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ภาคผนวก ก
คําอธิ บายรายวิ ชา
CHM100

เคมีทวไป
ั
3(3-0-6)
(General Chemistry)
ปริม าณสารสัม พันธ์ พืนฐานทฤษฎีอ ะตอม คุ ณ สมบัติของแก๊ ส ของแข็งของเหลวและ
สารละลาย สมดุ ลเคมี สมดุ ลไอออนิก จลนพลศาสตร์เคมี การจัดเรียงอิเล็ก ตรอนในอะตอม พันธะเคมี
คุณ สมบัติของธาตุ ในตารางธาตุ ธาตุ เรพรีเซนเททีฟ กลุ่มธาตุ อโลหะ กลุ่มธาตุ ทรานซิชนั อุ ณหพลศาสตร์
เบืองต้น กรดและเบสเคมีไฟฟ้า
ปฏิ บตั ิ การเคมีทวไป
ั
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: CHM100 เคมีทวไป
ั
การทดลองที สัม พั น ธ์ ก ับ ทฤษฎี ที ได้ ศึ ก ษาเกี ยวกับ การแยกสารผสม ปฏิกิ ร ิย าเคมี
เปอร์เซ็นต์ของธาตุในสารประกอบและสูตรอย่างง่าย การไทเทรตกรดและเบส การหาค่าคงทีของแก๊สและ
ปริมาตรหนึงโมลของแก๊ ส ทีสภาวะ อุ ณ หภู ม ิแ ละความดัน มาตรฐานความร้อ นของสารละลายและของ
ปฏิกริ ยิ า อัตราของปฏิกริ ยิ า สมดุลเคมี ความกระด้างของนํา ออกซิเจนละลาย
CHM110

MAT115

แคลคูลสั สําหรับวิ ศวกร 1
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers 1)
ตรีโกณมิติและการประยุกต์เวกเตอร์ในสองและสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ ลิมติ และ
ความต่อเนือง อนุ พนั ธ์และการประยุกต์ใช้อนุ พนั ธ์ ปริพนั ธ์และการประยุกต์ใช้ปริพนั ธ์ ค่าเฉลียของฟงั ก์ชนั
เทคนิคการหาปริพนั ธ์ การหาปริพนั ธ์ตามเส้น การหาปริพนั ธ์ไม่ตรงแบบ
MAT116

แคลคูลสั สําหรับวิ ศวกร 2
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers 2)
วิชาบังคับก่อน: MAT115 แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 1
อนุ พนั ธ์ย่อยของฟงั ก์ชนั หลายตัวแปร กฎลูกโซ่ อนุ พ นั ธ์ย่อยอันดับสูง การหาอัตราการ
เปลียนแปลงของฟงั ก์ชนั หลายตัวแปร พิกดั เชิงขัว การหาปริพนั ธ์หลายชันในระบบพิกดั เชิงขัว การหาลิมติ
โดยกฎโลปิ ตาล ลําดับและอนุ กรม อนุ กรมอนันต์ การลู่เข้าและลู่ออกของอนุ กรมอนันต์ อนุ กรมกําลังและ
อนุ กรมเทย์เลอร์ อนุ กรมฟูรเิ ยร์เบืองต้น การหาปริพนั ธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุ พนั ธ์เบืองต้น
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MAT215

แคลคูลสั สําหรับวิ ศวกร 3
3(3-0-6)
(Calculus for Engineers 3)
วิชาบังคับก่อน: MAT116 แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 2
ระบบเวกเตอร์ของเส้นตรง ระนาบ และพืนผิวในปริภูมสิ ามมิติ อนุ พนั ธ์ของฟงั ก์ชนั หลายตัว
แปร การประยุกต์อนุ พนั ธ์ การหาค่าสูงสุดตําสุดของพืนผิว ปริพนั ธ์ของฟงั ก์ชนั หลายตัวแปร การหาปริพนั ธ์
ตามพืนผิว การหาปริพนั ธ์ในสนามเวคเตอร์ สมการอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึงและการหาผลเฉลย การประยุกต์สมการ
เชิงอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึง สมการอนุ พนั ธ์อนั ดับสองและการหาผลเฉลย ตัวแปรลาปลาซเบืองต้น
PHY111

ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
(Physics 1)
การวัดและระบบหน่ วยเอสไอ ปริมาณเวกเตอร์ จลนพลศาสตร์ของอนุ ภาค พลศาสตร์ของ
อนุ ภาค งานและพลังงาน โมเมนตัม การเคลือนทีของระบบอนุ ภาค การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลือนที
แบบแกว่งกวัด ความโน้ มถ่วง สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล คลืน
กล ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์
ปฏิ บตั ิ การฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-1)
(Physics Laboratory 1)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: PHY111 ฟิสกิ ส์ 1
การทดลองทีสัม พันธ์ก ับ ทฤษฎีทีได้ศึก ษาเกียวกับ การวัด และการวิเคราะห์ข้อ มูล การ
เคลือนทีแบบโพรเจกไทล์ กฎข้อทีสองของนิวตัน การเคลือนทีแบบซิมเปิ ลฮาร์มอนิก การอนุ รกั ษ์พลังงาน
กล การเคลือนทีแบบบอลลิสติกเพนดูลมั การเคลือนทีแบบหมุน คลืนนิงบนเส้นเชือก บีตส์ การขยายตัว
เนืองจากความร้อน การขยายตัวแบบแอเดียแบติก
PHY121

PHY212

ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
(Physics 2)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: PHY111 ฟิสกิ ส์ 1
สนามไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามและแรงแม่เหล็กสถิต แหล่งกําเนิดสนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์ ความเหนียวนํ า
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น การสะท้อนและการหักเหของแสง ทัศน
ศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรกสอดและการเลียวเบนของคลืนแสง ฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่
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ปฏิ บตั ิ การฟิ สิ กส์ 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory 2)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: PHY212 ฟิสกิ ส์ 2
การทดลองทีสัมพันธ์กบั ทฤษฎีทได้
ี ศกึ ษาเกียวกับกฎของคูลอมบ์ ความจุไฟฟ้าและไดอิ
เล็กตริก กฏของโอห์มและวงจรกระแสตรง การใช้ออสซิโลสโคป การหาค่าคงตัวเวลาของวงจร RC การวัด
เฟสและการเกิ ด เรโซแนนซ์ ใ นวงจรกระแสสลับ การเรีย งกระแส ไดโอดสารกึ งตั ว นํ า การวัด ค่ า
สนามแม่เหล็กโลก เลนส์บางและทัศนูปกรณ์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก
PHY222

EGR102

เขียนแบบวิ ศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิ ก การเขียนภาพออโธกราฟฟิ ก การเขียน
ภาพพิกตอเรียล หลักการให้ขนาด ภาพคลีและภาพพับ การเขียนภาพตัด มาตรฐานเขียนแบบของไทยและ
สากล การเขียนแบบภาพแยกชิน และภาพประกอบ การสเก็ทซ์แบบร่าง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เขียนแบบเบืองต้น
EGR109

แนะนําวิ ชาชีพวิ ศวกร
1(0-2-1)
(Introduction to Engineering Profession)
วิธกี ารเรียนทางด้านวิศวกรรมให้มปี ระสิทธิภาพ การเตรียมตัวสู่อาชีพทางด้านวิศวกรรม
โอกาสและแนวทางการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็ นมือ อาชีพ ตามคุ ณ ลัก ษณะ
บัณฑิตทีพึงประสงค์
EGR110

การฝึ กฝี มือช่างเบืองต้ น
1(0-3-1)
(Workshop Practice)
หลัก การและการใช้เครืองมือกลต่ าง ๆ ความปลอดภัย การใช้เครืองมือและวินัยในการ
ปฏิบตั งิ าน ฝึกปฏิบตั งิ านพืนฐาน เช่น งานตะไบ งานตัด งานเจาะ งานท่อและโลหะแผ่น งานกลึง งานทําเกลียว
งานแบบหล่อ งานไม้ งานปูน งานเชือม และงานไฟฟ้า
EGR205

โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาํ หรับวิ ศวกร
3 (2-3-5)
(Computer Programming for Engineers)
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การปฏิสมั พันธ์ระหว่าง ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ การโปรแกรมภาษาปจั จุบนั ปฏิบตั กิ ารการโปรแกรม
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วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของประเภท
วัส ดุ ห ลัก ทีถู ก ใช้ทางวิศ วกรรม เช่น โลหะ พลาสติก โพลีเมอร์ เซรามิก ส์ วัส ดุ ผ สม แอสฟ ลั ต์ ไม้ และ
คอนกรีต การทดสอบและความหมายของคุณสมบัตทิ างกลของวัสดุ การเสือมสภาพของวัสดุ
EGR210

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics 1)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: PHY111 ฟิสกิ ส์ 1
เวกเตอร์ การสมดุ ล และผลลัพ ท์ ข องระบบแรง แผนผัง วัต ถุ อิส ระ สมดุ ล ของอนุ ภ าค
จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซ็นทรอยด์ สมมูลของระบบแรงและโมเมนต์ สมดุลของวัตถุแข็งแกร็ง แรงเสียดทาน
การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย งานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์เบืองต้น
EGR221

EEG211

วงจรไฟฟ้ า 1

3(3-0-6)

(Electric Circuits 1)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: MAT115 แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 1
องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์แบบเมชและโหนด ทฤษฎีว งจร ความต้านทาน ความ
เหนี ยวนํ า และความจุ ไ ฟฟ้ า วงจรอับ ดับ หนึ งและอัน ดับ สอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรกํ า ลัง ไฟฟ้ า
กระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส
EEG212

วงจรไฟฟ้ า 2
3(3-0-6)
(Electric Circuits 2)
วิชาบังคับก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1
ค่าเชิงซ้อน การตอบสนองเชิงความถี วงจรรีโซแนนท์ตวั กรองสัญญาณขดลวด หม้อแปลง
อุดมคติ เครือข่ายหนึงพอร์ทและสองพอร์ท การวิเคราะห์ โดยวิธสี ภาวะปริภมู ิ การวิเคราะห์โดยวิธฟี ูรเิ ยร์
การแปลงฟูรเิ ยร์ การใช้วธิ กี ารแปลงลาปลาซกับการวิเคราะห์วงจรอันดับสูง
ปฏิ บตั ิ การวงจรไฟฟ้ า
1(0-3-1)
(Electric Circuits Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1
การทดลองเพือใช้ท ฤษฎีของวงจรไฟฟ้ ากับอุ ปกรณ์ วงจรและวงจรจริง พืนฐานการใช้
เครืองมือวัด ทางไฟฟ้าสําหรับการวัดสัญญาณและอุปกรณ์ วงจรต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทางทฤษฎี และการทดลอง
EEG213
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อิ เล็กทรอนิ กส์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Electronics I)
วิชาบังคับก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1
แนะนํ าสิงประดิษ ฐ์อุ ปกรณ์ ส ารกึงตัวนํ า ศึก ษาคุ ณ สบัติทางด้านกระแสกับ แรงดันและ
ความถี ทฤษฎีรอยต่อพี-เอ็นเบืองต้น การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรทรานซิสเตอร์แบบ BJT MOS CMOS และ BiCMOS การออกแบบวงจรขยายโอเปอร์เรชันแนลแอม
ปริไฟเออร์ และการประยุกต์ใช้งาน การออกแบบวงจรจ่ายไฟและโมดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทางแสงและการประยุกต์
EEG214

ดิ จิตอลและระบบสมองกลฝังตัวสําหรับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Digital and Embeded System for Industrial Application)
ระบบดิจติ อลกับระบบอนาลอก ระบบเชิงเลข และรหัสแบบต่ างๆ วงจรดิจติ อล พีชคณิต
แบบบูล หลักการออกแบบวงจรตรรกเชิงผสม หลักการออกแบบวงจรตรรกเชิงลําดับ ระบบสมองกลฝงั ตัว
การพัฒนาโปรแกรม และ การต่อเชือมโยงในรูปแบบต่าง ๆ อุปกรณ์อนิ พุตเอาต์พุต ไทม์เมอร์เคาร์เตอร์
อินเตอร์รพั ต์ การสือสารข้อมูล และการประยุกต์ ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
EEG223

ปฏิ บตั ิ การดิ จิตอลและระบบสมองกลฝังตัวสําหรับอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
(Digital and Embeded System for Industrial Application Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: EEG223 ดิจติ อลและระบบสมองกลฝงั ตัวสําหรับอุตสาหกรรม
ปฏิบ ัติ ก ารทดลองวงจรดิจ ิต อล โดยใช้ โ ปรแกรมจํา ลอง และวงจรจริง ประกอบด้ ว ย
วงจรลอจิก เกทพื นฐาน วงจรนั บ วงจรเข้ า รหัส วงจรถอดรหัส วงจรเลือนข้อ มู ล วงจรคํ า นวณทาง
คณิ ต ศาสตร์ วงจรมัล ติเพล็ก เซอร์ วงจรดีมลั ติเพล็ก เซอร์ การทดลองระบบสมองกลฝ งั ตัว การพัฒ นา
โปรแกรม อินพุตเอาต์พุต ไทม์เมอร์เคาร์เตอร์ อินเตอร์รพั ต์ การสือสารข้อมูล
EEG224

EEG301

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: EEG212 วงจรไฟฟ้า 2
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบต่ าง ๆฟ งั ก์ชนั การถ่ ายโอน แบบจําลองในโดเมน
เวลาและความถี การตอบสนองทางพลวัตของระบบ ระบบลําดับหนึงและลําดับสอง ระบบควบคุมแบบวง
เปิ ดและวงปิ ด การควบคุมแบบป้อนกลับ ความไวการควบคุม ชนิดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับ แนวคิด
และเงือนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธที ดสอบเสถียรภาพแบบต่าง ๆ
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ปฏิ บตั ิ การระบบควบคุม
1(0-3-1)
(Control Systems Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: EEG301 ระบบควบคุม
การปฏิ บ ัติ ก าร ระบบควบคุ ม แบบอะนาล็ อ กและแบบดิ จ ิต อล ในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม การควบคุมแบบเรียงลําดับ การจําลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ ออกแบบตัวควบคุมแบบต่างๆ
การทดลองการขับเคลือนและควบคุ มเครืองจักรกลไฟฟ้ าแบบต่ างๆโดยเนือหาสอดคล้องกับวิชาระบบ
ควบคุม
EEG302

EEG311

เครืองมือและการวัดทางไฟฟ้ า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิชาบังคับก่อน: EEG214 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม 1
หน่ ว ยและมาตรฐานของการวัด ทางไฟฟ้ า การจํ า แนกประเภทและคุ ณ ลัก ษณะของ
เครืองมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดแรงดันและกระแสของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยวิธกี าร
อนาลอกและดิจติ อล การวัดกํ าลังไฟฟ้ า ตัวประกอบกําลังและพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน ความ
เหนียวนําความจุไฟฟ้า การวัดความถีและคาบเวลา สัญญาณรบกวน ทรานส์ดวิ เซอร์การสอบเทียบ
ปฏิ บตั ิ การการวัดทางไฟฟ้ า
1(0-3-1)
(Measurement Systems Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: EEG311 เครืองมือและการวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบ ัติก ารเกียวกับ เครืองมือ วัด ทางไฟฟ้ า และอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึงเกียวข้องกับการวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า การวัดค่าอิมพิแดนซ์ที
ความถีตํ าและสูง ทรานส์ด ิว เซอร์ การวัด ทางแม่เหล็ก เทคนิ ค ทางดิจติ อลในการวัด สัญ ญาณรบกวน
เทคนิคในการเพิมค่าอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
EEG312

ปฏิ บตั ิ การอิ เล็กทรอนิ กส์
1(0-3-1)
(Electronic Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: EEG214 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม 1
การทดลองเกียวกับอุปกรณ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การออกแบบและประเมินการ
ทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
EEG315
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EEG331

สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า 1
3(3-0-6)
(Electromagnetic Fields 1)
วิชาบังคับก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1
สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวนํ าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนํ า
ความต้ านทาน สนามแม่เหล็ก สถิต ย์วสั ดุ แ ม่เหล็ก การเหนี ยวนํ า สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้ าทีแปรตามเวลา
สมการแมกซ์แวลล์
EEG341

เครืองจักรกลไฟฟ้ า 1
3(3-0-6)
(Electrical Machines 1)
วิชาบังคับก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1
วงจรแม่ เหล็ก หลัก การเปลียนรูป พลัง งานไฟฟ้ าและพลัง งานกล ทฤษฎีพ ลัง งานและ
พลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็กหม้อแปลงไฟฟ้าหนึงเฟสและสามเฟส หลักการทํางานของเครืองจักรกลไฟฟ้า
ชนิดหมุน เครืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างและหลักการทํางานของเครืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
เครืองจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสเครืองจักรกลไฟฟ้าเหนียวนํ าหนึงเฟสและสามเฟส การป้องกันเครืองจักรกล
ไฟฟ้า
ปฏิ บตั ิ การเครืองจักรกลไฟฟ้ า
1(0-3-1)
(Electrical Machines Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: EEG341 เครืองจักรกลไฟฟ้า 1
ปฏิบตั กิ ารเกียวกับหม้อแปลงไฟฟ้ามอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์อนิ ดัคชันและเครืองจักรกล
ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์
EEG342

EEG351

ระบบไฟฟ้ ากําลัง
3(3-0-6)
(Electric Power Systems)
วิชาบังคับก่อน: EEG341 เครืองจักรกลไฟฟ้า 1
โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากําลัง วงจรไฟฟ้ากําลังกระแสสลับ คุณลักษณะและแบบจําลอง
ของเครืองกําเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและแบบจําลองของหม้อแปลงกําลัง ตัวแปรและแบบจําลองของสายส่ง
ไฟฟ้า ตัวแปรและแบบจําลองของสายเคเบิล การไหลของกําลังไฟฟ้าเบืองต้น การคํานวณกระแสลัดวงจร
เบืองต้น

มคอ.2

53

EEG371

หลักการสือสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: MAT215 แคลคูลสั สําหรับวิศวกร 3
โมเดลการสือสารทีใช้ส ายตัว นํ าสัญ ญาณ และแบบไร้ส ายหรือ การใช้ค ลืนความถีวิท ยุ
แนะนํ าความรู้เบืองต้ นเกียวกับ สัญ ญาณและระบบ สเปคตรัมความถีของสัญ ญาณและการประยุก ต์ใช้
อนุ กรมและแปลงฟูรเิ ยร์ มอดูเลตแอนะล็อก AM DSB SSB FM NBFM และ PM สัญญาณรบกวนในการ
สือสารแอนะล็อก การมอดูเลตไบนารีเบสแบน ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างไนควิสต์และควอนไทเซชัน การมอดู
เลตพัล ส์อ นาล็อ ก การมอดูเลตพัล ส์รหัส การมอดู เลตเดลต้า เทคนิค การมัล ติเพล็ก ซ์ แนะนํ าความรู้
เบืองต้นเกียวกับสายส่งคลืน การแพร่ของคลืนวิทยุ ส่วนประกอบของไมโครเวฟและอุ ปกรณ์ การสือสาร
การสือสารผ่านดาวเทียมและการสือสารทางแสง
ปฏิ บตั ิ การอิ เล็กทรอนิ กส์การสือสาร
1(0-3-1)
(Electronic Communication Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: EEG371 หลักการสือสาร
การทดลองเกียวกับ วงจรอิเล็ก ทรอนิก ส์ทีใช้ในระบบสือสารในปจั จุบนั เช่น ระบบวิท ยุ
ระบบโทรทัศน์ การทดลองเกียวกับการมอดูเลชันและดีมอดูเลชัน การทดลองการมัลติเพล็กซ์ วงจรออสซิเลเตอร์ มิกเซอร์ วงจรกรองความถี เป็ นต้น
EEG372

EEG390

การฝึ กงานวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
3(0-280)
(Electrical Engineering Practice)
วิชาบังคับก่อน: เป็ นนักศึกษาปีสุดท้าย
การฝึกงานทางวิศวกรรม ในสาขาทีสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีศึกษาภายใต้การดูแลของวิศวกร
อาวุโส นักศึกษาต้องทําบันทึกประจําวันและรายงานสรุปการฝึกงาน
EEG392

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
3(3-0-6)
(Problem Based Learning)
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานในด้านวิศวกรรม การศึกษาความเป็ นไปได้ การสืบค้นข้อมูล การ
ตังสมมุตฐิ าน กระบวนการวิเคราะห์ การสรุปผล และการนํ าเสนอแนวทางการแก้ปญั หางานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงบูรณาการ และการนําความรูไ้ ปสู่การปฏิบตั ิ
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EEG40

การออกแบบระบบโดยใช้พีแอลซี
3 (2-3-5)
(System Design using PLC)
วิชาบังคับก่อน: EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิศวกร
ศึกษาเกียวกับการออกแบบระบบทีใช้พแี อลซี มาควบคุมการทํางานในวงการอุตสาหกรรม
สถาปปตั ยกรรมของพีแอลซี ข้อจํากัดและข้อดีขอ้ เสียของพีแอลซี การออกแบบในงานทีมีความซับซ้อน
การเชือมต่อพีแอลซีผ่านระบบเครือข่าย การเชือมต่อพีแอลซีกบั อุปกรณ์ต่างๆทีใช้การควบคุมกระบวนการ
การรับสัญญาณจากเซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ การควบคุมความเร็วมอเตอร์ การวิเคราะห์ระบบควบคุม
ต่างๆ หลักการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้ระบบ
EEG441

เครืองจักรกลไฟฟ้ า 2
3(3-0-6)
(Electrical Machines 2)
วิชาบังคับก่อน: EEG341 เครืองจักรกลไฟฟ้า 1
สมรรถนะของเครืองจัก รกลซิง โครนั ส ทีสถานะชัวครู่ พลศาสตร์แ ละการควบคุ ม ของ
เครืองจักรกลอินดัคชันแบบหลายเฟส เครืองจักรกลทีความต้านทานแม่เหล็กเปลียนแปรได้ อินดัคชัน
มอเตอร์แบบเฟสเดียวการทํางานแบบไม่สมดุลของเครืองจักรกลสองเฟสแบบสมมาตร สเตปเปอร์มอเตอร์
มอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบกระแสตรงและกระแสสลับ
EEG442

อิ เล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1
แรงดันและกําลังไฟฟ้า แบบไซนู ซอยด์ และ นันไซนู ซอยด์ การประเมินการแพร่กระจาย
ของฮาร์มอ-นิกคุณลักษณะของอุ ปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์กําลังชนิดต่ าง ๆ หลักการของคอนเวอร์เตอร์
แบบต่าง ๆ อาทิ เช่นคอนเวอร์เตอร์แบบไฟฟ้ากระแสสลับ เป็ นไฟฟ้ากระแสตรง คอนเวอร์เตอร์แบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง คอนเวอร์เตอร์กระแสสลับเป็ นกระแสสลับ คอนเวอร์เตอร์กระแสตรงเป็ น
กระแสสลับ ขดลวดและหม้อแปลงความถีสูง การขับเคลือนมอเตอร์แบบต่าง ๆ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
EEG443

ระบบขับเคลือนไฟฟ้ า
3(3-0-6)
(Electric Drives)
วิชาบังคับก่อน: EEG341 เครืองจักรกลไฟฟ้า 1
ศึกษาเกียวกับชินส่วนอุ ปกรณ์ ขบั เคลือนไฟฟ้า ลักษณะภาระของระบบขับเคลือนไฟฟ้ า
ขอบเขตและข้อจํากัดของระบบขับเคลือน วิธเี บรคการทํางานของมอเตอร์ ระบบส่งกําลังและขนาดชุดส่ง
กํ า ลัง ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ข องความเร็ว แรงบิด ของมอเตอร์ไ ฟฟ้ า ระบบขับ เคลือนมอเตอร์ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง ระบบขับเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลือนมอเตอร์เซอร์โว การประยุกต์การใช้
งานของระบบขับเคลือนในอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
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EEG446

พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
วิชาบังคับก่อน: EEG341 เครืองจักรกลไฟฟ้า 1
หลักการของเทคโนโลยีพลังงานและพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน
พลัง งานแบบดังเดิม และพลัง งานหมุ น เวีย นประเภทต่ าง ๆ และเทคโนโลยีทีเกียวข้อ ง ประกอบด้ว ย
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานชีวมวลพลังงานความร้อนใต้พภิ พ พลังงาน
ก๊าซซีวภาพ พลังงานจากขยะ พลังงานคลืน เซลล์เชือเพลิง การเก็บพลังงาน ข้อกําหนดและนโยบายใน
การใช้พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท เศรษฐศาสตร์ของพลังงานหมุนเวียน
EEG447

การอนุรกั ษ์และการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Management)
วิชาบังคับก่อน: PHY212 ฟิสกิ ส์ 2
ประสิท ธิภ าพของพลัง งานเบืองต้ น หลัก การใช้พ ลัง งานในอาคารและโรงงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการภาระ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการอนุ รกั ษ์พลังงาน การจัดการพลังงานใน
อาคารและโรงงาน การใช้พ ลังงานในระบบไฟฟ้ าแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบถ่ ายเทความร้อ น
ระบายอากาศ และปรับอากาศ มอเตอร์ในอุตสาหกรรม ระบบผลิตพลังงานร่วม การตรวจวิเคราะห์การใช้
พลังงานไฟฟ้า การประเมินศักยภาพการอนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้า และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
อนุ รกั ษ์พลังงานไฟฟ้า การออกแบบและการจัดการระบบอัตโนมัตใิ นอาคาร
ปฏิ บตั ิ การวิ ศวกรรมไฟฟ้ า(กําลัง)
1(0-3-1)
(Electrical Engineering Laboratory [Power])
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลัง
การทดลองเกียวกับระบบไฟฟ้ากําลัง การผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า
การวัดค่าทางไฟฟ้ากําลัง การต่อลงดิน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
EEG451

EEG452

การวิ เคราะห์ระบบไฟฟ้ ากําลัง
3(3-0-6)
(Electric Power Systems Analysis)
วิชาบังคับก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลัง
การวิเคราะห์เครือข่ายของระบบส่งจ่ายและจําหน่ าย การศึกษาเกียวกับโหลดโฟลว์และ
ปญั หาการควบคุม การวิเคราะห์ลดั วงจรแบบสมมาตร องค์ประกอบสมมาตร การวิเคราะห์ลดั วงจรแบบไม่
สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากําลังในสภาวะทรานเชียนท์ การทํางานเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบ
ไฟฟ้ากําลัง โครงสร้างกริดอัฉริยะและการดําเนินงาน
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EEG453

การออกแบบระบบไฟฟ้ า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
วิชาบังคับก่อน: EEG341 เครืองจักรกลไฟฟ้า 1
แนวคิดพืนฐานของการออกแบบ กฎเกณฑ์และมาตรฐานผังและรูปแบบของระบบจําหน่ าย
ไฟฟ้าสายตัวนําและเคเบิล ช่องเดินสายไฟฟ้า บริภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง การคํานวณภาระทางไฟฟ้า
การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและ
เครืองใช้ไฟฟ้ าการออกแบบวงจรมอเตอร์ การทําตารางรายการภาระไฟฟ้ าสายป้อนและสายประธาน
ระบบไฟฟ้าฉุ กเฉินการคํานวณกระแสลัดวงจร ระบบการต่อลงดินสําหรับการติดตังทางไฟฟ้า
โรงผลิ ตไฟฟ้ าและสถานี ย่อย
3(3-0-6)
(Power Plant and Substation)
วิชาบังคับก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลัง
กราฟของโหลด กราฟช่วงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลดโรงจักรไฟฟ้าแบบใช้เครืองยนต์
ดีเซล โรงจักรไฟฟ้าแบบใช้พลังงานไอนํ า โรงจักรไฟฟ้าแบบใช้แก๊สเทอร์ไบน์ โรงจักรไฟฟ้าแบบความ
ร้อ นร่ว ม โรงจัก รไฟฟ้ าพลัง งานนํ า โรงจัก รไฟฟ้ าพลัง งานนิ ว เคลีย ร์ การผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งาน
หมุนเวียน ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย การวางผังในสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบ
ควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ การป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน
EEG454

EEG455

วิ ศวกรรมไฟฟ้ าแรงสูง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลัง
การใช้งานแรงดันสูงและแรงดัน เกิน ในระบบไฟฟ้ ากํ าลัง แรงดันสูงสําหรับการทดสอบ
เทคนิคการวัดแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน กลไกการเกิดเบรกดาวน์ ในก๊าซ
ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง ฟ้าผ่าและการป้องกันฟ้าผ่าการประสานสัมพันธ์การ
ฉนวน
EEG457

วิ ศวกรรมส่องสว่าง
3(3-0-6)
(Illumination Engineering)
วิชาบังคับก่อน: EEG211 วงจรไฟฟ้า 1
ธรรมชาติของแสง การวัดค่าทางแสง กฎของการส่องสว่าง การสะท้อนและการกระจาย
ของผิวคุณสมบัตขิ องโคมไฟ หลอดไฟแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบแสงสว่างของอาคารและไฟถนน
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EEG458

การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากําลัง
3(3-0-6)
(Power System Protection)
วิชาบังคับก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลัง
พืนฐานการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง หม้อแปลงเพือการวัดและตัวแปลงสัญญาณ อุปกรณ์
ป้องกันและระบบป้องกันไฟฟ้ากําลัง การป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจรลงดิน การป้องกันผลต่าง การ
ป้องกันสายส่งไฟฟ้าด้วยการใช้รเี ลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งไฟฟ้าด้วยการใช้รเี ลย์ไพลอต การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันเครืองกําเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสโซน แนะนําอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจติ อล
EEG459

หัวข้อพิ เศษทางวิ ศวกรรมไฟฟ้ า (กําลัง)
3(3-0-6)
(Special Topics in Electrical Engineering [Power])
วิชาบังคับก่อน: EEG351 ระบบไฟฟ้ากําลัง
หัวข้อทีได้รบั ความสนใจหรือเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านไฟฟ้ากําลังในปจั จุบนั

EEG461

การประมาณราคางานไฟฟ้ า
3(3-0-6)
(Electrical Estimation)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: EEG453 การออกแบบระบบไฟฟ้า
การเขียนแบบทางระบบไฟฟ้ า ระบบสือสาร และระบบป้ อ งกันเพลิงไหม้ในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแบบทางไฟฟ้า การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทํา
ตารางโหลด รูปแบบการเตรียมข้อมูลราคาพืนฐาน หลักการประมาณราคางานทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
ตัวอย่างการประมาณการ
ปฏิ บตั ิ การอิ เล็กทรอนิ กส์กาํ ลังสําหรับอุตสาหกรรม
(--)
(Industrial Power Electronic Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: EEG442 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
ปฏิบ ัติก ารทีเกี ยวข้อ งกับ ทางด้ า นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ กํ า ลัง สํ า หรับ อุ ต สาหกรรมและการ
ขับ เคลือนเครืองจัก รกลไฟฟ้ าโดยใช้ อุ ป กรณ์ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กํ า ลัง แหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ าสวิต ชิงใรระบบ
อุตสาหกรรม
EEG469

EEG473

การสือสารใยแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิชาบังคับก่อน: EEG371 หลักการสือสาร
ท่อนํ าคลืนชนิดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงือนไขการแพร่กระจายโครงสร้างและชนิดของ
ใยแก้วนํ าแสงพารามิเตอร์ใยแก้วนํ าแสงการผลิตใยแก้วนํ าแสงชนิดใยแก้วนํ าแสง การลดทอนสัญญาณใน
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ใยแก้ ว นํ า แสงแหล่ ง กํ าเนิ ด แสงเทคนิ ค การมอดู เลต ตัว ตรวจจับ แสงตัว รับ แสงตัว ทวนและขยายแสง
องค์ประกอบของแสงการคํานวณทุนการเชือมโยง
EEG482

เทคโนโลยีตวั ตรวจรู้และตัวแปลง
3(3-0-6)
(Sensors and Transducers Technology)
วิชาบังคับก่อน: EEG311 เครืองมือและการวัดทางไฟฟ้า
แนะนํ าเครืองมือวัดและอุปกรณ์ ควบคุม แบบอนาล็อคและดิจติ อลทรานดิวเซอร์ เทคนิค
การตรวจวัดแรงดันอัตราความเปลียนแปลงของแรงดันในการส่ง การตรวจวัดอัตราการไหลของเหลวรวมถึง
ด้ว ยมาตรวัด ขันพืนฐาน มาตรวัด อืนๆและวิธ ีก ารแบบเฉพาะทาง การตรวจวัด อุ ณ หภู มริ วมถึง วิธ ีก าร
ตรวจวัดด้วยไฟฟ้ า ไม่พ ึงพาไฟฟ้ าและวิธกี ารถ่ ายโอนการตรวจวัดระดับของเหลวในรูปแบบต่ างๆ การ
ตรวจวัดระดับของเหลวทางตรงและทางอ้อม รวมถึงวิธกี าร Hydrostatic pressure วิธกี ารทางไฟฟ้าและ
วิธกี ารแบบเฉพาะทาง พร้อมการใช้งานตัวควบคุมพืนฐาน
EEG491

การเตรียมโครงงานวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
1(0-3-1)
(Electrical Engineering Project Preparation)
วิชาบังคับก่อน: เป็ นนักศึกษาปีสุดท้าย
แนะนํ าวิธกี ารออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาตังกลุ่มทํางานเขียนและเสนอความ
ต้องการและข้อกําหนดรายละเอียดของโครงงานออกแบบสําหรับสร้างในวิชาEEG492สัมมนาการนิยาม
ความต้องการของโครงงาน การพิจารณาหาความสําคัญของความต้องการ เทคนิคการจัดลําดับงาน การ
ประเมินค่าใช้จ่ายโครงงานและระยะเวลาทีใช้ การควบคุมการดําเนินงาน โดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์
การบริหารโครงงานและประเมินผล
EEG492

โครงงานวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
3(0-9-3)
(Electrical Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน: EEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มทํางานของนักศึกษาทําการออกแบบ สร้างต้นแบบทดสอบ และเขียนเอกสารออกแบบ
สําหรับ ระบบทีได้เสนอไว้ในวิชา EEG491 นัก ศึก ษาทุ กคนจะต้องเสนอผลงานของตนเองทังในรูปของ
รายงานและปากเปล่า ตามช่วงเวลาต่างๆ ทีกําหนดให้ตลอดการศึกษา
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EEG498

เตรียมสหกิ จศึกษาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
3(1-4-4)
(Electrical Engineering Pre-Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน: เป็ นนักศึกษาปีสุดท้าย
หลัก การและแนวคิด เกียวกับ สหกิจ ศึก ษา กระบวนการและขันตอนของสหกิจ ศึก ษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ นฐาน
ื
เทคนิคและการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ วิธกี ารทําโครงงานและรายงานทีเกียวข้องกับวิชาชีพ เตรียมโครงงาน
กําหนดหัวข้อ ลักษณะและรายละเอียดของโครงงานสหกิจศึกษาทีต้องออกปฏิบตั งิ าน
EEG499

สหกิ จศึกษาวิ ศวกรรมไฟฟ้ า
6(0-40-0)
(Electrical Engineering Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน: EEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
การปฏิบ ัติง านจริง ทีเกียวข้อ งกับ วิช าชีพ ณ สถานประกอบการ การทํ าโครงงานหรือ
รายงานทีเกียวข้องกับวิชาชีพ ซึงมีประโยชน์ ทงต่
ั อนักศึกษาและสถานประกอบการ การจัด การและการ
วางแผนวิจารณญาณและการตัดสินใจ การแก้ปญั หา วัฒนธรรมองค์การ การทํางานเป็ นทีม มนุ ษยสัมพันธ์
บุคลิกภาพและการวางตัว ทักษะการสือสาร ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม
EGR406

งานวิ ศวกรรมอาคาร
3(3-0-6)
(Architectural Engineering)
ข้อกําหนดและมาตรฐานในงานก่อสร้างอาคาร พืนฐานงานสถาปตั ยกรรมและการจัดการ
งานก่อสร้างอาคาร เทคโนโลยีและวัสดุในระบบต่างๆของงานอาคาร เช่น ระบบโครงสร้าง สถาปตั ยกรรม
งานโยธา ระบบไฟฟ้ า ระบบปรับอากาศ ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบความปลอดภัย การอนุ รกั ษ์
พลังงานในอาคาร
MEG331

อุณหพลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Thermodynamics 1)
คุณสมบัตทิ างความร้อนของสาร แก๊สอุดมคติ การอนุ รกั ษ์และการถ่ายเทพลังงาน กฎข้อทีหนึง
ของอุณหพลศาสตร์ หลักพืนฐานกฎข้อทีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี วัฏจักรพืนฐานทางอุณหพล
ศาสตร์ และการถ่ายเทความร้อนเบืองต้น
EEG203

ระบบไฟฟ้ าและความปลอดภัย
2(2-0-4)
(Electrical System and Safety)
ระบบไฟฟ้าภายในทีอยู่อาศัย ความรูพ้ นฐานทางด้
ื
านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การ
ป้องกันในระบบไฟฟ้า กฎหมายด้านความปลอดภัย มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย เทคนิคการปฐม
พยาบาล การคิดค่าไฟฟ้า การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
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EEG204

เทคโนโลยีพลังงานทียังยืนและนวัตกรรม
2(2-0-4)
(Sustainable Energy Technology and Innovation)
พัฒนาการ และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตังแต่ อดีตจนถึงปจั จุบนั
ทีส่งผลกระทบต่อการสร้างสมดุล การวัดปริมาณพลังงาน กระบวนการเปลียนรูปพลังงานไฟฟ้า ทีสัมพันธ์
กับความเป็ นอยู่ของมนุ ษ ย์ ปญั หาการผลิต และจิต สํานึกการใช้พ ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของมนุ ษย์ทมีี อยู่อย่างไม่จํากัด วิเคราะห์สภาพปญั หาทังในระดับจุลภาคและมหภาค อย่างเป็ น
ระบบ การเลือกใช้นวัตกรรมทีเหมาะสมเพือแก้ปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ การกํ าหนดแนวทางการใช้
พลังงานทดแทนการเลือ กใช้นวัต กรรมทีเหมาะสมเพือแก้ปญั หาอย่างมีป ระสิทธิภาพเพือให้เกิด ความ
สมดุลย์กบั การพัฒนาแหล่งพลังงานของสังคมโลก
EEG281

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิ ตย์
2(2-0-4)
(Solar Cell Technology)
แนะนํ า เทคโนโลยีเ ซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ คุ ณ สมบัติ ท างแสงของสารกึ งตั ว นํ า การเกิ ด คู่
อิเล็กตรอน-โฮลเนืองจากแสง ปรากฏการณ์การเกิดและการรวมตัวของพาหะการดูดกลืนแสงของอะตอม
สารกึงตัวนํา คุณสมบัตแิ ละการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์แบบรอยต่อพี-เอ็นของซิลกิ อน พารามิเตอร์ของ
เซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีมาตรฐานของเซลล์แสงอาทิตย์ การพัฒนาเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ การ
ออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลกิ อน โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบอืนๆ เซลล์แสงอาทิตย์จากวัสดุชนิด
อืนๆ ระบบการรวมแสงอุปกรณ์ ต่างๆในระบบการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์และการออกแบบระบบการจ่าย
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์
หมายเหตุ : เงือนไขรายวิชาบังคับก่อน อาจพิจารณายกเว้น หรือปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม ขึนอยู่
กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะ

