
หลักสูตร 
หลักสูตรปกติ 134 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 
 
โครงสร้างหลกัสตูร 

             หลักสูตรทางวิชาการ 
แผนการศกึษาแบบปกติและแผนการศกึษาแบบสหกิจศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ 21 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 18 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 27 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 53 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 50 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 3 หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  6  หน่วยกิต 
 

 รายวิชา 
หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า มีดังนี้ 
1. ก าหนดรหัสไว้ 5 ตัว สองตัวแรกเป็นตัวอักษร สามตัวหลังเป็นตัวเลข เช่น ฟฟ. 211 
2.  อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา เช่น ฟฟ. หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
3.  ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขก ากับรายวิชา 

 
 รายวิชาในหลกัสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
กลุม่วิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)                                        หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏบิัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                                                     3 (2 – 2 – 6) 
EN  101 Everyday English 
อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม  3 (2 – 2 – 6) 
EN  102 Social English 
อก. 103     ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 
EN  103     Global English 
 
กลุม่วิชาบูรณาการทกัษะวิชาชีพ (21 หน่วยกิต)                        หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏบิัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning 
ศท. 102 ความเป็นพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation 
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ศท. 103     เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 103     Technology and Innovation for the Future 
ศท.  104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life 
ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก  3 (3 – 0 – 6) 
GE   105    Global Alliance and Emerging Issues 
ศท.  106     ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3 (3 – 0 – 6) 
GE   106     Financial Literacy and Sustainable Development 
ศท.  107     จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเป็นผู้น า    3 (3 – 0 – 6) 
GE   107     Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  98  หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาแกน (45 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน (18 หน่วยกิต) 
   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
คณ. 105 แคลคูลัส 1                                                           3 (3 – 0 – 6) 
MA  105 Calculus I 
คณ. 106 แคลคูลัส 2  3 (3 – 0 – 6) 
MA  106 Calculus II 
คณ. 107 แคลคูลัส 3  3 (3 – 0 – 6) 
MA  107 Calculus III 
คม. 101 เคมีทั่วไป 3 (2 – 3 – 6) 
CH 101 General Chemistry  
ฟส. 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  3 (2 – 3 – 6) 
PH 101 General Physics I  
ฟส. 103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (2 – 3 – 6) 
PH  103 General Physics II  
 

- กลุม่วิชาวิศวกรรมพื้นฐาน (27 หน่วยกิต) 
                                                                                      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
คก. 121 วัสดุวิศวกรรม   3 (3 - 0 – 6) 
ME 121  Engineering Materials  
คก. 151 การเขยีนแบบวิศวกรรม    3 (1 - 3 – 5) 
ME 151   Engineering Drawing    
คก. 222   หลักการกลศาสตร์วิศวกรรม    3 (3 - 0 – 6) 
ME 222    Engineering Mechanics Principles     
คพ. 122    การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์    3 (2 – 3 – 5) 
CS   122    Computer Programming 
ฟฟ. 211 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า                                                 3 (3 - 0 – 6) 
EE 211 Electric Circuit Theory 
 



ฟฟ. 212 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                                                 1 (0 - 3 – 2) 
EE 212 Electric Circuit Laboratory 
ฟฟ. 324 ระบบควบคุม                                                 3 (3 - 0 – 6) 
EE 324 Control System 
ฟฟ. 325 ปฏิบัติการระบบควบคมุ                                                 1 (0 - 3 – 2) 
EE 325 Control System Laboratory 
อล. 231 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และระบบดิจิทัล   3 (3 - 0 – 6) 
EL 231 Electronics and Digital System Fundamental 
อล. 232 ปฏิบัติการพืน้ฐานอิเล็กทรอนิกส์และระบบดิจิทัล   1 (0 - 3 – 2) 
EL 232 Electronics and Digital System Fundamental Laboratory 
อส. 221 คณิตศาสตร์วิศวกรรม                                                 3 (2 - 2 – 6) 
IE 221 Engineering Mathematics       
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (53 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (50 หน่วยกิต) 
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ฟฟ. 221 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                                                 3 (2 - 2 – 6) 
EE 221 Electric Circuit Analysis       
ฟฟ. 312 การแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า                                                3 (3 - 0 – 6) 
EE 312 Electromechanical Energy Conversion 
ฟฟ. 313 ปฏิบัติการการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า                                          1 (0 - 3 – 2) 
EE 313 Electromechanical Energy Conversion Laboratory 
ฟฟ. 314 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า                                                3 (3 - 0 – 6) 
EE 314 Electrical Machines Control 
ฟฟ. 315 ปฏิบัติการการควบคมุเครื่องจักรกลไฟฟ้า                                         1 (0 - 3 – 2) 
EE 315 Electrical Machines Control Laboratory 
ฟฟ. 331 สัญญาณและระบบ     3 (2 - 2 – 6) 
EE 331 Signals and Systems        
ฟฟ. 326 ระบบไฟฟ้าก าลัง                                                3 (3 - 0 – 6) 
EE 326 Electrical Power Systems 
ฟฟ. 351 สนามและคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า        3 (3 - 0 – 6) 
EE 351 Electromagnetic Fields and Waves 
ฟฟ. 412 การวิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง                                                3 (2 - 2 – 6) 
EE 412 Electrical Power Systems Analysis      
ฟฟ. 413 โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย                                           3 (3 - 0 – 6) 
EE    413    Electric Power Plant and Substations 
ฟฟ. 416 ระบบกักเก็บพลังงาน 3 (3 - 0 – 6) 
EE 416 Energy Storage System 
ฟฟ. 431 การออกแบบระบบไฟฟ้า                                        3 (2 - 2 – 6) 
EE  431 Electrical System Design  
      



ฟฟ. 435 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                3 (3 - 0 – 6) 
EE    435 High Voltage Engineering 
ฟฟ. 481 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1 (ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)   2 (0 - 6 – 6) 
EE 481    Electrical Engineering Project I 
ฟฟ. 482 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2 (ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)  2 (0 - 6 – 6) 
EE 482 Electrical Engineering Project II 
ฟฟ. 497 การฝึกงานทางวิศวกรรม (ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ)  1 (0 - 35 – 0) 
EE 497 Engineering Practices 
อล. 315 ระบบไมโครคอนโทรเลอร์                                                3 (3 - 0 – 6) 
EL    315    Microcontroller Based System 
อล.   316    ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรเลอร์                                               1 (0 - 3 – 2) 
EL    316    Microcontroller Based System Laboratory   
อล. 353 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                               3 (2 - 2 – 6) 
EL    353  Electrical Instruments and Measurements 
อล. 434 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                                               3 (2 - 2 – 6) 
EL    434   Power Electronics 
ฟฟ. 483 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับสหกิจศึกษา (ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)    2 (0 – 6 – 6) 
EE    483 Electrical Engineering Project for Cooperative Education 
สศ.  301    เตรียมสหกิจศึกษา (ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)   3 (3 – 0 – 6)               
CO  301    Pre-Cooperative Education 
 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (3 หน่วยกิต) 
  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ฟฟ. 414 พลังงานทดแทน  3 (2 - 2 – 6) 
EE 414 Renewable Energy 
ฟฟ. 415   การบริหารจัดการโครงการทางไฟฟ้า      3 (3 - 0 – 6) 
EE    415   Electrical Project Management 
ฟฟ. 417   การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรบัวิศวกรรมไฟฟา้     3 (2 - 2 – 6) 
EE    417   Data Analysis for Electrical Engineering 
ฟฟ. 433 วิศวกรรมส่องสว่าง                                        3 (3 - 0 – 6) 
EE 433 Illumination Engineering 
ฟฟ.  436    ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3 (2 - 2 – 6) 
EE    436    Electrical Safety 
ฟฟ. 438 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                                    3 (3 - 0 – 6) 
EE 438    Power System Protection 
ฟฟ.  441  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน     3 (3 - 0 – 6) 
EE    441   Energy Conservation and Management 
ฟฟ.  442   ระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนขั้นสูง      3 (3 - 0 – 6) 
EE    442    Advanced Electrical and Renewable Energy System 
ฟฟ. 493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 (3 - 0 – 6) 
EE 493 Selected Topics in Electrical Engineering I 



ฟฟ. 499 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3 (3 - 0 – 6) 
EE 499 Selected Topics in Electrical Engineering II 
ฟฟ.  494 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า        3 (3 - 0 – 6) 
EE   494  Electric Vehicles 
ฟฟ.  495 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1      3 (3 - 0 – 6) 
EE   495  Special Problems in Electrical Engineering I 
ฟฟ.  496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2      3 (3 - 0 – 6) 
EE   496  Special Problems in Electrical Engineering II 
อส. 311 ความน่าจะเป็นและสถิติวศิวกรรม  3 (2 - 2 – 6) 
IE     311   Probability and Engineering Statistics 
อส.  314 เทคโนโลยีอุบัติใหม ่ 3 (3 – 0 – 6) 
IE     314 Emerging Technology in Engineering 
อส.  322   การสร้างแนวคิดส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ     3 (3 - 0 – 6) 
IE    322   Idea Generation for Entrepreneurship 
อส.   414  โอกาสทางธุรกิจใหม่และการวางแผน      3 (3 - 0 – 6) 
IE    414    Startup Opportunity and Planning 
อส.  415   การบริหารและปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ     3 (3 - 0 – 6) 
IE   415   Entrepreneurial Practicum 
อล.  466   ระบบเครือข่ายกลุ่มเมฆและเครือข่ายเซนเซอร์     3 (3 - 0 – 6) 
EL  466   Cloud and Sensor Networks 
อล. 467 อินเทอรเ์น็ตในสรรพสิ่ง  3 (2 - 2 – 6) 
EL 467 Internet of Things 
ฟฟ. 498    สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)           3 (0 – 40 – 0) 
EE   498    Cooperative Education in Electrical Engineering 
 
หมายเหตุ  ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3-0-6) แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่าง 
 นักศึกษาและอาจารย์ผูส้อนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ      
คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) 
กลุม่วิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต) 
อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                                                                    3 (2 – 2 – 6) 
EN 101 Everyday English   

ฝึกฝนการใช้โครงสร้างพื้นฐานและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยการพูด
แนะน าตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นความชอบและ
แรงผลักดันส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียนด้วยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 
informative self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as 
well as how to express opinions about general issues.  Enhance language skills- speaking, listening, 
reading, and writing—through integrated methods 
 
อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม                                                                  3 (2 – 2 – 6) 
EN 102 Social English   

ฝึกฝนการพูดและการเขียนประโยคและส านวนที่ใช้เป็นประจ า เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ  ในบริบททางสังคมและธุรกิจ  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการน าเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 
exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 
contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 
creativity. 
  
อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล                                                                       3 (2 – 2 – 6) 
EN 103 Global English   
                 ฝึกฝนการบรรยายประสบการณ์โดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ การท างาน และประเด็นปัญหาในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
และการสื่อสารในโลกดิจิทัล ซ่ึงส าคัญต่อการเป็นพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about 
living and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 
communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global 
citizens. 
 
กลุม่วิชาบูรณาการทกัษะวิชาชีพ (21 หน่วยกิต) 
ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                          3 (3 – 0 – 6) 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ



เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 
critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-
solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 
their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 
 
ศท. 102 ความเป็นพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม                                            3 (3 – 0 – 6) 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของความเป็นพลเมอืงที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก
และสังคมอ่ืนที่มีในปัจจุบันและอนาคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมต่างๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปัญญา                  
เพื่อพร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
                 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 
freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 
in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 
peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 
4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
 
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                            3 (3 – 0 – 6) 
GE 103 Technology and Innovation for the Future  
 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู้เท่าทัน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อการด าเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช้
ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
                 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 
applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 
and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 
protection as a result of technology and innovation. 
 
ศท. 104 สุนทรยีภาพกับสขุภาวะเพื่อชีวิต                                                                 3 (3 – 0 – 6) 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
 เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปิดมุมมองใหม่ในเรื่อง
สุนทรียภาพที่เก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะต่าง ๆ  และกีฬา ที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรม 
                 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related 
to life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 
forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 
appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art.  Students will also learn how 
to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other 
related tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 



ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก                                               3 (3 – 0 – 6) 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
 ศึกษาการพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่ งผลกระทบต่อ                 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้าใจประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นใหม่ของประชาคมโลก 
                 In this course, students will learn about international economic and political 
collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 
global issues. 
 
ศท. 106 ความรูท้างการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยนื                                                  3 (3 – 0 – 6) 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินส่วนบุคคลและ                  
การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และ
สังคมเป็นส าคัญ เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 
making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 
literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order 
to highlight key issues and offer practical solutions. 
 
ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเปน็ผู้น า                                  3 (3 – 0 – 6) 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการคิด
แบบเจ้าของ ประกอบด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและด าเนินกิจการอย่าง                       
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีภาวะผู้น าที่สามารถน าและท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล รอบรู้ และกล้าตัดสินใจ           
ทันต่อเหตุการณ์ 
                 In this course, students will study and develop important characteristics of 
entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 
explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 
including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 
to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 
     ข. หมวดวิชาเฉพาะ (98 หน่วยกิต) 
กลุม่วิชาแกน (45 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตรพ์ื้นฐาน (18 หน่วยกิต) 
คณ.   105     แคลคูลัส 1         3 (3 – 0 – 6) 
MA    105     Calculus I 

ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาอินทิกรัลของฟังก์ชันจ านวนจริงและการประยุกต์ใช้งาน
เทคนิคต่างๆของการอินทิเกรท บทน าสู่การอินทิเกรทเชิงเส้น อิมพรอบเปอร์อินทิกรัล การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ อินดีเท
อรมิเนทฟอร์ม 

Limit; continuity; differentiation and integration of real- valued function and their 
applications; techniques of integration; introduction to line integrals; improper integrals; applications 
of derivative; indeterminate forms. 



 
 
 

คณ.   106     แคลคูลัส 2         3 (3 – 0 – 6) 
MA    106     Calculus II 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ คณ. 105 หรือเรียนควบคู่  
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชัน 
มูลฐาน การอินทิเกรทเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
ของหลายตัวแปร 
 Mathematical induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of 
elementary functions; numerical integration; polar coordinates; Calculus of real-valued functions of 
two variables. calculus of real-valued functions of several variables and its applications. 
 
คณ.   107     แคลคูลัส 3         3 (3 – 0 – 6) 
MA    107     Calculus III 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ คณ. 106   

บทน าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ พีชคณิตของเวคเตอร์ในระนาบสามมิติ  เส้นและระนาบและ
พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ การหาอนุพันธ์และการหาอินทิกรัลของฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 

Introduction to differential equations and their applications; Vector algebra in three 
dimensions lines; planes and surfaces in three-dimensional space; differentiation and integration of 
vector-valued functions of a real variable and their applications. 
 
คม.   101     เคมทีั่วไป         3 (2 – 3 – 6) 
CH   101      General Chemistry 
 ปริมาณสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี 
สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอะตอม  พันธะเคมี ธาตุและคุณสมบัติตามตารางธาตุ  
 Stoichiometry and basis of the atomic theory; properties of gas, liquid, solid and solution; 
chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetic; electronic structures of atoms; chemical 
bonds; periodic properties; representative elements; nonmetal and transition metals. 
 
ฟส.   101     ฟิสิกส์ทั่วไป 1          3 (2 – 3 – 6) 
PH    101     General Physics I 
 พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานจลน์ในการหมุน สปริง โมเมนตัม  การเคลื่อนที่ กฎของนิวตัน                      
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงบิด เวกเตอร์ (cross product) งานและพลังงาน ก าลัง
งาน 
 Potential energy; kinetic energy; rotational kinetic energy; springs; momentum; motion 
Newton's law; projectile motion; circular motion; torque; vectors (cross product) ; work and energy; 
power. 
 
 
 



ฟส.   103     ฟิสิกส์ทั่วไป 2        3 (2 – 3 – 6) 
PH    103     General Physics II 
 การสั่นและคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ของไหล ความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ การท างาน
และการวัดของวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน 

   Oscillations; waves; electromagnetic; fluid mechanics; heat; the first law of thermodynamics; 
operation and measurement of basic electrical circuits. 
 

- กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมพื้นฐาน (27 หน่วยกิต) 
คก.  121    วัสดุวิศวกรรม         3 (3 – 0 – 6) 
ME  121    Engineering Materials   

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักของ
วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ เซรามิกส์และวัสดุประกอบคุณสมบัติเชิงกลและการกัดกร่อนของวัสดุ 

study of relationship between structures, properties, production processes and applications 
of main groups of engineering materials i.e.  metals, polymers, ceramics and composites; phase 
equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and materials degradation. 
 
คก.   151     การเขียนแบบวศิวกรรม       3 (1 – 3 – 5) 
ME   151     Engineering Drawing 
 หลักการออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐานแบบของไทยและสากล หลักการเขียนตัวอักษร                   
การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบอกขนาดและความเที่ยงตรง     
ของชิ้นงาน การเขียนภาพตัดและภาพช่วยเพื่อแสดงรายละเอียดในแต่ละส่วน การเขียนแบบด้วยมือเปล่า การวาด
ภาพประกอบ และการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 
 Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawing, dimensioning 
and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches, detail and assembly 
drawings; basic computer-aided drawing; basic computer programs for drawing. 
 

คก.  222     หลักการกลศาสตร์วศิวกรรม       3 (3 – 0 – 6) 
ME  222     Engineering Mechanics Principles   
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ คณ. 105  

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และผลลัพธ์ของระบบแรง                   
การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล                 
แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ กฎข้อสองของนิวตัน งานและพลังงาน               
การดลและโมเมนตัม 

Force System; resultant; equilibrium; fluid static; kinematics and kinetics of particles and rigid 
bodies; Newton's second law of motion; work and energy, impulse and momentum. 

 
คพ.   122     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                3 (2 – 3 – 5) 
CS    122     Computer Programming 

แนวความคิดของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ                  
การประมวลผลข้อมูล เช่น ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ อินพุต เอาต์พุต ค าสั่งควบคุม การประมวลผล



ข้อความ อาร์เรย์ เป็นต้น หลักการเขียนโปรแกรม โครงสร้างและแผนภูมิผังงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรม    
เพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์พื้นฐาน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 ภาษา 

Concept of computer; structure of computer and components such as hardware and 
software; computer Programming concept; type of data and variable; input and output; control 
statement; array; string; programming structure; flowchart; programming controled hardware. 
 
ฟฟ.   211    ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า        3 (3 – 0 – 6) 
EE    211     Electric Circuit Theory 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟส. 103  

องค์ประกอบวงจร การวิเคราะห์โนดและเมซ ทฤษฎีวงจร ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า และ ตัวเก็บประจุ วงจร
อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรกระแสสลับ ระบบสามเฟส 

Circuit elements; node and mesh analysis; circuit theorems; resistance, inductance, and 
capacitance; first and second order circuits; phasor diagram; AC power circuits; three-phase systems. 
 

ฟฟ.   212     ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า        1 (0 – 3 – 2) 
EE     212     Electric Circuit Laboratory 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 211 หรือเรียนควบคู่กัน  

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
Laboratory experiments on subjects that correspond to the Electric Circuit Theory course . 
 

ฟฟ.   324     ระบบควบคุม        3 (3 – 0 – 6) 
EE    324      Control System 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ อส. 221 หรือ เรียนควบคู่กัน  

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
แบบจ าลองและผลตอบสนองเชิงพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง การควบคุมวงปิดและวงเปิด                     
การควบคุมแบบป้อนกลับ และ ความไวต่อการตอบสนอง ชนิดของการควบคุมป้อนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขเก่ียวกับ
เสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ 

Mathematical modals of systems; closed- loop and open- loop control system; transfer 
function; signal flow graphs; time-domain and frequency-domain analysis and design of control 
system; root locus; Nyquist plots; Bode plots; system stability testing. 
 
ฟฟ.   325     ปฏิบัติการระบบควบคุม       1 (0 – 3 – 2)  
EE     325     Control System Laboratory 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ.  324 หรือเรียนควบคู่กัน  

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชาระบบควบคุม 
Laboratory experiments on subjects that correspond to the Control System course . 
 

อล.   231     พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และระบบดิจิทัล      3 (3 – 0 – 6) 
EL    231     Electronics and Digital System Fundamental 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟส. 103   



โครงสร้างและการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ เป็นต้น                     
การออกแบบและจ าลองการท างานของวงจรอเล็กทรอนิกส์แบบแอนะล็อก ระบบตรรกะและพีชคณิตของบูลีน                  
การออกแบบและจ าลองการท างานของวงจรดิจิทัล การออกแบบ PCB ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

Structures and application of electronic devices such as didode trasistor, op-amp etc.; design 
and simulation in analog signal of electronic circuits; Boolean and logic; Design and simulation in 
digital signal; fundamental of PCB design. 
 
อล.  232     ปฏิบัติการพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์และระบบดิจิทัล 1 (0 – 3 – 2) 
EL   232     Electronics and Digital System Fundamental Laboratory 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบได้ อล. 231 หรือเรียนควบคู่กัน   
 ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์และพื้นฐานระบบดิจิทัล 
 Laboratory experiments on subjects that correspond to the Electronics and Digital System 
Fundamental course. 
 
อส.   221     คณิตศาสตร์วิศวกรรม        3 (2 – 2 – 6) 
IE     221     Engineering Mathematics 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ คณ. 107   

อนุกรมฟูเรียร์และออยเลอร์อินทกิรัลของฟูเรยีรแ์ละการทรานฟอรม์ของฟูเรยีร ์ลาปลาชทรานฟอร์ม ผลการ
แปลง Z เทคนิคการทรานฟอรม์ฟังก์ชั่นต่อเนือ่งและไม่ต่อเนื่อง ทรานฟอร์มฟังก์ชั่นและการประยุกต์ในการแก้สมการ
อนุพันธ์สมการ อนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง และอันดับสองและการแก้สมการวิธีการเชิงตัวเลข ฟังก์ชันเบสเสล ฟังก์ชัน      
เลอจอง  และฟังก์ชันอ่ืนๆที่ใช้ในงานวิศวกรรม การอินเทอร์โพเลชั่น การก าจัดแบบเกาส์ การแก้สมการอนุพันธ์โดย  
วิธีรุงเงง– กุตตา การแก้สมการไม่เชิงเส้นโดยวิธีนิวตัน – ราฟสันและวิธีของฮอเนอร์ การประยุกต์คณิตศาสตร์กับ
ปัญหาวิศวกรรม 

Fourier and Euler Series; Fourier integral; Fourier transform; Laplace transform; Z- transform; 
continuous and discrete fourier transform; transform function and their applications to solve 
differential equations; differential equations:  first- order, second- order; numerical solutions of 
differential equations;, Bessel function; Lagrange function; functions for engineering applications; 
interpolation; Gaussian elimination; Runge- Kutta methods; Newton- Raphson; Euler methods, 
engineering applications. 
 

กลุม่วิชาเฉพาะด้าน (53 หน่วยกิต) 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคบั (50 หน่วยกติ) 

ฟฟ.   221     การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า       3 (2 – 2 – 6) 
EE     221     Electric Circuit Analysis 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ.  211  

วงจรเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าแบบกราฟ การวิเคราะห์โดยใช้โนดและเมช                      
การวิเคราะห์โดยอาศัยลูปและคัตเซ็ต สมการของสถานะ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ฟังก์ชันของวงจรไฟฟ้า ทฤษฎีของ
วงจรไฟฟ้าที่มีทางเข้าออก 2 ทาง 

Linear circuit; graphical circuit theory; nodes and meshes analysis; loop and cut-set analysis; 
state equation; electric circuit analysis; electric circuit function; two ports network theory. 
 



ฟฟ.   312     การแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า       3 (3 – 0 – 6) 
EE     312     Electromechanical Energy Conversion 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ.  211 

วงจรแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้า การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเชิงกล หลักการท างาน โครงสร้าง วงจรสมมูล 
คุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 

Magnetic circuits; transformer; principles of rotating machines; Electromechanical energy 
transformation; principle, structure, equivalent circuit and characteristics of DC machines and AC 
machines. 
 
ฟฟ.  313     ปฏิบัติการการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า      1 (0 – 3 – 2) 
EE    313     Electromechanical Energy Conversion Laboratory 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ.  312 หรือ เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า 
Laboratory experiments on subjects that correspond to the Electromechanical Energy 

Conversion course. 
 

ฟฟ.   314     การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า       3 (3 – 0 – 6) 
EE    314     Electrical Machines Control 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ.  312  

การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง และ กระแสสลับ โครงสร้าง และการควบคุมมอเตอร์ชนิดพิเศษ 
เช่น เซอร์โวมอเตอร์ สเตปเปอร์มอเตอร์ และ มอเตอร์เกียร์ เป็นต้น 

Control of DC and AC machinery, structures and control of special motors such as Servo 
motor Stepper motor and gear motor etc. 

 
ฟฟ.   315     ปฏิบัติการการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า              1 (0 – 3 – 2) 
EE     315     Electrical Machines Control Laboratory 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 314 หรือ เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชาการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Laboratory experiments on subjects that correspond to the Electrical Machines Control 

course. 
 

ฟฟ.   331     สัญญาณและระบบ        3 (2 – 2 – 6) 
EE     331     Signals and Systems 

สัญญาณและระบบเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ความถี่ของสัญญาณและระบบเวลาต่อเนื่อง
และไม่ต่อเนื่อง การแปลงลาปลาส การแปลง Z การประมวลสัญญาณ เทคโนโลยีการสื่อสาร 

Continuous- Time Signals and Systems, Discrete - Time Signalsand Systems, Frequency 
analysis of Continuous-Time Signals and Systems, Frequency analysis of Discrete -Time Signalsand 
Systems, Laplace Transformation, z-Transformation, Signal Processing, Communication Technology. 

 
 
 
 



ฟฟ.   326     ระบบไฟฟ้าก าลัง         3 (3 – 0 – 6) 
EE    326      Electrical Power Systems  
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 221 
 โครงสร้างของการผลิต การส่ง การจ าหน่ายก าลังไฟฟ้า ระบบต่อหน่วย แบบจ าลองและพารามิเตอร์ของ      
สายส่งและสายเคเบิล คุณลักษณะและแบบจ าลองของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า การศึกษาการไหลของ
ก าลังไฟฟ้า การควบคุมการไหลของก าลังไฟฟ้า กราฟของโหลดตามช่วงเวลา โหลดเฟคเตอร์ 
 Structure of geration, trasnsmission and distribution system; Per-Unit system; models and 
parameters of transmission lines and cables; characteristics and models of generator and 
transformer; power flow; power flow controls; load curve, load factor. 
 
ฟฟ.   351    สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า       3 (3 – 0 – 6) 
EE    351     Electromagnetic Fields and Waves 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟส. 103 และ คณ. 107 หรือเรียนควบคู่กัน 
 สนามไฟฟ้าสถิต แรงของคูลอมป์ ความเข้มของสนามไฟฟ้า เส้นแรงของสนามไฟฟ้า และกฎของเกาส์  
การวิเคราะห์เวกเตอร์และทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ตัวน าและไดอิเล็กตริก ค่าความจุไฟฟ้า พลังงานและศักย์ไฟฟ้า กระแส
การพาและกระแสการน าสนามแม่เหล็กสถิต สมการลาปลาซ กฎของแอมแปร์ แรงและแรงบิดในสนามแม่เหล็ก                 
การเหนี่ยวน าและวงจรแม่เหล็ก กระแสกระจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนตามเวลา สมการแมกซ์เวล ทฤษฎี
พอยน์ติง ทฤษฎีสายส่ง ทฤษฎีท่อน าคลื่น การแผ่คลื่นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรเปลี่ยนตามเวลา 
 Electrostatic fields; Coulomb force; electric field strength; electric lines of force; Gauss’s Law; 
vector analysis and divergence’ s theorem; conductors and dielectrics; capacitance, electric energy 
and potential; convection and conduction currents; magnetostatic fields; Laplace’ s equation; 
Ampere's Law; force and torque in electromagnetic field; conductivity and magnetic circuit; 
cisplacement current; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations; Poynting's theorem; 
transmission line theory; waveguide theory; wave Propagation of time-varying electromagnetic field. 
 

ฟฟ.   412    การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง       3 (2 – 2 – 6) 
EE    412     Electrical Power Systems Analysis 
วิชาบังกับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 326  

ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบสมมาตรและไม่สมมาตร ส่วนประกอบ
สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง การจ่ายโหลดอย่างประหยัด แรงดันเกินขนาดในระบบไฟฟ้าก าลังและ
ข้อก าหนดของฉนวนไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้นในการวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้าก าลัง 

Faults in electrical power system; symmetrical and asymmetrical faults; symmetrical 
components; electrical stability; economic dispatch; overvoltages in electrical system and insulation; 
fundamental of electrical system protection; basic program for power system analysis. 
 

ฟฟ.   413     โรงต้นก าลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย      3 (3 – 0 – 6) 
EE     413     Electric Power Plant and Substations 
วิชาบังคับก่อน  :   สอบได้ ฟฟ. 312   

การผลิตและการแปลงรูปก าลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ดีเซล                       
แบบพลังงานไอน้ า แบบพลังงานก๊าซ แบบพลังงานความร้อนร่วม แบบพลังงานงานน้ า เป็นต้น แหล่งที่มาของ



พลังงานทดแทนเบื้องต้น ชนิดและอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีไฟฟ้าย่อย การออกแบบและการท างานของระบบสถานี
ไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดินส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย 

Generation and conversion of electrical power from various types of power plants such as 
diesel power plant, steam power plant, gas turbine power plant, combined cycle power plant, hydro 
power plant, and etc; renewable energy sources; types and equipments of substations; substation 
layout; design and operation of substation; lightning protection and grounding system. 

 
ฟฟ.   416     ระบบกักเก็บพลังงาน        3 (3 – 0 – 6) 
EE     416     Energy Storage System 
วิชาบังคับก่อน  :   สอบได้ ฟฟ. 326 

ระบบก าลังไฟฟ้าสมัยใหม่เบื้องต้น เทคโนโลยีของแหล่งกักเก็บพลังงาน (แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อน                    
แหล่งกักเก็บพลังงานกล แหล่งกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าเคมี) การประยุกต์ใช้แหล่งกักเก็บพลังงาน แบบจ าลอง                     
การควบคุมและการจ าลองของแหล่งกักเก็บพลังงาน แบบจ าลองด้านค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

Introduction to modern power systems; energy storage technology (thermal energy storage, 
mechanical energy storage, electrochemical storage of electrical energy); Energy storage applications; 
Modeling, control, and simulation of energy storage; Cost model and economics analysis. 

 

ฟฟ.   431    การออกแบบระบบไฟฟ้า       3 (2 – 2 – 6) 
EE    431     Electrical System Design 
วิชาบังคับก่อน  :   สอบได้ ฟฟ.  312 หรือ เรียนควบคู่กัน 

หลักการพื้นฐานในการออกแบบ สัญลักษณ์และมาตรฐาน แผนภาพของระบบไฟฟ้า ประเภทของสายไฟฟ้า              
ชนิดและการใช้งานทางเดินสาย อุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้า การค านวณโหลด การจัดท าตารางโหลด                        
การออกแบบระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การออกแบบระบบที่ประกอบด้วยมอเตอร์ สายป้อนและ                  
สายป้อนหลัก ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบตัวเก็บประจุ ระบบต่อลงดินส าหรับ  
การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการออกแบบและติดต้ังทางไฟฟ้า 

Basic design concepts; codes and standards; power distribution schemes; electrical wires and 
cables; raceways; electrical equipment and apparatus; load calculation; power factor improvement 
and capacitor bank circuit design; lighting and appliances circuit design; motor circuit design; load, 
feeder, and main schedule; emergency power system; short circuit calculation; grounding system for 
electrical installation; Code of Practice, standards and safety in electrical design and installation. 
 

ฟฟ.   435     วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง        3 (3 – 0 – 6) 
EE    435     High Voltage Engineering 
วิชาบังคับก่อน   :   สอบได้ ฟฟ. 351  

การใช้งานไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสูงและแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบไฟฟ้าก าลัง การสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงส าหรับ                    
การทดสอบ เทคนิคการวัดแรงดันไฟฟา้สูง ความเข้มสนามไฟฟา้และเทคนคิการฉนวนการศกึษาการเบรกดาวน์ในก๊าซ 
ของเหลวและในไดอิเล็กตริกของแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูง การเกิดและการป้องกันฟ้าผ่า การประสาน
สัมพันธ์ทางฉนวน ความปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับระบบแรงดันสูง 

High voltage and overvoltage applications in power systems; generation of high voltage for 
testing; high voltage measurement techniques; electric field stress and insulation techniques; 



breakdown of gas; liquid and solid dielectric; high voltage testing techniqu; insulation coordination: 
lighining and its protection; electrical safety for high voltage systems. 
 

ฟฟ.   481     โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1       2 (0 – 6 – 6) 
EE     481     Electrical Engineering Project I  
 (ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ) 
วิชาบังคับก่อน  :  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  และได้รับอนุมัติจากผู้สอน 

วางแผนและออกแบบโครงงานและสร้างอุปกรณ์ หรือระบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ในปีสุดท้าย) มีการเสนอ
โครงการและรายงาน ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องการเพื่อด าเนินการโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 

Project planning and designing. Electrical equiptments or systems development (in the final 
year). This includes project presentation and report as well as preparation of equipments to carry out 
the electrical engineering project II. 

 
ฟฟ.   482 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2       2 (0 – 6 – 6) 
EE     482 Electrical Engineering Project II 
 (ส าหรับแผนการศึกษาแบบปกติ) 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 481 

เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1ต้องด าเนินการสร้างอุปกรณ์ต้นแบบจนเสร็จบริบูรณ์  
พร้อมทั้งท ารายงานและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

Continuing Project from Electrical Engineering Project I; complete the construction of the 
prototype device; reporting and testing the prototype device to the project advisor. 

 

ฟฟ.   497     การฝึกงานทางวศิวกรรม       1 (0 – 35 – 0) 
EE    497     Engineering Practices 
 (ส าหรับแผนการศึกษาศึกษาแบบปกติ) 

การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวข้อง  ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ประจ าบริษัทเอกชน
หรือหน่วยงานราชการ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หรือ 180 ชั่วโมง ท้ังนี้โดยนักศึกษาต้องได้เกรดเป็น S 

An engineering internship in a related field Under the supervision of an experienced engineer 
at a private company or government agency.  The internship duration is at least 6 weeks or 180 
hours. To pass this course, the students must obtain a grade of S. 
 

ฟฟ.   483 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับสหกิจศึกษา     2 (0 – 6 – 6) 
EE    483      Electrical Engineering Project for Cooperative Education 
 (ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฟฟ. 498 
เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากการด าเนินงานในวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้าซ่ึงนักศึกษาต้องน าผลงาน 

ที ่ได้จากการท าสหกิจศึกษามาสร้างหรือปรับปรุงให้เสร็จบริบูรณ์ พร้อมทั้งท ารายงานและทดสอบผลงานต่ออาจารย์  
ที่ปรึกษาโครงงาน 

Continuing Project from the Cooperative Education in Electrical Engineering; students must 
bring the results to build or improve in order to complete the project; this includes submiting the 
report and demonstrating the prototype to the project advisor. 



อล.   315     ระบบไมโครคอนโทรเลอร์       3 (3 – 0 – 6) 
EL    315     Microcontroller Based System  
วิชาบังคับ  :  สอบได้ คพ. 122 และ อล. 231  

ระบบการท างานของไมโครคอนโทรเลอร์ การต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้งานร่วมกันในอุปกรณ์ ช่องทาง     
การเชื่อมต่อ การน าข้อมูลเข้า - ออก อุปกรณ์ผ่านทางจุดเชื่อมต่อ ส่วนประกอบต่างๆของไมโครคอนโทรเลอร์ เช่น       
ไทมเมอร์ การแปลงข้อมูล และชุดการติดต่อสื่อสารมาตฐาน RS232 ฯลฯ การออกแบบการท างานร่วมกันระหว่าง
อุปกรณ์ในขนาดพื้นที่ที่จ ากัด และการออกแบบเพื่อใช้งานโดยมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ                
เช่น อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นต้น 

Microcontrollers system; the peripheral modules into a single System-on-Chip (SoC); A part 
from input-output ports, timers, data converters, communication modules, etc. ; the single chip 
solution makes the footprint of the computational element small in the overall system package; 
eliminating the necessity of additional chips on board; application using microcontroller such as IoT. 

 
อล.   316     ปฏิบัติการระบบไมโครคอนโทรเลอร์      1 (0 – 3 – 2) 
EL    316     Microcontroller Based System Laboratory   
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ อล. 315 หรือ เรียนควบคู่กัน 

ปฏิบัติการทดลองที่สอดคล้องกับวิชาระบบไมโครคอนโทรเลอร์  
Laboratory experiments on subjects that correspond to the Microcontroller Based System 

course. 
 
อล.   353     การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      3 (2 – 2 – 6) 
EL    353     Electrical Instruments and Measurements 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 211  

หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด
กระแสและแรงดันของทั้งไฟตรงและไฟสลับโดยใช้มาตรวัดแบบแอนะลอกและแบบดิจิทัล การวัดก าลังไฟฟ้า                 
ตัวประกอบก าลัง และพลังงานไฟฟ้า การวัดความถี่ คาบเวลาและช่วงเวลาสัญญาณรบกวน การสอบเทียบเครื่องมือ
วัด อุปกรณ์วัดต่างๆ เชิงอุตสาหกรรม 

Units and standard of electrical measurement; instrument classification and characteristics; 
analysis and measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital instruments; 
power, power factor, and energy measurement; the measurement of frequency and period/ time – 
interval measurement; noises; Industrial instruments and equipments calibration. 

 

อล.   434     อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง        3 (2 – 2 – 6) 
EL    434     Power Electronics 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ อล. 231  
 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง หลักการของการแปลงก าลังไฟฟ้า การออกแบบและการท างาน
ของคอนเวอร์เตอร์แบบไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง คอนเวอร์เตอร์แบบไฟฟ้ากระแส ตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง  คอนเวอร์เตอร์แบบไฟฟ้า กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ คอนเวอร์เตอร์แบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 



 Characteristics of power electronics devices; principles of power conversion; design and 
function of AC to DC converter; DC to DC converter; AC to AC converter; DC to AC converter; 
applications of power electronic devices. 
 

สศ.   301     เตรียมสหกิจศึกษา   3 (3 – 0 – 6)               
CO   301     Pre-Cooperative Education 
 (ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 

ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจระบบสหกิจศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการท างาน เสริมสร้างทักษะ
ด้านต่างๆ อาทิ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารบัการสัมภาษณ์ การพัฒนา
ทักษะในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการสื่อสารระหว่าง Generation และการใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสาร รวมถึงการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง                
มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีเทคนิคในการพัฒนาอารมณ์และปรับตัวได้ มีทักษะเฉพาะด้านวิชาชีพ                    
มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน การน าเสนอ และข้อควรปฏิบัติในระหว่างปฏิบัติงาน  และ 
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

Studying concepts and understanding in cooperative education system and preparation for 
applying jobs such as how to prepare documents for job application, how to choose the right 
company to work, techniques for job interviewing, the development of communication skills in both 
Generation communication styles and the international communication, cross- cultural 
communication and also focusing on Creative team work skills in the different organizational 
cultures, the Psychology of working together, techniques emotional development and adaptation, 
Improving professional skills and entrepreneurial spirit and furthermore, the Report writing, 
Presentation, the best practices during work in the workplace, Morality, Ethics and professional ethics 
 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลอืก (Major Electives) (3 หน่วยกิต) 
ฟฟ.   433     วิศวกรรมส่องสว่าง        3 (3 – 0 – 6) 
EE    433     Illumination Engineering   

ธรรมชาติและเทคโนโลยีของแสงสว่าง หน่วยและการวัดแสงสว่าง หลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ ดวงโคมไฟฟ้า
และการเลือกใช้งาน สมบัติทางแสงของวัสดุก่อสร้าง การค านวณ แสงสว่างภายในอาคารและนอกอาคาร การใช้
ซอฟแวร์ในการออกแบบระบบส่องสว่าง 

Nature and technology of lighting; unit and linghting measurement; lamp types; electric 
lamps and selection; optical properties of material; calculation; Indoor and outdoor lighting; software 
for lighting design. 

 

ฟฟ.   438    การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง       3 (3 – 0 – 6) 
EE    438     Power System Protection 
วิชาบังคับก่อน   :  สอบได้ ฟฟ. 312 



สาเหตุของการเกิดความผิดพร่อง หลักการพื้นฐานของการป้องกันในระบบไฟฟ้าก าลัง หม้อแปลงเครื่องมือ
วัด และทรานสดิวเซอร์ หลักการเบื้องต้นของอุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและกระแส              
ผิดพร่อง ลง ดินการป้องกันโดยอาศัยผลต่างของปริมาณทางไฟฟ้า การป้องกันระบบส่งโดยใช้รีเลย์แบบระยะทาง                
การป้องกันระบบส่ง โดยใช้รีเลย์แบบไพลอต การป้องกันมอเตอร์การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า การป้องกันเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเขตการป้องกัน แนะน าการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัลเบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกัน                 
ในอุตสาหกรรมเบื้องต้น 

Causes of fault; fundamental of protection practices; instrument transformer and transducer; 
protection devices and protection system; overcurrent and earth fault protection; differential 
protection; transmission line protection by distance relaying; transmission line protection by pilot 
relaying; motor protection; transformer protection; generator protection; bus zone protection; 
Introduction to industrial protection devices. 

 

ฟฟ.   493     เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1      3 (3 – 0 – 6) 
EE    493      Selected Topics in Electrical Engineering I 
วิชาบังคับก่อน  :  ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 

หัวข้อที่น่าสนใจเก่ียวกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Interesting topics about new developments Electrical Engineering 1 

 

ฟฟ.   499     เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2      3 (3 – 0 – 6) 
EE    499      Selected Topics in Electrical Engineering II 
วิชาบังคับก่อน  :  ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 

หัวข้อที่น่าสนใจเก่ียวกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Interesting topics about new developments Electrical Engineering 2 
 

ฟฟ.   498   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า          3 (0 – 40 – 0) 
EE    498    Cooperative Education in Electrical Engineering 

(ส าหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 
วิชาบังคับก่อน  :  สศ. 301  

ศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้
นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบัติงานพื้นฐาน อย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาจะต้อง                    
มีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์                  
ซ่ึงเป็นงานที่มีคุณภาพหรือเป็นงานที่เน้นประสบการณ์ท างาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ
ของนักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผล
การท างานจากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

Studying the actual working system in the workplace as an employee; establishing career 
readiness from basic, principled and systematic operations; The full-time training in the workplace is 
at least 1 semester or 16 weeks; the result of working is a quality work or emphasizes work 



experience(Work Integrated Learning) ; or projects (Project Based Learning)  that is beneficial to the 
organization; assessment of work results from the faculty together with the establishment; students 
are required to provide a summary report on their co-operative education after completion of their 
work. 

 

อส. 314   เทคโนโลยีอุบัติใหม ่        3 (3 – 0 – 6) 
IE   314    Emerging Technology in Engineering 

เทคโนโลยีที่ก าลังอุบัติขึ้น งานวิจัยและระดับการพัฒนาในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีใหม่ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในอนาคต โดยมุ่งเน้นเนื้อหาในประเด็นต่างๆ เช่น ระบบการสื่อสาร 
พลังงาน การประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ความท้าทายของงานทางวิศวกรรม               
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงเทคโนโลยีมัลติมีเดียกับงานทางวิศวกรรม 

New technology; Current research and development levels; awareness of emerging 
technology for future human life; focusing on various topics such as communication systems; energy; 
application of engineering knowledge on medical technology; challenge of engineering towards 
environmental change; multimedia technology linked to engineering works. 

 
ฟฟ.  414 พลังงานทดแทน 3 (2 – 2 – 6) 
EE   414 Renewable Engergy 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 211  

ระบบพลังงานและแหล่งพลังงานทดแทนเบื้องต้นศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนความแตกต่างระหว่าง
เทคโนโลยีของพลังงานทดแทนและพลังงานแบบด้ังเดิม เทคโนโลยีในการผลิตของพลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ 
ลม ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ พลังงานคลื่นและเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น                 
แหล่งกักเก็บพลังงานเบื้องต้น 

Energy systems and basic renewable energy sources; renewable energy potentials; 
technology difference between renewable energy and traditional energy; generation technologies of 
renewable energy such as solar, wind, biomass, geothermal energy, biogas, waste energy, wave 
energy and fuel cells etc. introduction to energy storage 
 

ฟฟ.  415     การบริหารจัดการโครงการทางไฟฟ้า      3 (3 – 0 – 6) 
EE    415     Electrical Project Management 

ภาพรวมของการบริหารโครงการทางไฟฟ้า ความหมายโครงการทางไฟฟ้า ความส าคัญและความจ าเป็นของ              
การจัดการโครงการทางไฟฟ้า คุณลักษณะของโครงการทางไฟฟ้าวงจรโครงการทางไฟฟ้า โครงสร้างหลักของ                     
การบริหารโครงการทางไฟฟ้า การก าหนดแนวคิดและข้อก าหนดโครงการทางไฟฟ้า การศึกษาความเป็นไปได้และ                  
การวิเคราะห์โครงการทางไฟฟ้า การวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ การควบคุมและประเมินผลโครงการทางไฟฟ้า 
และกรณีศึกษาส าหรับการจัดการโครงการทางไฟฟ้า 

Overview of electrical project management; electrical project definition; the importance and 
necessity of Electrical Project Management; characteristics of electrical project; electrical project 
circuit; the main structure of electrical project management; conceptualization and electrical project 
requirements; feasibility studies and analysis of electrical project; planning and strategy; control and 
evaluation of electrical project; case studies for electrical project management. 



ฟฟ.  417     การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับวิศวกรรมไฟฟา้     3 (2 – 2 – 6) 
EE    417     Data Analysis for Electrical Engineering 

พื้นฐานและตัวแปรต่างๆ ในเชิงสถิติ กรณีศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟา้ การตรวจสอบ คัดเลือกและแปลงข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจ าลองจากข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการและแนวคิดในการแสดง
ข้อมูล การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงข้อมูล  

Statistical and variables; case studies in electrical engineering; verification data; selection 
data and transformation data; data analysis; data- driven modeling to support decision process; 
concept of data visualization; data analyze and data visualization. 
 

ฟฟ.  436 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 3 (3 – 0 – 6) 
EE    436 Electrical Safety 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 211  

การตรวจวัดความอันตรายและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้าและ                
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ไฟฟ้าดูด แรงดันย่างก้าวและสัมผัส การถ่ายเทของประจุไฟฟ้าสถิต ประกายไฟจากการอาร์ค
ทางไฟฟ้าและการป้องกัน การปลดวงจรทางไฟฟ้า การต่อลงดินการต่อประสานและการป้องกันการทดสอบ                     
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร การแนะน าด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าส าหรับระบบแรงดันต่ าและ               
แรงดันสูงความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ท างาน 

Hazard detection and electrical safety; causes of electrical accidents and damage result ; 
electric shock; step voltage and touch voltage; electrostatic transfer; sparks from electrical arc and 
protection; electrical circuit disconnection; earthing, grounding; co- ordination and protection; 
electrical safety test; circuit protection device; Introduction to electrical safety for low voltage and 
high voltage; electrical safety at the workplace. 
 

ฟฟ.  441     การบริหารจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน     3 (3 – 0 – 6) 
EE    441     Energy Conservation and Management 
วิชาบังคับก่อน   :   สอบได้ ฟฟ. 312  

พื้นฐานของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหลักการของประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและ
โรงงาน การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับในการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการและการวิเคราะห์พลังงาน                     
ในอาคารและโรงงาน เทคนิคของประสิทธิภาพการใช้งานแสงสว่าง ความร้อนการระบายอากาศ และระบบปรับ
อากาศ มอเตอร์อุตสาหกรรม เครื่องก าเนิดไฟฟ้าร่วม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการอนุรักษ์พลังงาน 

The basics of energy efficiency; principles of energy efficiency in building and factory; load 
management; laws and regulations on energy conservation; Energy management and analysis in 
building and factory; lighting efficiency technique; heat, ventilation and air conditioning system; 
industrial motor; co-generator; economic analysis and energy conservation. 

 

ฟฟ.  442     ระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนขั้นสูง      3 (3 – 0 – 6) 
EE    442     Advanced Electrical and Renewable Energy System 
วิชาบังคับก่อน   :   สอบได้ ฟฟ. 441  



การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน เทคโนโลยีและความคุ้มค่าในการเลือกใช้ กฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เ ก่ียวข้องกับการจัดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบต่างๆ กระบวนการการทดสอบ                      
การเริ่มเดินเครื่องมาตรการความปลอดภัย การป้องกัน และการบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

Generation system design of renewable energy power; technology and cost-effective; laws 
and regulations related to the organization of renewable energy generation systems; testing process; 
start-up of the power generation system; safety measures, protection and maintanance of renewable 
energy generation. 
 
ฟฟ.  494     รถยนต์พลังงานไฟฟ้า        3 (3 – 0 – 6) 
EE   494    Electric Vehicles 
วิชาบังคับก่อน  :  ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 

ประเภทของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ชนิด แบบจ าลองและการน าไปใช้ของแหล่งกักเก็บพลังงาน เช่น 
แบตเตอรี่ ไฮโดรเจน เป็นต้น ระบบประจุไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า การออกแบบรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น  

Types of electric vehicles; models and energy storage of electric vehicles such as batteries 
and Hydrogen, etc.; charging and driving systems of electric vehicles; introduction to electric vehicle 
design. 
 
ฟฟ. 495    ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1      3 (3 – 0 – 6) 
EE  495  Special problems in Electrical Engineering I 
วิชาบังคับก่อน  :  ผ่านรายวิชาที่ก าหนด  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 

หัวข้อที่น่าสนใจเก่ียวกับพัฒนาการใหม่ๆ   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Special problems in Electrical Engineering 1 

 

ฟฟ. 496   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2      3 (3 – 0 – 6) 
EE   496 Special problems in Electrical Engineering II 
วิชาบังคับก่อน  :  ผ่านรายวิชาที่ก าหนด  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 

หัวข้อที่น่าสนใจเก่ียวกับพัฒนาการใหม่ๆ   ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Special problems in Electrical Engineering 2 

 
อส.   311     ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม      3 (2 – 2 – 6) 
IE     311     Probability and Engineering Statistics 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ คณ. 105 
            ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชั่นของตัวแปรสุ่มเดียวและตัวแปรสุ่ม                      
หลายตัว ฟังก์ชั่นการแจกแจงและความหนาแน่น ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชั่น สถิติพื้นฐาน การสุ่มตัวอย่าง               
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การประยุกต์สถิติกับระบบควบคุมอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรม 
 Probability; conditional probability; random variables; functions of a single random variable 
and multiple random variables; distribution functions and density; expected value and moment 
function; basic statistics; sampling; parameter estimation; hypothesis testing; linear regression and 



correlation analysis; analysis of variance; applications of statistics to industrial control systems and 
engineering. 
 

อส. 322  การสร้างแนวคิดส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ       3 (3 – 0 – 6) 
IE   322  Idea Generation for Entrepreneurship 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการสร้างแนวคิดทางธุรกิจการคัดกรองแนวคิดทางธุรกิจการวิเคราะห์ความเป็น                
ไปได้ของแนวคิดทางธุร กิจการปกป้องแนวคิดทางธุรกิจด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึง                                    
การน าแนวความคิดทางธุรกิจไปสู่การเริ่มต้นกิจการอย่างประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 Study the basic principles of creating business ideals; Business idea screening; feasibility 
analysis of business ideals; protection of business ideals with intellectual property management; 
applying business concepts to successful and sustainable start-up businesses. 
 

อส. 414   โอกาสทางธุรกิจใหม่และการวางแผน      3 (3 – 0 – 6) 
IE   414 Startup Opportunity and Planning 

ศึกษากระบวนการในการเริ่มธุรกิจใหม่การคัดเลือกโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจ                     
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการหาแหล่งเงินทุนและการสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นของกิจการวิธีการบริหารจัดการ
ธุรกิจช่วงเริ่มต้นที่มีความเสี่ยงสูงอีกทั้งยังมีการศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจท าให้
ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อย่างประสบความส าเร็จ 

Study the basic principles of creating business ideals; Business idea screening; feasibility 
analysis of business ideals; protection of business ideals with intellectual property management; 
applying business concepts to successful and sustainable start-up businesses. 
 

อส. 415   การบริหารและปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ     3 (3 – 0 – 6) 
IE   415   Entrepreneurial Practicum 
          ศึกษาวิธีการในภาคปฏิบัติของการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตลาดการเงินทรัพยากร
บุคคลกระบวนการผลิตและการจัดการระบบสารสนเทศผ่านมุมมองของผู้ประกอบการจริงทั้งกรณีศึกษาและวิทยากร
พิเศษ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
 Business management in various areas such as marketing, finance, human resources, 
production processes and information systems management through the perspective of real 
entrepreneurs, case studies, and special speakers for a successful entrepreneur. 
 

อล.  466 ระบบเครือข่ายกลุ่มเมฆและเครือข่ายเซนเซอร์     3 (3 – 0 – 6) 
EL   466 Cloud and Sensor Networks 
วิชาบังคับก่อน  :  สอบได้ ฟฟ. 331 

ภาพรวมค าจ ากัดความและแนวคิดของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาและติดต้ังโปรแกรม                           
บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ โมเดลในการให้บริการและโมเดลการใช้งานของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ การสร้าง          
แอพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ เครือข่ายเซ็นเซอร์เบื้องต้น แพลตฟอร์มของเซ็นเซอร์ การออกแบบและการจัดวางเครือข่าย
เซ็นเซอร์โดยค านึงถึงข้อจ ากัดด้านแบนด์วิดท์และพลังงาน การควบคุมเครือข่ายและการจัดเส้นทาง การประมวลผล
สารสนเทศร่วมกัน ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมส าหรับเซ็นเซอร์ และการจ าลอง                      
การท างานของคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆและเครือข่ายเซ็นเซอร์ 



Overview, definitions; concepts of cloud computing; development and installation of 
programs on cloud-based computers; service models; cloud computing models; cloud computing 
applications; cloud sensor network; sensor platform; design and placement of sensor networks taking 
into account limited bandwidth and power; network control; routing; information processing; 
infrastructure security; sensor programming; simulations of cloud computing and sensor network. 
 

อล.  467  อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง  3 (3 – 0 – 6) 
EL   467  Internet of Things  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ อล.  231 

ความหมายของอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรค การประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิด                     
ที่เก่ียวข้อง เทคโนโลยีและเครื่องมือ การออกแบบในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้ให้เ กิดผล
สัมฤทธิ์กับองค์กร รวมถึงข้อควรพิจารณาในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว รูปแบบ                  
การสื่อสารและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT 

The meaning of the internet of things; opportunities; challenges; obstacles; application of 
related technology; logical and physical design; creating and deploying includes considerations 
regarding security and privacy; communication and IoT platform provider. 
 
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 
      นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรรีวมแล้วไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั
กรุงเทพ และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี 


