง)     3(3-0-6) 

(Special Topics in Electrical Engineering [Power]) 
วิชาบังคบักอน: EEG351 ระบบไฟฟากำลัง 
                   หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
หัวขอท่ีไดรับความสนใจหรือเทคโนโลยีใหมๆทางดานไฟฟากำลังในปจจุบัน 
 

EEG466 หัวขอพิเศษระบบอัตโนมัติและหุนยนต      3(3-0-6) 
(Special Topic on Autonomous System and Robotics) 

  หัวขอพิเศษซึ่งเปนหัวขอที่นาสนใจ ทางดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ตามความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใชงานในปจจุบัน   
 
EEG468 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตอุตสาหกรรม 

(Automation and Industrial Robot) 
3(2-3-5) 

วิชาบังคับกอน: EEG306 ระบบควบคุม  หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับการตรวจสอบสถานะการทำงานและการควบคุมหุนยนต 
การประมวลผล การรับสงขอมูลและแสดงผลขอมูล การทำงานรวมกับอุปกรณอื่นๆ เชน สายพานลำเลียง เครื่องจักร 
การพัฒนาการทำงานแบบหุนยนตประสาน แบบก่ึงอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม 
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EEG469 ปฏิบัตกิารอิเลก็ทรอนิกสกำลังสำหรับอุตสาหกรรม    1(0-3-1) 
(Industrial Power Electronic Laboratory) 
วิชาบังคับกอนหรือลงรวม: EEG442 อิเลก็ทรอนกิสกำลัง 
                                หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   

  ปฏิบัติการที่ เกี่ยวของกับทางดานอิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อน
เครือ่งจักรกลไฟฟาโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกำลงั แหลงจายไฟฟาสวิตชิ่งใรระบบอุตสาหกรรม 
 
EEG482  เทคโนโลยีตัวตรวจรูและตัวแปลง      3(3-0-6) 

(Sensors and Transducers Technology)  
วิชาบังคับกอน: EEG313 เครือ่งมือและการวัดทางไฟฟา 
                   หรือไดรบัความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
 แนะนำเคร่ืองมือวัดและอุปกรณควบคุม แบบอนาล็อคและดิจิตอลทรานดิวเซอร เทคนิคการ

ตรวจวัดแรงดันอัตราความเปล่ียนแปลงของแรงดันในการสง การตรวจวัดอัตราการไหลของเหลวรวมถึงดวยมาตรวัด
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรวัดอื่นๆและวิธีการแบบเฉพาะทาง การตรวจวัดอุณหภูมิรวมถึงวิธีการตรวจวัดดวยไฟฟา ไมพึ่งพา
ไฟฟาและวิธีการถายโอนการตรวจวัดระดับของเหลวในรูปแบบตางๆ การตรวจวัดระดับของเหลวทางตรงและ
ทางออม รวมถึงวิธีการ Hydrostatic pressure วิธีการทางไฟฟาและวิธีการแบบเฉพาะทาง พรอมการใชงานตัว
ควบคุมพ้ืนฐาน 

 
EEG492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา       3(0-9-3) 

(Electrical Engineering Project) 
วิชาบังคับกอน: EEG394 การพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา   
                   หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
กลุมทำงานของนักศึกษาทำการออกแบบ สรางตนแบบทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟาและเขียนเอกสาร

ออกแบบสำหรับระบบท่ีไดเสนอไวในวชิา EEG394 นักศึกษาทุกคนจะตองเสนอผลงานของตนเองท้ังในรูปของรายงาน
และปากเปลา ตามชวงเวลาตางๆ ท่ีกำหนดใหตลอดการศึกษา 
 
EEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา     3(1-4-4) 

(Electrical Engineering Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาปสดุทาย 
                   หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา   
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐาน เทคนิคและการเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ วิธีการทำโครงงานและรายงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา เตรียมโครงงาน กำหนดหัวขอ 
ลักษณะและรายละเอียดของโครงงานสหกจิศึกษาท่ีตองออกปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟา 
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EEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา      6(0-40-0) 
(Electrical Engineering Cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน:  EEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 

                                       หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา ณ สถานประกอบการ การทำโครงงาน

หรือรายงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งมีประโยชนทั้งตอนักศึกษาและสถานประกอบการ การ
จัดการและการวางแผนวิจารณญาณและการตัดสินใจ การแกปญหา วัฒนธรรมองคการ การทำงานเปนทีม มนุษย
สัมพันธ บุคลิกภาพและการวางตัว ทักษะการสื่อสาร ความรับผดิชอบ คุณธรรมและจริยธรรม 
 
หมายเหตุ : เงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน อาจพิจารณายกเวนไดตามความเหมาะสม ขึน้อยูกบัการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารคณะ 


