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วัตถุประสงค     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ  

      ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ  

2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟา ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ 

สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ  

และการศึกษาตอในระดับที่ สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

อยางตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมไฟฟา  พรอมทั้ง  

สามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไฟฟา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสม    

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและเครือขาย 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการติดตอสื่อสาร การเรียนรู 

และการปฏิบัติงาน  

7    ความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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8    มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการ 

      ทางดานธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได  

 

3.1.1 โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

9 

9 

2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา 106 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 36 36 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 64 61 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 3 

2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

 - ฝกงาน 1 (ไมนับหนวยกิต)  

 - สหกิจศึกษา  6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา 6 

 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา             12   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต  

ทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 

3(3-0-6) 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  

English II 

3(3-0-6) 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  

English III 

3(3-0-6) 
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LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  

English IV 

 

3(3-0-6) 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                              9  หนวยกิต  

                          นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จํานวน 9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

Work Preparation and Continuing Self-development 

3(3-0-6) 

GE 142 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management 

 

 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                            9  หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                              

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซีด ี

Computational & Statistical Thinking for ABCD 

3(2-2-5) 

GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 

ABCD for All Professions 

3(2-2-5) 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   106 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                  36 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 
Calculus for Engineering I 
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SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

   

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 12 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                  61 หรือ 64  หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมไฟฟา  33  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา ทุกรายวิชาตอไปนี ้

EN 211 100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Circuits   
**EN 242 106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6)   

 Electrical Instruments and Measurements  
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**EN 252 103 ประยุกตความนาจะเปนและกระบวนการสุม    3(3-0-6) 

 Applied Probability and Random Processes  

**EN 252 102 ทฤษฎีการแปลงสญัญาณเบื้องตนและพชีคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra  

**EN 252 101 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields  

**EN 212 800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory I  

**EN 212 801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory II  

**EN 213 105 วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 Computational Methods  

**EN 213 106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 Control Systems  

**EN 253 207 สัญญาณและระบบทางเวลาแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Discrete Time Signals and Systems  

EN 213 802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory III  

*EN 242 108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Electronic Devices and Circuits  

*EN 242 107       การออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัล  3(3-0-6) 

   Digital Logic Circuit Design  

 

วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา                                                                       28 หรือ 31 หนวยกิต     

นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา ทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 214 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา จะไดรับการยกเวน

ไมตองเรียนวิชา EN 214 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟาและ EN 214 999 โครงการ

วิศวกรรมไฟฟา   

EN 212 200 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

 Electrical Machines I  
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EN 213 201 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 

 Electrical Machines II  

**EN 213 202 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

 Electric Power Systems  

EN 213 203 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

 Electric Power System Analysis  

**EN 213 204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Electronics  

EN 213 205 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

 Renewable Energy  

EN 213 206 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 

 High Voltage Engineering  

EN 213 207 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical System Design  

EN 213 803 ปฏิบัติการไฟฟากําลัง 1(0-3-2) 

 Electric Power Engineering Laboratory  

EN 214 208 การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Motor Drives  

EN 214 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Pre-project  

EN 214 999 โครงการวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) 

 Electrical Engineering Project  

   

(3) กลุมวิชาเลือก                                   ไมนอยกวา  3  หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปด

เพิ่มเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน

วิชา EN 214 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา อยางนอย 3 หนวยกิต หรือ สําหรับนักศึกษาที่เลือก

เรียนวิชา EN 213 796 การฝกงาน อยางนอย 6 หนวยกิต 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมไฟฟา  

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

EN 212 002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 

Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory 
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**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

 Programmable Logic Controller  

EN 213 301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

EN 213 302 ระบบควบคุมแบบเชงิเสน 3(3-0-6) 

 Linear Control Systems  

**EN 213 303 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Control Systems  

EN 213 304 ระบบชาญฉลาด 3(2-3-6) 

 Intelligent Systems  

EN 213 305 แมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Mechatronics  

EN 213 306 คุณภาพไฟฟา 3(3-0-6) 

 Power Quality  

EN 213 307 วิศวกรรมระบบอัตโนมัต ิ 3(2-3-6) 

 Automation System Engineering  

EN 213 308 การควบคุมและการทาํงานของเซลลแสงอาทิตยและกังหันลม 3(2-3-6) 

 

Photovoltaic system and wind generator control and 

operation  

EN 213 309 วิศวกรรมแสงสวาง 3(3-0-6) 

 Illumination Engineering  

EN 213 310 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 

 Power Plants and Substations  

EN 213 311 การปองกันและรีเลย 3(3-0-6) 

 Protection and Relay  

EN 213 312 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical Energy  Conservation and Management  

EN 213 313 วิศวกรรมไฟฟาเพื่อการขนสง 3(3-0-6) 

 Electrical Engineering For Transportation  

**EN 244 312 อุปกรณสารก่ึงตัวนาํ 

Semiconductor Devices 

3(3-0-6) 

*EN 243 207 ตัวตรวจรูและการใชงาน 

Sensors and Applications 

 

2(2-0-4) 
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**EN 244 305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล 3(3-0-6) 

 Data Storage Technology  

EN 244 306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 3(3-0-6) 

 

Magnetism Magnetic Materials and Devices 

  

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอ่ืนๆ  

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Railway System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  
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EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 

(4)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                          1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้

**EN 213 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

**EN 214 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Electrical Engineering  

  

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง  โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

 

3.3 คําอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพื้นฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง กาประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อ

การเรียนรู การจัดการคุณภาพในองคกร หลักพื้นฐานความปลอก
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ภัย ทักษะการตั้งคําถามและจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไค

เซนในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอ

ผลงาน ทักษะการแกไขปญหา  

 Basic description of work, 21st century learning 

skill, self-paced learning, introduction of computer for 

learning, quality manangement system in organization, 

priciples of safety, inquity skill, noting skill, creative 

thinking skill, kaizen in education, team work skill, 

presentation technique, problem solving skill  

   

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะ

สมดุล การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง

กลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ พลศาสตรเบื้องตน 

 

  Statics concept, force system and resultant, 

equilibrium, fundamental structural analysis, friction, 

centroid, principle of virtual work and introduction to 

dynamics 

 

   

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพ

ฉาย การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพ

รูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

 

  S t anda rd  l e t t e r i n g ,  f r eehand  s ke t che s , 

o r thograph ic  pro ject ion,  o r thographic  drawing , 

dimensioning and tolerancing, sections, pictorial drawing, 

auxiliary view and development, detail and assembly 

drawing, basic computer-aided drawing 
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**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร  องค ประกอบของฮาร ดแวร 

องคประกอบของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลง

ขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การ

ออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบ

จากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลพื้นฐาน การ

นําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ 

สายอักขระและแฟมขอมูล 

 

  Computer concepts: evolution of computer, 

computer system concepts, hardware components, 

software components, hardware and software interaction, 

electronic data process ing concepts ,  data into 

information transforming, computer data processes, 

program design and development Methodology, top-

down design approach, program flowchart, high level 

language programming, high level language programming 

fundamental, fundamental data types, data input and 

output, control structures, functions, arrays, strings and 

files 

 

   

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development                              ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

วิเคราะหอ ันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ การออกแบบเชิง

สรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและ

การตรวจสอบ           

Design thinking, identify needs, gather information, 

stakeholder analysis, operational research, hazard 
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analys is ,  specificat ion creat ion, creat ive des ign, 

conceptual design, prototype design and verification 

   

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผู ประกอบการ การ

ประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของ

ผูประกอบการที่ดี หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที่ดีในการทํางาน 

 

 และการเปนผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและ

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและ

การคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   หลักมนุษย

สัมพันธและการทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  หลัก

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการ

ทํางาน  หลักในการประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม การ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสรางแนวคิด

และโอกาสทางธ ุรก ิจใหม ๆ และเคล ็ดล ับส ู ความสําเร ็จของ

ผู ประกอบการ  องคความรู ในการประกอบธุรกิจเบื ้องตนและ

หลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผน

ธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การวางแผนดานการตลาด  การ

ฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 

 Process of entrepreneurial spirit incubation, 

evaluation of one’s own potential, characteristics and 

spi r i t  of  good entrepreneurs ,  pr inc iples for the 

development and enhancement of good value in working 

and being good entrepreneurs, internal self-motivation 

and self-confidence, principle for reinforcing attitudes 

and positive thinking to improve work performance, 

p r i n c i p l e s  o f  human  re l a t i on  and  t eamwor k , 

enhancement of leadership, Buddhism related to work, 

ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 

responsibility (CSR), development of creative and 

innovation skills, creation of new business ideas and 

opportunities and tips for entrepreneurial success, basic 
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knowledge in business operations and principles of 

service excellence, basics in business plan writing, 

business strategy plan, marketing plan, practice work for 

developing entrepreneurial skills 
   

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และ

การใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

 

  Relationship among structures product ion 

processes applications of main groups of engineering 

materials, phase equil ibr ium diagrams and their 

interpretations, mechanical properties and materials 

degradation 

 

   

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง                      

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชี

วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การ

คิดเชิงวิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม การเขียนประวัติและ

จดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

 

 Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization 

and management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational 

health and safety, creating motivation, critical and 
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creative thinking, innovation development, modern 

information and communication technology, writing of 

 curriculum vitae and application letter, report writing and 

presentation, personality development for leadership 
 

 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ประวัติและวิว ัฒนาการของระบบขนสงทางราง การ

วางแผนนโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการ

เดินทางและการใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบ

ขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน 

สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัว

รถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การ

เดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสง

ทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

 

 History and evolution of rail transport system, 

policy planning, 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, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

 

   

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางข้ันแนะนํา กลไก

การสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ การ

หลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง ระบบ

แพนโทกราฟ ระบบลูกปน ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบเกียรและ

การสงกําลัง  องคประกอบของเคร่ืองยนตดีเซล  และการเฝาตรวจ 

 

 สภาวะของเคร่ืองจักร  
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 Introduction to tribology in railway system, 

contact mechanics, fr iction in wheel-rail contact, 

lubrication in rail wheel, surface damage mechanism in 

rail wheel, pantograph system, brake system, damper 

suspension system, gear and transmission system,  

components of diesel engine and machine condition 

monitoring 

 

   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 วิศวกรรมลอเลื ่อนขั ้นแนะนํา สวนประกอบที ่ส ําคัญ 

ภาพรวมหลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว 

(รางและเบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับ

นํ้าหนัก ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการ

ออกแบบพื้นฐาน การบํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

 

 Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail 

vehicle dynamics (traction and brake), wheel and rail 

contact, comfort ride, bogie, suspension, brake system 

and ra i l  coach body ,  ro l l ing  s tock  mon i to r ing , 

maintenance and basic design concept are introduced 

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมสําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณและควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เกี ่ยวของตางๆ กับระบบ

อาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ

ที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและ

รถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบ

โยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอก

รถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการ

เลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 
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 Introduction to transport system, overview of 

signaling system and controlling for train, automatic train 

protection, standard related to signaling system and 

traffic control, signaling system for mass rapid transit, 

urban train, inter-city train and high speed train, the 

shunt, mechanical railroad switch, light signal, interlocking 

system, train control system, signaling system inside and 

outside the train, signaling system diagram, planning, 

design and technology selecting and suitable signaling 

system  

 

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเป นมาของระบบรางท ั ้ ง ในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย 

กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปรมิาณ

ผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การ

วิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุน

และผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 History of rail transport system in Thailand and 

foreign countries, railway system with urban development 

and land ut i l i zat ion ,  commerce and economic 

characteristics of railway system, policy, law, railway 

organization management and administration, forecast of 

passenger and merchandise demand, determination of 

train fares structure, feasibility study and analysis in 

railway system project, joint venture and impact of 

railway business operation 

 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
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 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณา

การ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การ

จัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 

 Planning and project management, integration 

assessment ,  schedule management ,  resources 

management system, document and information 

management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 

 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟข้ันแนะนํา 

ลอเลื่อนข้ันแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชาน

เมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความ

เสถียรของทางที ่ใชรางเชื ่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving,  stop 

effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub-

urban rail, urban rail, rail track structure and composition, 

stability of rail track in long rail link, signaling system 

facilities in railway operating related to civil work 
 

 

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เคร่ืองมือและอุปกรณ คุณภาพและ

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ 

ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบ

อาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวก

และรถไฟความเร็วสูง 
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  Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance 

plants, tools and equipment, quality and safety in 

maintenance, case study in auxiliary systems on rolling 

stock, rolling stock power systems, rail track system and 

station, railroad switching, signaling and communication 

system in electrical system, facilities 

 

   

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงทางรางขั ้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลาก

จูงรถไฟมอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลย

ปองกันและระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบ

ไฟฟาสําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผล

และการจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 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 

 

 

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 โครงสรางพื ้นฐานของระบบรางขั ้นแนะนํา ระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกส

พื ้นฐานของมอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ 

ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและ

มอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทาง

พลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรง

แมเหล็กในการเคลื่อนที่  
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 I n t roduc t i on  to  i n f r a s t r u c tu re ,  r a i lwa y 

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 technology 

 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย 

สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรล

เลอร และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, Role of automation, 

Industrial Applications, Automation Components, Relays, 

Switches, Sensors,  Actuators, Programmable logic 

controller (PLC) and Industrial internet of things (IIoT) 

 

   

*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารขั ้นแนะนํา แบบจําลอง 

วัสดุ แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 

 Introduction to Building Information Modeling, 

Modeling, Materials, Families, Documentation, Views and 

Project Management 

 

   

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อน

รถไฟและระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล 

รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบ

มอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอร
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เชิงเสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจน

เนอรเรทีฟ 

 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and 

tram stop system, diesel engine propulsion system, 

diesel-hydraulics locomotive, diesel mechanical 

locomotive, diesel electrical locomotive, DC and AC 

direct and alternating current, linear motor system and 

electromagnetic suspension, transmission system and 

regenerative brake system 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวน

รถ การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัย

และความเชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการ

จัดการเดินรถ อาณัติสญัญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหาง

ระหวางขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของ

การเดินรถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อรองรับการ

เดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผู ใหบริการขนสง

ระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance, time, principle of 

safety and reliability, distance arrangement between 

rolling stock in train operation, type railway signaling, 

effect of distance arrangement between rolling stock in 

train, principle of correlation, capacity analysis of train 

operation, flow design and the components for train 

operation, train  operation  and  control  for  service  

providers  in railway transport system 

 

   

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3 (3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering    

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 501 006  
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           การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองจักรกลไฟฟาข้ัน

แนะนํา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบไฟฟา

สามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เคร่ืองมือวัดไฟฟาข้ันพื้นฐาน อุปกรณ

สารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

 

           Analysis of voltage, current and power in direct 

current and alternating current circuits, transformers, 

introduction to electric machinery, generators, motors, 

concepts of three-phase systems, methods of power 

transmission, basic electrical measuring instruments, 

introduction to semiconductor devices 

 

   

EN 211 100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Circuits  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  รายวิชารวม SC 401 206  

           องคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช 

ทฤษฎีวงจร ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา ความเก็บประจุ วงจร

อันดับหนึ่งและอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรไฟฟากําลัง

กระแสสลับ ระบบไฟฟาสามเฟส 

 

           Circuit elements, node and mesh analysis, circuit 

theorems, resistance, inductance, capacitance, first and 

second order circuits, phasor diagram, AC power circuits, 

three- phase systems 

 

   

EN 212 002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

           ปฏิบัติการตามหัวขอที ่สอดคลองกับเนื ้อหาในรายวิชา  

EN 211 001 อยางนอย 10 การทดลอง 

 

           Perform at least 10 experiments according to the 

topics relevant to EN 211 001 

 

   

**EN 242 106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical Instruments and Measurements  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006  



หนา้ | - 22 - 

 

  ระบบหนวยและมาตรฐานของการวัด คาไดจากการวัดและคา

ความผิดพลาด ความปลอดภัย กราวดและอุปกรณปองกันวงจร 

เครื่องมือวัดทางกลไฟฟาแบบชี้คา ออสซิลโลสโคป เครื่องมือวัด

แบบดิจิตอล เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร การวัดดวยบริดจ 

สัญญาณและการรบกวนทางไฟฟา 

 

  Systems of units and standards of measurement; 

measurement data and errors; safety, grounds, and circuit 

protection devices; electromechanical indicating 

instruments; oscilloscopes; digital instruments; sensors 

and transducers; bridge measurements; electrical noise 

and interference 

 

   

**EN 252 103 ประยุกตความนาจะเปนและกระบวนการสุม 3(3-0-6) 

 Applied Probability and Random Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 401 207  

           ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน

แบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง สถิติเบื้องตน การแจกแจงของตัวอยาง 

การประมาณคา กระบวนการสุม การประยุกตในวิศวกรรมไฟฟา 

 

           Probability, random variables, continuous and 

discrete probability distributions, fundamental of 

statistics, sampling distribution, estimation, random 

processes, applications in electrical engineering 

 

   

**EN 252 102 ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบื้องตนและพีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 207  

           การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การ

ประยุกตอนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรในสัญญาณและระบบที่

ตอเนื่องทางเวลา พีชคณิตเชิงเสน ปริภูมิเวคเตอร ปริภูมิยอย ฐาน

หลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายในการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเสน คา

เฉพาะและเวคเตอรเฉพาะ 

 

           Laplace transform, fourier series, fourier transform, 

applications of fourier series and fourier transform in 

continuous-time signals and systems, linear algebra, 

vector spaces, subspaces, basis and dimension, inner-
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product spaces, linear transformations, eigenvalues and 

eigenvectors 

 

**EN 252 101 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 402 202 # และ SC 501 005 #  

           สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา 

กระแสการพาและกระแสการน ํ า  คว ามต  านทานไฟฟ า 

สนามแม  เหล ็กสถ ิต ว ัสด ุแม  เหล ็ก ความเหน ี ่ ยวน ําไฟฟา 

สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรผันตามเวลา สมการของแมกซเวลล 

 

           Electrostatic fields, conductors and dielectrics, 

capacitance, convection and conduction currents, 

resistance, magnetostatic fields, magnetic materials, 

inductance, t ime -varying electromagnetic fields, 

Maxwell’s equations 

 

   

EN 212 200 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1 3(3-0-6) 

 Electrical Machines I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 211 100  

           แหล งก ํา เน ิดพล ังงาน วงจรแม  เหล ็ก หล ักการของ

สนามแมเหล็กไฟฟาและการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟา พลังงาน

และพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟา 

หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟาหมุน เคร่ืองจกัรกลไฟฟากระแสตรง 

วิธีการสตารทมอเตอรไฟฟากระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วของ

มอเตอรไฟฟากระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะหหมอแปลงแบบ

เฟสเดียวและแบบสามเฟส การตอหมอแปลงสามเฟส 

 

           Energy sources, magnetic circuits, principles of 

electromagnet ic and electromechanical  energy 

conversion, energy and co-energy in magnetic circuits, 

principles of electrical machines, principles of rotating 

machines,  DC machines, starting methods of dc motors, 

speed control methods of dc machines, theory and 

analysis of single phase and three phase transformers, 

three phase transformer connections 
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**EN 212 800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN 211 100 และ รายวิชารวม EN 242 

106 หรือ รายวิชารวม EN 211 100 และ รายวิชารวม EN 212 101  

           ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 211 100 และ EN 

242 106 (หรือ EN 212 101) อยางนอย 10 การทดลอง  

 

           Perform at least 10 experiments according to the 

topics taught in EN 211 100 and EN 242 106 (or EN 212 

101) 

 

   

**EN 212 801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 212 800  

           ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 212 101 (หรือ EN 

242 106) และ EN 212 104 (หรือ EN 252 101) และ EN 242 

200 (หรือ EN 242 108) อยางนอย 10 การทดลอง 

 

           Perform at least 10 experiments according to the 

topics taught in EN 212 101 or EN 242 106, EN 212 104 or 

EN 252 101, and EN 242 200 or EN 242 108 
 

 

**EN 213 105 วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 Computational Methods  

 เงื่อนไขรายวิชา  :  EN 001 203 # หรือ EN 241 100 # หรือ  EN 811 300 #  

หรือ 198 110 # 

           วิธีการเชิงตัวเลขขั้นแนะนํา การประมาณฟงกชั่นโดยใช

อนุกรมเทยเลอร คาคลาดเคลื่อนจากการคํานวณ รากของสมการ 

การแกระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคา

โดยใชวิธีคาผิดพลาดกําลังสองนอยที่สุด การหาปริพันธและการหา

อนุพันธการหาคําตอบของสมการและระบบสมการเชิงอนุพันธแบบ

สามัญ ปญหาคาเฉพาะ 

 

           Introduction to numerical methods, function 

approximation using Taylor's series, computational errors, 

roots of equations, solution of linear equation systems, 

interpolation, approximation using least square error 

method, numerical integration and differentiation, 
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solution of ordinary differential equations and systems of 

ordinary differential equations, eigenvalue problems 
   

**EN 213 106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 Control Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 212 103 # หรือ EN 252 102 #  

           แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบ ระบบควบคุม ฟงกชั่น

ถายโอน แบบจําลองระบบเชิงเวลาและเชิงความถี่ แบบจําลอง

ผลตอบสนองไดนามิกสของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง 

ลูปปดและลูปเปด เซนซิติวิตี้และการควบคุมแบบปอนกลับ ชนิด

ของการควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพ

ของระบบวิธีการทดสอบเสถียรภาพ 

 

           Mathematical models of systems, control system, 

transfer function, system models on time domain and 

frequency domain, dynamic models and dynamic 

responses of systems, first and second order systems, 

closed-loop and open-loop control, feedback control 

and sensitivity,  type of feedback control, concepts and 

conditions of system stability, method of stability test 
 

 

**EN 253 207 สัญญาณและระบบทางเวลาแบบไมตอเน่ือง 3(3-0-6) 

 Discrete Time Signals and Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 252 102 หรือ EN 212 103  

           สัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแซมปลิ้ง 

การแปลงแซท การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแปลง

ฟูเรียรแบบไมตอเนื่องและขั้นตอนวิธีการแปลงฟูเรียรแบบเร็ว การ

ออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลสจํากัด

และไมจํากัด การออกแบบระบบประมวลสัญญาณ 

 

           Discrete-time signals and systems, sampling rate 

conversion, z-transform, Discrete-time Fourier Transform 

(DTFT), Discrete Fourier Transform (DFT) and Fast Fourier 

Transform (FFT) algorithms, Infinite Impulse Response (IIR) 

and Finite Impulse Response (FIR) digital filter design 
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EN 213 201 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 3(3-0-6) 

 Electrical Machines II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 212 200  

           โครงสรางเครื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ การกําเนิด

แรงดันสามเฟสในขดลวดของเครื ่องจักรกลไฟฟา การกําเนิด

สนามแมเหล็กหมุนจากกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดสามเฟสของ

เคร่ืองจักรกลไฟฟาสลับ สมรรถนะในสถานะคงตัวและการวิเคราะห

เครื่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส วิธีการสตารทมอเตอรซิงโครนัส 

การประสานเวลาเครื่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัสกับระบบไฟฟา

สลับ การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส สมรรถนะในสถานะ

คงตัวและการวิเคราะหเครื ่องจักรกลไฟฟาเหนี่ยวนําหลายเฟส 

วิธีการสตารทมอเตอรเหนี่ยวนํา มอเตอร ไฟฟาเหนี่ยวนําแบบหนึ่ง

เฟสและสามเฟส การปองกันเคร่ืองจักรกลไฟฟา 

 

           Alternating current machines construction, 

generation of three-phase voltages in AC machine 

windings, revolving magnetic field in current carrying 

three-phase windings, steady state performance and 

analysis of synchronous machines, starting methods of 

synchronous motors, synchronization of a synchronous 

machine to an AC supply, synchronous machine control, 

steady state performance and analysis of poly-phase 

induction machines, starting methods of poly-phase 

induction motors, single-phase and three-phase induction 

motors, protection of electrical machines 

 

   

**EN 213 202 ระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

 Electric Power Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 211 100  

           โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง วงจรไฟฟากระแสสลับการ

ผลิตไฟฟา โรงไฟฟาพลังนํ ้า โรงไฟฟาพลังความรอน ระบบสง

ก ําล ังไฟฟาและระบบจําหน าย ค าพาราม ิเตอร ของสายสง 

พารามิเตอรเอบีซีดี สถานีไฟฟายอยและอุปกรณ คุณลักษณะของ

โหลด การพยากรณโหลด การส งก ําล ังไฟฟาดวยแรงดันสูง
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กระแสตรงขั้นแนะนํา เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบไฟฟากําลัง 

และระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

           Power system structure, AC power circuits, power 

generation, hydro power plants, thermal power plants, 

t ransmiss ion systems and dist r ibut ion systems, 

t ransmiss ion l ine parameters ,  ABCD parameter , 

substations and equipment,  load characteristics, load 

forecasting, introduction to high voltage direct current 

transmission, communication technology in power 

system and smart grid 

 

   

EN 213 203 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

 Electric Power System Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 202    

           ระบบเปอร ย ูน ิต ค ุณล ักษณะของเคร ื ่องก ําเน ิดและ

แบบจําลองคุณลักษณะหมอแปลงกําลังไฟฟาและแบบจําลอง 

คาพารามิเตอรและแบบจําลองของสายสง คาพารามิเตอรและ

แบบจําลองของสายเคเบิล โหลดโฟลวขั้นพื้นฐาน การควบคุมการ

ไหลของกําลังไฟฟา การคํานวณฟอลตข้ันพื้นฐาน การวิเคราะหการ

ลัดวงจรแบบสมมาตร องคประกอบแบบสมมาตร วงจรขายลําดับ

เฟส การวิเคราะหการลัดวงจรแบบไมสมมาตร เสถียรภาพของ

ระบบไฟฟากําลัง และการจัดสรรกําลังการผลิตอยางประหยัด 

 

           Per unit system, generator characteristics and 

models, power transformer characteristics and models, 

transmission l ine parameters and models, cable 

parameters and models, fundamental of load flow, load 

flow control ,  fundamental of  fault  calculat ion, 

symmetr ical  short  c i rcu i t  analys is ,  symmetr ical 

components, sequence networks, unsymmetrical short 

circuit analysis, power system stability and economic 

dispatch 

 

   

**EN 213 204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Electronics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 242 200 หรือ EN 242 108  
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           คุณลักษณะของอุปกรณของอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอด

กําลัง ไทริสเตอร มอสเฟต วงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันแบบเปลีย่น

กระแสสลับเปนกระแสตรง วงจรแปลงผันแบบเปลี่ยนกระแสตรง

เป นกระแสตรง วงจรแปลงผ ันแบบเปล ี ่ยนกระแสสล ับเปน

กระแสสลับ วงจรแปลงผันแบบเปลี่ยนกระแสตรงเปนกระแสสลับ

ฮารโมนิกส วงจรกรอง 

 

           Characteristics of power electronics devices, 

power diode, thyristors, MOSFET, principle of power 

converters, AC to DC converter, DC to DC converter, AC 

to AC converter, DC to AC converter, harmonics, filter 

 

   

EN 213 205 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

 Renewable Energy  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 201  

           ระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียน และระบบข้ัน

แนะนํา ศักยภาพของแหลงพลังงานหมุนเวียน ความแตกตางทาง

เทคโนโลย ีพล ังงานแบบดั ้งเด ิมก ับแบบพล ังงานหมุนเว ียน 

แสงอาทิตย ลม ชีวมวล ความรอนใตพิภพ กาซชีวภาพ พลังงานจาก

ขยะ พลังงานคลื่น เซลลเชื้อเพลิง แหลงกักเก็บพลังงาน กฎหมาย 

ข อบ ังค ับ และนโยบายด านพล ังงานหม ุนเว ียนม ุมมองเชิง

เศรษฐศาสตร 

 

           Introduction to energy systems and renewable 

energy resources, potential of renewable resources, 

difference between conventional and renewable energy 

technologies, technologies such as solar energy, wind 

energy, biomass energy, geothermal energy, biogas 

energy, municipal solid waste energy, wave energy, fuel 

cell energy, energy storages, laws, regulations and 

policies of renewable energy, economics aspects 

 

   

EN 213 206 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 

 High Voltage Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

           การใชงานไฟฟาแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง 

การกําเนิดไฟฟาแรงสูงเพื่อการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง  
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สนามไฟฟาและเทคนิคของการฉนวน  การเบรกดาวนของกาซ  

ไดอิเล ็กทริกของเหลวและของแข็ง  เทคนิคของการทดสอบ

ไฟฟาแรงสูง แรงดันเกินที่เกิดจากฟาผา  และการสวิตช  ฟาผาและ

การปองกันฟาผา การประสานการทํางานของฉนวน 

           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 dielectrics, high-voltage testing techniques, lightning 

and switching over voltages, lightning and protection,  

insulation coordination 

 

   

EN 213 207 การออกแบบระบบไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical System Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 202  

           หลักการพื ้นฐานการออกแบบ แบบแผนการกระจาย

กําลังไฟฟา รหัสและมาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟา การเขียน

แบบทางไฟฟา สายไฟฟา สายเคเบิล ชองสาย บริภัณฑและอุปกรณ

ไฟฟ า การค ํานวณโหลด การออกแบบวงจรแสงสว างและ

เคร่ืองใชไฟฟา  การเลือกใชมอเตอรการปองกันและควบคุมมอเตอร 

การออกแบบวงจรมอเตอร  โหลด สายปอนและตารางโหลด ระบบ

ฉุกเฉิน ระบบการตอลงดิน การคํานวณกระแสลัดวงจร ระบบ

กําลังไฟฟาฉุกเฉิน การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและออกแบบคา

ปาซิเตอรแบงค 

 

           Bas ic des ign concepts,  power dist r ibut ion 

schemes, codes and standards for electrical installation, 

electrical drawing, electrical wires and cables, raceways, 

electrical apparatus and equipment, load calculation, 

lighting and appliances circuit design, selection of motors 

and its protection and control, motor circuit design, load, 

feeder and main schedule, emergency power systems, 

short-circuit calculations, grounding system for electrical 

installation, power factor improvement and capacitor 

bank circuit design 
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**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

 Programmable Logic Controller  

 เงื ่อนไขของรายวิชา : EN 213 106 หรือ EN 212 103 หรือ  

EN 252 102 หรือ EN 242 107 หรือ EN 812 200      

 

           ฮารดแวรของพีแอลซี หลักการทํางานของพีแอลซี คําสั่ง 

ในพีแอลซี เทคนิคการเขียนโปรแกรม เทคนิคการอานโปรแกรม 

การวิเคราะหหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

 

           Hardware of PLC, PLC operating principle, PLC 

operations, programming techniques reading techniques, 

error diagnostics 

 

   

EN 213 301 วิทยาการหุนยนตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 501 005  

           วิทยาการของหุนยนตขั้นแนะนํา จลนศาสตรของหุนยนต 

ตัวขับเคลื่อนของหุนยนต พื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับหุนยนต 

ตัวรับรูของหุนยนต แบบจําลองคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับหุนยนต 

ระบบสื่อสารและควบคุมของหุนยนต 

 

           Introduction to robotics, robot kinematics, robot 

actuators, basic electronics for robots, robot sensors, 

computer graphics modelling for robots, robot 

communication and control 

 

   

EN 213 302 ระบบควบคุมแบบเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Linear Control Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 106    

           ระบบควบคุมเชิงเสนแบบเวลาตอเนื่องและไมตอเนื่อง 

สมการพลวัตรูปแบบตาง ๆ การตอบสนองทางเวลา เมตริกซการ

เปลี่ยนสถานะ การควบคุมได การสังเกตได เสถียรภาพ การทําให

เปนจริงได การออกแบบสถานะปอนกลับ การประมาณคาสถานะ

และการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุดข้ันแนะนํา 

 

           Linear continuous-time and discrete-time control 

systems, various forms of dynamic equations, time 

response, state transition matrices, controllability, 
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observability, stability, realization, state feedback design, 

state estimation and introduction to optimal control 

 

**EN 213 303 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Control Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 106 และ EN 213 107 หรือ 

EN 213 106 และ EN 253 207 

 

           ฟงกชันถายโอนและสมการสถานะทางเวลาไมตอเนื่อง การ

เทียบเทาระบบไมตอเนื่องทางเวลา กับระบบตอเนื่องทางเวลา การ

เลือกความถี่ของการสุมตัวอยาง โลคัสรากและพลอตผลตอบสนอง

ทางความถี่ของระบบเวลาไมตอเนื่อง คุณสมบัติและการวิเคราะห

ระบบควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมแบบ

เวลาไมตอเนื่องโดยวิธีระบบควบคุมตอเนื่องทางเวลา โดยวิธีใชโลคัส

รากและโบดพลอตของระบบเวลาไมตอเนื่อง โดยวิธีพีชคณิต และ

โดยวิธีปอนกลับสถานะและตัวประมาณสถานะ ความคลาดเคลื่อน

เนื่องจากการควอนไตซ การสรางระบบควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง 

 

           Discrete-time transfer function and discrete-time 

state equation, discrete -t ime equivalences of a 

continuous-time system, selection of sampling frequency, 

root locus and frequency response plots of a discrete 

time system, characteristics and analysis of discrete-time 

control system, design of discrete-time controller by 

discrete -t ime  equivalence of a continuous-t ime 

controller, by root locus and Bode plot of discrete-time 

systems, by algebraic method, by state feedback and 

state estimator, quantization errors, implementation of a 

discrete time controller 

 

 

EN 213 304 ระบบชาญฉลาด 3(2-3-6) 

 Intelligent Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม  EN 213 106  

           ระบบชาญฉลาดขั ้นแนะนํา โครงขายประสาทเทียมข้ัน

แนะนํา ตรรกะแบบคลุมเครือขั้นแนะนํา ขั้นตอนวิธีแบบพันธุกรรม

ข้ันแนะนํา การประยุกตใชงานระบบชาญฉลาด 
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           Introduction to intelligent systems, introduction 

to artificial neural network, introduction to fuzzy logic, 

introduction to genetic algorithms, applications of 

intelligent systems 

 

   

EN 213 305 แมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Mechatronics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 006  

           มอเตอรไฟฟา ระบบไฮโรลิกสและระบบนิวแมติกส ตัว

ขับเคลื่อนทางกล ทราสดิวเซอร เซนเซอร ไมโครคอนโทรลอร พี

แอลซีเบื้องตน ระบบควบคุม  

 

           Electric motor, hydraulics system and neumatics 

s y s t e m ,  m e c h a n i s m s ,  t r a n s d u c e r s ,  s e n s o r s , 

microcontroller, introduction to PLC, control system 

 

  

 

 

EN 213 306 คุณภาพไฟฟา 3(3-0-6) 

 Power Quality  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 106    

           นิยามและประเภทของคุณภาพไฟฟา มาตรฐานของไออีซี  

และไอทริปเปลอี สาเหตุของคุณภาพไฟฟาตํ่า การวัด ผลกระทบ 

การปรับปรุงคุณภาพไฟฟา 

 

           Definition and type of power quality, IEC and IEEE 

standard,  sources of poor power quality, measurement, 

impacts , power quality improvement 

 

  

 

 

EN 213 307 วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 3(2-3-6) 

 Automation System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 300  

           การเขียนโปรแกรมแบบกราฟฟก จักรกลวิทัศน หัวขอข้ัน

สูงของพีแอลซีระบบควบคุมแบบกระจาย 

 

           Graphical programming, machine vision, advance 

topics in PLCs ,distributed control systems 
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EN 213 308 การควบคุมและการทํางานของเซลลแสงอาทิตยและกังหันลม 3(2-3-6) 

 Photovoltaic system and wind generator control and 

operation 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 106  

           คุณลักษณะเซลลแสงอาทิตยและกังหันลม หลักการทํางาน 

แบตเตอร่ี การแปลงผันและการควบคุมพลังไฟฟาระบบติดตามจุดที่

ใหกําลังไฟฟาสูงสุด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และการ

ติดตาม การจัดการพลังงาน 

 

           Photovoltaic and wind turbine characteristics, 

operation,  battery, power converter and control, 

maximum power point tracking, computer programming 

and monitoring, energy management 

 

   

EN 213 309 วิศวกรรมแสงสวาง 3(3-0-6) 

 Illumination Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 213 202  

           คุณสมบัติของแสง แหลงกําเนิดของแสง การวัดผลของแสง

หลอดไฟฟาชนิดตาง ๆ และการใชงาน โคมไฟฟาชนิดตาง ๆ การ

ออกแบบระบบแสงสวางภายในและภายนอกอาคาร  อุปกรณที่ใช

ในการควบคุมการใชแสงสวาง การออกแบบระบบแสงสวางใน

สถานที่เฉพาะ 

 

           Properties of light, light sources, measurement of 

light, electrical lamps  and their applications, luminaries, 

interior and exterior lighting design, control gears for 

lighting, design for specific areas 

 

   

EN 213 310 โรงจักรและสถานีไฟฟายอย 3(3-0-6) 

 Power Plants and Substations  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 202   

           เสนโคงโหลด ประเภทของสถานีไฟฟายอย อุปกรณที่ใชใน

สถานีไฟฟายอย แบบของสถานีไฟฟายอย ระบบอัตโนมัติ การ

ปองกันฟาผา ระบบรากสายดิน โรงตนกําลังไฟฟาดีเซล โรงตนกําลัง

พลังไอนํ้า โรงตนกําลังกังหันกาซ พลังงานความรอนรวมพลังนํ ้า 

พลังงานนิวเคลียร และพลังงานหมุนเวียน  
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           Load curve, type of substation, substat ion 

equipment, substation layout, substation automation, 

lightning protection for substation, grounding system, 

diesel power plant, steam power plant, gas turbine 

power plant, combined cycle power plant, hydro power 

plant, nuclear power plant, renewable energy sources 

 

   

EN 213 311 การปองกันและรีเลย 3(3-0-6) 

 Protection and Relay  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

           หลักการพื้นฐานของการปองกัน หมอแปลงเครื่องมือวัด

และทรานสดิวเซอร อุปกรณและระบบปองกัน การปองกันกระแส

เกินและกระแสไหลลงดินสําหรับสายสง  การปองกันแบบดิฟเฟอ

เรนเชียล  การปองกันสายสงโดยใชรีเลยนํารองและรีเลยระยะทาง  

การปองกันมอเตอร การปองกันเจนเนอรเรเตอร การปองกันหมอ

แปลงไฟฟา การปองกันบัสโซน  อุปกรณปองกันดิจิทัลข้ันแนะนํา 

 

           Fundamental of protection practices, instrument 

transformer and transducers, protection devices and 

protect ion systems, overcurrent and earth fault 

protection, over current and earth fault protection for 

transmission lines, differential protection, transmission 

line protection by pilot relaying and distance relaying, 

motor protection, generator protection,  transformer 

protection, bus-zone protection, introduction to digital 

protection devices 

 

   

EN 213 312 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical Energy Conservation and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 201    

           คุณลักษณะของการใชไฟฟาที่เกี่ยวของกับหมอแปลงไฟฟา 

และกับมอเตอรเหนี่ยวนํา ภาพรวมของกระบวนการพลังงานใน

อาคาร ความตองการของสิ่งแวดลอมภายในอาคารและการจัดการ 

การแผรังสีจากดวงอาทิตย คาความรอนถายเทรวม การใหแสงสวาง

จากไฟฟาและแสงธรรมชาติ การตรวจวิเคราะหพลังงานและการ

อนุรักษพลังงานทางเลือกของวิธีการจัดการพลังงาน 
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           Characteristics of electricity use associated with 

transformer and induction motor, overview of the energy 

process in buildings, indoor environmental requirements 

and management, solar radiation, overall thermal 

transfer value, electric lighting and day lighting, energy 

audit and energy conservation, energy management 

options 

 

   

EN 213 313 วิศวกรรมไฟฟาเพ่ือการขนสง 3(3-0-6) 

 Electrical Engineering For Transportation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 212 200  

           วิวัฒนาการของการขนสงระบบรถรางไฟฟา ระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถรางไฟฟา ระบบขับเคลื่อนและระบบหยุดรถ ระบบ

อาณัติสัญญาณและความปลอดภัย การคํานวณการเคลื่อนที่และ

สมรรถนะของรถไฟ รถไฟฟารางเบา รถไฟความเร็วสูง เทคโนโลยี

รถไฟพลังงานแมเหล็ก เทคโนโลยียานยนตไฟฟา ระบบขนสงแบบ

นําทางชนิดอื่น ๆ ระบบกักเก็บพลังงานสําหรับรถรางไฟฟาและ

รถไฟฟา ระบบบริหารจัดการพลังงานและระบบขนสงแบบอัจฉริยะ 

          Evolution of electrified railway system, railway 

electrification, traction and braking system, signaling and 

safety system, train movement and performance 

calculation, light rail vehicle, high speed train, magnetic 

levitation technology, electric vehicle technology, other 

guided transports, energy storage system for train and 

electric vehicle, energy management system and 

intelligent transportation system (ITS) 

 

   

**EN 213 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 212 101 (หรือ EN 212 101) และ 

EN 212 104 (หรือ EN 252 101) และ EN 242 200 (หรือ 

EN242 108) และ EN 212 200 และ EN 213 802  

 

           นักศึกษาแตละคนตองทําการฝกงานในงานที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อยางนอย 30 วันทําการ การฝกงาน

จะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการการจัดหา-ฝกงานของคณะ

 



หนา้ | - 36 - 

 

วิศวกรรมศาสตรและนักศึกษาจะตองสงรายงานหลังจากการฝกงาน 

การใหคะแนนเปนแบบผานหรือไมผาน 

           Each student is required to complete practical 

work related to his or her chosen field of electrical 

engineering at least 30 working days. The practical work 

must be carried out with the approval of the practical 

training committee.A written report on the work done 

during the training must be submitted. Grading is 

satisfactory or unsatisfactory 

 

 

EN 213 802 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 212 800  

           ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 213 106   และ   

EN 213 107  อยางนอย10การทดลอง 

 

           Perform at least 10 experiments according to the 

topics taught in EN 213 106 and EN 213 107 

 

   

EN 213 803 ปฏิบัติการไฟฟากําลัง 1(0-3-2) 

 Electric Power Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 212 800 และ รายวิชารวม EN 213 201 

           ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 211 100 EN 212 

200 และ  EN 213 201 อยางนอย 10 การทดลอง 

 

           Perform at least 10 experiments according to the 

topics taught in EN 211 100, EN 212 200 and EN 213 201 

 

   

EN 214 208 การขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Motor Drives  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 213 201  หรือ รายวิชารวม  EN 213 204   

           สวนประกอบของระบบขับเคลื่อนไฟฟา คุณลักษณะของ

โหลด ชวงทํางานและการเบรคมอเตอร การสงกําลังและขนาด 

แรงบิด-ความเร็วของมอเตอร การขับเคลื่อนมอเตอรกระแสตรง 

การขับเคลื่อนมอเตอรกระแสสลับการขับเคลื่อนเซอรโว การใชงาน

การขับเคลื่อนในระบบอัตโนมตัิในโรงงาน 
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           Electric drive components, load characteristics, 

operating region drives, braking methods of motors, 

powe r  t r an sm i s s i on  and  s i z i n g ,  t o rque - speed 

characteristics of electric motors, DC motor drives, AC 

motor drives, servo drive systems, applications of drives 

in industrial automation 

 

 

**EN 214 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Electrical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 003 102  

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิศวกรรมไฟฟา โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ

ทํางานที่ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยาง

นอย 16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงาน

หรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

 Each student required to work responsively in the 

area of electrical engineering, Fulltime work plan must 

be established and followed under supervision of his/her 

advisors at least 16 weeks, Job description must be 

different from that of normal practical training or visiting, 

student required to write a technical report and assessed 

by subject committee 

 

   

EN 214 998 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Pre-Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 211 100  EN 212 800 และ EN 242 200 

  ศึกษาวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของกับหัวของานโครงการที่

นักศึกษาแตละคนเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

โครงการ จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงาน

โครงการนั้น ๆ นําเสนอโครงการโดยการเสนอรายงาน และสอบ

ปากเปลา 

 

  Literature surveys related to the chosen project 

with the approval of supervisors, project planning, report 

writing and oral presentation 
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EN 214 999 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2(0-6-3) 

 Electrical Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 214 998  

           ดําเนินงานโครงการที่ไดศึกษาไวในวิชา EN214998 โดย

การออกแบบ สราง และทดสอบ โครงงาน และแกไขใหเสร็จ

สมบูรณ จัดทํารายงานโครงการและนําเสนอรายงาน 

 

           Continuation of project work in EN214998, 

complete the design, construction and testing, full report 

writing and oral presentation 

 

   

**EN 244 312 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา 3(3-0-6) 

 Semiconductor Devices  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006  

  วัสดุสารกึ่งตัวนําขั้นแนะนํา สมบัติทางไฟฟาของวัสดุสาร

กึ่งตัวนํา แบบจําลองแถบพลังงาน การกระจายของสถานะและ

พาหะ การตอบสนองของพาหะ ไดโอดรอยตอพี-เอ็น รอยสัมผัส

โลหะ-สารกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอรแบบรอยตอคูอุปกรณออปโต

อ ิ เล ็ กทรอน ิกส   โครงสร า งโลหะ -ออกไซด -สารก ึ ่ งต ัวน ํา  

ลักษณะเฉพาะของความจุไฟฟา แรงดัน ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา

แบบโลหะ-ออกไซด-สารก่ึงตัวนํา 

 

  A general  int roduct ion to semiconductor 

materials, electrical properties of semiconductor 

materials, energy band model, state and carr ier 

distributions, carrier response, p-n junction diodes, metal-

semiconductorcontacts, bipolar junction transistors 

( B JTs ) ,  op toe lec t ron i c  dev i ce s ,  me ta l -ox ide -

semiconductor (MOS) structures, capacitance-voltage 

characteristics, metal-oxide-semiconductor field effect 

transistors (MOSFETS) 

 

 

*EN 242 108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Electronic Devices and Circuits  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 211 100  
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  อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะของอุปกรณเกี ่ยวกับ

ความสัมพันธกระแส-แรงดัน การตอบสนองความถี่ การวิเคราะห

และออกแบบวงจรไดโอด การว ิ เคราะหและออกแบบวงจร

ทรานซิสเตอรชนิดตาง ๆ เชนวงจรไบโพลารทรานซิสเตอร และ

วงจรมอสทรานซิสเตอร เปนตน วงจรขยายออปแอมปและการ

ประยุกตใชงาน หลักการของวงจรออสซิลเลเตอรและวงจรมัลติไว

เบรเตอร 

 

  Semiconductor  dev ices ,  cur rent -vol tage 

characteristics, frequency responses, analysis and design 

of diode circuits, analysis and design of transistor circuits 

e.g. BJT and MOS circuits, operational amplifier and its 

applicat ions, pr inciples of osci l lator ci rcuits and 

multivibrators circuits 

 

   

*EN 243 207 ตัวตรวจรูและการใชงาน 2(2-0-4) 

 Sensors and Applications  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006  

  อุปกรณการวัดและการควบคุมขั้นแนะนํา การวัดการไหล 

การวัดระดับ การวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน เซนเซอรและ

ทรานสดิวเซอรในงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณทรานสมิต

เตอร การประยุกตใชงานเซนเซอรและทรานสดิวเซอร เทคโนโลยี

เซนเซอรในปจจุบัน 

 

  Introduction to measurement and control 

devices, flow measurements, level measurements, 

temperature measurements, pressure measurements, 

safety sensors and transducers, transmitter devices, 

sensors and transducers applications, current technology 

of sensors 

 

 

*EN 242 107  การออกแบบวงจรเชิงตรรกะดจิิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Logic Circuit Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 211 100 #  

          อ ุ ปกรณ สว ิตช   ระบบต ั ว เลขในวงจร เช ิ งตรรกะ 

องคประกอบวงจรเชิงตรรกะ พีชคณิตบูลีน การลดรูปวงจรตรรกะ 
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วงจรตรรกะเชิงผสมและการใชงาน แลตชและฟลิบฟลอบ วงจรนบั

แบบไม ประสานเวลา วงจรเช ิ งล ํ าด ับแบบประสานเวลา 

องคประกอบหนวยความจาํ วงจรตรรกะแบบโปรแกรมได ตัวอยาง

การประยุกตใชงานวงจรเชิงตรรกะ เชน วงจรถอดรหัสสัญญาณ 

วงจรบวกเลข วงจรนาิกา เปนตน 

          Switching devices, number systems in logic circuit, 

log i c  c i r cu i t  e lements ,  Boo lean  a l gebra ,  log ic 

min imizat ion ,  combinat ional  log ic  c i rcu i t s  and 

applications, latches and flip-flops, asynchronous 

counter, synchronous sequential circuits, memory 

elements, programmable logic devices, example of logic 

circuit applications, e.g. decoder, adder, clock 
   

**EN 244 305 เทคโนโลยีการจัดเกบ็ขอมูล 3(3-0-6) 

 Data Storage Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 242 108 หรือ EN 242 200  

           สมบัติพื้นฐานของวัสดุและคุณลักษณะพฤติกรรมวัสดุก่ึง

ตัวนําและวัสดุแมเหล็กหลักการทํางานลักษณะเฉพาะ และการ

ประยุกตใชงานของอุปกรณแมเหล็กอิเล็กทรอนิกสและแสงอุปกรณ

เก็บความจํา ความกาวหนาในการพัฒนาอุปกรณเก็บความจําใน

คอมพิวเตอร การแสดงผล ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 

    Basic properties of behaviors in semiconductors and 

magnetic materials, operation principles, characteristics 

and applications of magnetic electronic and photonic 

devices, memory devices, advances in memory device 

development in computer, display, communication and 

telecommunication systems 

 

   

EN 244 306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 3(3-0-6) 

 Magnetism Magnetic Materials and Devices  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 006  

           ความรูพื้นฐานของสภาวะแมเหล็ก การจําแนกประเภทวัสดุ

โดยสมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแมเหล็ก ทฤษฎีโดเมนของเฟอรโร

แมกเนติก ปรากฏการณทางแมเหล็กของแผนฟล มบาง การ

ประยุกตของฟลมบางแมเหล็ก 
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           Basic knowledge of magnetism, classification of 

materials by magnetic properties, magnetic properties, 

ferromagnetic domain theory, magnetic thin film 

phenomena, applications of magnetic thin films 

 

 

EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินที่เปลี่ยนตามเวลา

และคาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะห

จุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุน

มาตรฐาน คาเสื่อมราคา ประมาณการผลภาษีเงินได ความเสี่ยงและ

ความไมแนนอน 

 

 

 Definition of economic terms, money-t ime 

relationships and equivalence, methods of comparison, 

break-even analysis, evaluation of replacement, cost 

estimation, standard cost, depreciation, estimating 

income tax consequences, risk and uncertainty 

 

 

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

           หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบนิ ระบบและ

สมรรถนะของอากาศยาน สรีรวิทยาการบนิ การตัดสินใจของผูที่ทํา

หนาที่เดินอากาศ 

          Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, 

aeronautical decision making 
 

 

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื ่องชวยเดินทาง ความรู พื ้นฐาน

เกี่ยวกับอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี่ยวของ
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กับการบิน ข้ันตอนปฏิบัตเิก่ียวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและ

สภาวะฉุกเฉิน 

           Rules of the air and air traffic service, flying safety, 

ai r law, radio navigation systems, technical type 

knowledge, radio telephony and signals, normal and 

emergency procedure 

 

   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ 

เทคนิคการนําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวาง

แผนการบิน 

 

           Meteorology for pilots, interpreting weather data, 

basic navigation, flight performance calculation and 

planning performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสง

สินคาอันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน การ

ฝกอบรมสําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุม

การผลิต การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ 

 

           Ground handling, safety management system, 

quality management system, planning and production 

control, transportation of dangerous goods, computer for 

flight planning, the dispatcher training, planning and 

production control, examination and preparation 

 

   

GE 142 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  
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           แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะ

และบทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการ

และทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต 

การจัดการ การเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการ

เชิงกลยุทธ แนวทางการพฒันาภาวะผูนําและการจัดการ 

 

           Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and 

team working, principle and  theories of management, 

se l f  management ,   c r i s i s  management ,  change 

managemen t ,  confl i c t  management ,  s t r a t eg i c 

management ,  deve lopment  o f  leade r sh ip  and  

management 

 

   

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิตสิําหรับเอบีซีด ี

Computational & Statistical Thinking for ABCD  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(2-2-5) 

 แนวคิดเกี ่ยวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับการ

แกปญหา การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางข้ันตอนวิธี

และโมเดล เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแกปญหา การ

เขียนโปรแกรมและกระบวนการแกปญหา การประเมินผลและ

ปรับปรุงกระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนใน

เชิงวิชาการ การนําเสนอ 

Concepts of computational and statistical thinking 

for problem solving, analyzing the problem situations, 

producing algorithms and models, digital technology and 

tools for problem solving, programming and problem 

solving process, assessment and improvement of 

problem solving process, academic ethics, academic 

writing, presentation and critique 

 

   

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทกุวิชาชีพ 

ABCD for All Professions 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(2-2-5) 

  แนะนําเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลสําหรับการจัดการขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผล
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แบบกลุมเมฆ การรักษาความมั่นคงและความเปนสวนตัวของขอมูล 

สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนํา บล็อกเชนขั้นแนะนํา สัญญาอัจฉริยะข้ัน

แนะนํา ตัวอยางการประยกุตใชในดานตางๆ 

 In t roduct ion to  d ig i ta l  technology fo r  data 

management, data processing, applying art ificial 

intelligence, cloud computing, data security and data 

privacy, introduction of cryptocurrency, introduction of 

blockchain, introduction of smart contract, example 

applications in various areas 
   

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การ

เลาเรื ่องราวเกี ่ยวกับตนเอง การแสดงความรู ส ึก การบรรยาย

บุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบ

ความเขาใจความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหา

ระดับ 1 ถึงระดับ 5) 

           Development of reading, writing, speaking, and 

listening skills for use in every-day life; expressing 

feelings; describing personalities, human characteristics, 

objects, places; inspecting and understanding meanings 

and relating experiences (Levels 1 to 5) 

 

   

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน 

การแสดงความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และการแสดง

ความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

           Listening, speaking, reading and writing skills in 

basic academic contexts: expressing feelings, asking 

quest ions, making comparison and contrast; and 

expressing ideas. (Levels 2 to 6) 
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LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมาย

จากบริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7) 

Academic English skills in listening, speaking, 

reading, writing, presentation, discussion, expressing 

ideas, interpretation, understanding context clues, finding 

main ideas (Levels 3 to 7) 

 

   

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเชิงวิชาการขั้นสูง การฟง

บรรยาย การแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวตางๆ การพูดเพื่อโนม

นาว การรายงานสถานการณ การวิเคราะหขอมูลขาวสาร การเขียน

เรียงความ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 

           Listening, speaking, reading and writing skills 

focusing on academic uses, expressing opinions on given 

themes, inducing speaking, reporting situations, analyzing 

information, and essay writing. (Level 4 to 8) 

 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 

เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006 

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส 

ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการ

ถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุล

ไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมี

นิวเคลียร 

 Introduction, stoichiometry, atomic structure, 

chemical boding, gas, solid, liquid and solution, chemical 

thermodynamics, electron transferring system, chemical 

kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 
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representative elements, transition metals, nuclear 

chemistry 
   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 007 หรือ CON 

SC 201 008 

 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) 

หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 

 The laboratory experiments related to contents 

in SC 201 005 (General Chemistry) or SC 201 007 (Basic 

Chemistry) or SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 

 

   

SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 พีชคณิตเวกเตอรส ําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร ปริพันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

 Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2- D and  3- D, analytic geometry, limits and 

continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, polar coordinates, 

complex number, math induction, introduction to 

integral,  numerical integration 

 

   

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ
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จํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ัน

แนะนํา 

 

 Techniques of integration, application of 

integration of  real valued functions of one variable, 

functions of several variables, limits and continuity of  

functions of several variable, partial derivatives, sequence 

and series of real numbers, power series introduction to 

differential equations and their applications 

 

   

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 

มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของ

อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและ

การหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว 

ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

 

 Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

surface in 3D, euclidean space, functions of several 

variables, Jacobian, derivatives of functions of several 

variables, directional derivatives, applications of 

derivatives of functions of several variables, multiple 

integrals, coordinate systems and integration in various 

systems, line integrals, surface integrals, integral theorems 

 

   

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธ

เชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชงิเสน 

ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคา

ขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 
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 First order differential equations, second order 

differential equations, higher order  differential equations 

and applications, linear differential equations with 

variable coefficients, system of linear differential 

equations, Laplace transforms and applications, Fourier 

series, boundary value problems, elementary partial 

differential equations 

 

   

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสของยัง 

ลูกตุมนาิกาอยางงาย เครื่องชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความ

หนืดของของเหลวโดยใช กฎของสโตกส  พลศาสตรการหมุน 

สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การ

ทดลองของเมลด 

Measurement and data analysis, adding multiple 

forces, Young’s modulus, simple pendulum, Westphal 

specific gravity balance, measuring viscosity by Stokes’ 

law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, 

resonance in air columns and Melde’s experiment 

 

   

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติ

มิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหา

ความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปก

โตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-

circuit, mustimeter, oscilloscope, determine the focal 

lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

lenses, determine of the refractive  index of liquid by 
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using a convex lens and a plane mirror, spectrometer and 

Newton’s rings 
   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

      เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัม

และพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุ

แข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส 

อันตรกิริยาความโนมถวง 

 Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟา

สถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที ่ขึ ้นตอเวลา 

กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื ่อนที ่แบบคลื ่น คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสราง

อะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน   

 

 

 E lectr ic interact ion, magnet ic interact ion, 

electrostatic and static magnetic field, electromagnetic 

induction, electric current and electronics, wave motion, 

electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 

theory, atomic structure nucleus and introduction to 

radiation physics 

 

 
 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เป นไปตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่อง เกณฑ มาตรฐานหล ักส ูตร ระด ับปร ิญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และ 
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2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3 ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

4 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

6 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

7 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟาทุกรายวิชา  และ 

- น ักศ ึกษาต องได ระด ับคะแนนแต ละว ิชาไม ต ํ ่ ากว  า  C หร ือต องไดคะแนนเฉล ี ่ ยสะสม  

ไม ต ํ ่ ากว า  2.00 โดยการค ิดค าคะแนน G.P.A.Point ค ํานวณจากระด ับคะแนนท ี ่ด ีท ี ่สุด 

ของแตละรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟา และ 

-  ส ํ าหร ับน ักศ ึ กษาท ี ่ เล ื อก เร ี ยนว ิชา  EN 214 785 สหก ิจศ ึกษาทางว ิ ศวกรรมไฟฟ า  

จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 214 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมไฟฟา และ EN 214 

999 โครงการวิศวกรรมไฟฟา 

8 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที ่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

3) ศึกษาและสอบผานรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00  

   แตไมตํ่ากวา 1.75 
 


