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มหาวิทยาลัยราชธานี
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสู ตรปรับปรุ ง พุทธศักราช 2552
1. ชื่อหลักสู ตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
4. ปรัชญาหลักสู ตร
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะทําให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีได้ การศึกษาสามารถพัฒนาได้ท้ งั บุคคล
และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี จึงมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในสาขาวิชาต่างๆ ให้เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อสนองความต้องการทางด้านกําลังคน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอันเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอีก
ด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าเป็ นอย่างดี มีความชํานาญเฉพาะสาขา
สามารถนําความรู ้ความชํานาญที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.2 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม มี วิ นัย ในการทํา งานมี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเอง มี ค วามสํา นึ ก ใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
5.3 เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาและการวิจยั ค้นคว้าในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศ
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6. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
6.1 สํา เร็ จการศึ กษาชั้น มัธยมศึ ก ษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ห รื อเที ยบเท่ า หรื อประกาศนี ย บัตร
วิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม (ปวช.) หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
6.2 สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม หรื อ
เที ยบเท่าสาขาวิชาช่ างไฟฟ้ าหรื อช่ างอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อนักศึ กษาที่ สําเร็ จการศึ กษาไม่ต่ าํ กว่า
อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ าหรื ออิเล็กทรอนิกส์หรื อเทียบเท่า
6.3 เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเรี ยบร้อย ไม่บกพร่ องในศีลธรรม
6.4 เป็ นผูท้ ี่ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ แพทย์รับรองว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้า
ศึกษาได้
7. การรับเข้ าศึกษา
7.1 คัดเลือกจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
7.2 การคัดเลือกโดยวิธีการรับสมัครและสอบคัดเลือกตรงที่มหาวิทยาลัยราชธานี

โดย

8. กําหนดการสอน
หลักสูตรนี้จะเปิ ดดําเนินการสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2552
9. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ นสองภาคการศึกษาปกติ และใน
หนึ่งภาคการศึกษาปกติจะมีระยะเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ส่ วนภาคการศึกษาฤดูร้อนระยะเวลา
ในการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 สัปดาห์ แต่จะมีระยะเวลาการศึกษาเทียบได้เท่ากับการเรี ยนในภาคการศึกษา
ปกติ
10. ระยะเวลาการศึกษา
10.1 หลักสูตรนี้เป็ นหลักสูตร 4 ปี
10.2 การศึกษาตลอดหลักสู ตรจะต้องได้หน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่าหน่วยกิตที่กาํ หนดในหลักสูตร และ
จะต้องใช้เวลาการศึ กษาไม่ น้อยกว่า 6 ภาคการศึ กษาปกติ ห รื อเที ยบเท่ าและไม่เกิ น 16 ภาค
การศึกษา การเรี ยนภาคฤดูร้อน 2 ภาคถือว่าเป็ น 1 ภาคการเรี ยนปกติ
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11. การคิดหน่ วยกิต
11.1 รายวิชาบรรยายภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต ใช้เวลาเรี ยนในห้องเรี ยน 1 คาบต่อสัปดาห์ และตลอด 1
ภาคการศึกษา จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
11.2 รายวิชาภาคปฏิ บตั ิ 1 หน่ วยกิ ต ใช้เวลาในการฝึ กหรื อทดลอง 2 หรื อ 3 คาบต่ อสัปดาห์ และ
ตลอด 1 ภาคการศึกษาจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
11.3 การฝึ กงานใช้เวลาฝึ กในโรงงานอุตสาหกรรม หรื อในห้องปฏิบตั ิการของมหาวิทยาลัยฯ ไม่นอ้ ย
กว่า 200 คาบ (30 วัน)
12. การลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนศึกษาได้ไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
สําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิ น 9 หน่ วยกิ ต ในกรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนภาค
สุ ดท้ายที่คาดว่าจะจบการศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคปกติ หรื อ 12 หน่วยกิต ใน
ภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
13. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
13.1 การวัดผล
(1) นักศึกษาทุกคนต้องมีเวลาเรี ยนในชั้นอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมี
สิ ทธิ์เข้าสอบไล่
(2) การวัดผลการศึกษาในแต่ละวิชาให้ใช้ระบบตัวอักษร ดังนี้
ระดับ
ความหมาย
แต้ ม
A
ดีเยีย่ ม
Excellent
4
ดีมาก
Very good
3.5
B+
B
ดี
Good
3
C+
ค่อนข้างดี Fairly good
2.5
C
พอใช้
Fair
2
D+
อ่อน
Poor
1.5
D
อ่อนมาก Very poor
1
F
ตก
Failed
0
W
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุญาต (Withdrawn with Permission)
I
ไม่สมบูรณ์ Incomplete
S
พอใจ
Satisfactory
U
ไม่พอใจ Unsatisfactory
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13.2 การสําเร็ จการศึกษา
นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) สอบไล่ได้จาํ นวนวิชาครบตามหลักสูตรและฝึ กงานครบตามเวลาที่กาํ หนด
(2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
(3) มีความประพฤติดี
(4) ไม่มีพนั ธะใด ๆ กับทางมหาวิทยาลัย
14. อาจารย์ ผ้ สู อน
14.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ยิง่ รักษ์ อรรถเวชกุล
ณัฐพงศ์ สอนอาจ
จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริ ญ

อาจารย์

ดํารงศักด์ อรัญกูล

อาจารย์

พันตรี โคมพิทยา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ปี

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มจธ.
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มจธ.
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วศ.ม.
มจธ.
และสารสนเทศ
ม.เทคโนโลยี
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มหานคร

2540
2544
2547
2550
2551

14.2 อาจารย์ผสู ้ อน
ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

อรรถเวชกุล
สอนอาจ
ประจวบกลาง
ตั้งวันเจริ ญ

วศ.ม.
วศ.ม.
วศ.ม.
วศ.ม.

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ยิง่ รักษ์
ณัฐพงศ์
ขวัญชัย
จิรวัฒน์

อาจารย์

ดํารงศักด์ อรัญกูล

อาจารย์
อาจารย์

ถิ่นไทย บุญประสม
ธิเจตน์ วงศ์สุวรรณ

อาจารย์

พันตรี โคมพิทยา

อาจารย์

อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ปี

วิศวกรรมไฟฟ้ า
มจธ.
วิศวกรรมไฟฟ้ า
มจธ.
วิศวกรรมไฟฟ้ า
มจธ.
วิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วศ.ม.
มจธ.
และสารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มจธ.
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มจธ.
ม.เทคโนโลยี
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มหานคร
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า
มข.

2540
2544
2545
2547
2550
2550
2550
2551
2551
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14.3 อาจารย์พิเศษ
ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

รศ.ดร.
รศ.

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ธีรศิลป์ ทุมวิภาต
สุ มาลี อุณหวณิ ชย์

สํ าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ปี

สาขาวิชา

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้ า
วศ.ม. ไฟฟ้ าสื่ อสาร

สจล.
สจพ.

2550

15. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเปิ ดรับ
ชั้นปี
1
2
3
4
รวม
รวมผู้สําเร็จ

2552
20
80
100
-

2553
20
100
80
200
-

ปี การศึกษา
2554
20
100
100
80
300
-

2555
20
100
100
100
320
80

2556
20
100
100
100
320
100

16. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ใช้อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชธานี ดําเนินการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ห้องเรี ยนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 120 ที่นงั่
จํานวน 2 ห้อง
2) ห้องเรี ยนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 80 ที่นงั่
จํานวน 10 ห้อง
3) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 60 เครื่ อง
จํานวน 1 ห้อง
4) ห้องปฏิบตั ิการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้ า จํานวน 2 ห้อง
5) ห้องปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
จํานวน 1 ห้อง
17. ห้ องสมุด
ใช้หอ้ งสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชธานี ซึ่งเป็ นบริ การรวมสําหรับทุกคณะ มีรายการหนังสื อวารสาร
ทางวิชาการ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดงั นี้
1) หนังสื อและตําราเรี ยนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) วารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) สื่ อประกอบการเรี ยนการสอนประเภท CD/VDO/DVD
4) ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเตอร์เนต ซึ่งเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลทางวิชาการที่สาํ คัญทัว่ โลก
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18. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชธานี
19. หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชาในหลักสู ตร
ใช้นาํ หน้าที่วชิ า ดังนี้
ABC YNN
วิชา *** ***
3(3–0–6)
A หมายถึง คณะ โดยคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ใช้เลข 1
B หมายถึง ภาควิชา
1 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
2 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
3 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
4 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
C หมายถึง แขนงวิชา
1 พื้นฐานทัว่ ไป
4 คอมพิวเตอร์
7 สื่ อสาร
2 พื้นฐานไฟฟ้ า
5 ระบบควบคุม
8 -------3 อิเล็กทรอนิกส์
6 ไฟฟ้ ากําลัง
9 โครงงาน
Y หมายถึง ชั้นปี ที่เรี ยน (5 หมายถึง วิชาเลือกสําหรับปริ ญญาตรี และวิชาสําหรับปริ ญญาโทด้วย)
NN หมายถึง ลําดับวิชาในแต่ละแขนงวิชา
ตัวอย่ าง

112 202 วงจรไฟฟ้ า
มีความหมาย ดังนี้
(A)
1
หมายถึง
(B)
1
หมายถึง
(C)
2
หมายถึง
(Y)
2
หมายถึง
(NN) 02
หมายถึง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
แขนงวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้ า
ชั้นปี ที่ 2
ลําดับวิชาที่ 2 ในแขนงวิชา
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20. หลักสู ตร
20.1 จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 146 หน่ วยกิต
20.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดศึกษาทัว่ ไป จํานวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็ น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จํานวน 109 หน่วยกิต แบ่งเป็ น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
39 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
49 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
21 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะแขนงบังคับ
15 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะแขนงเลือก
6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต
20.3 รายวิชาและจํานวนหน่ วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (31 หน่ วยกิต)
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
031 101 เศรษฐศาสตร์พ้นื ฐาน
(Basic Economics)
412 103 สังคมศาสตร์บูรณาการ
(Integrated Social Sciences)
412 104 การเมืองการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
6(6–0–12)
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กลุ่มวิชามนุษย์ ศาสตร์ เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
012 103 มนุษย์สมั พันธ์
(Human Relations)
411 101 อารยธรรม
(Civilization)
411 203 จิตวิทยาทัว่ ไป
(General Psychology)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
6(6–0–12)

กลุ่มวิชาภาษา (12 หน่วยกิต)
413 112 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
(Thai for Communication)
413 113 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1
(English I)
413 114 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 2
(English II)
413 210 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
(Technical English for Engineer)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
12(12–0–24)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (7 หน่วยกิต)
110 107 เคมีทวั่ ไป
(General Chemistry)
110 108 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
(General Chemistry Laboratory)
414 112 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(Introduction to Computer)

3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(2–3–6)
7(5–6–14)
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หมวดวิชาเฉพาะด้ าน จําแนกเป็ น 3 กลุ่ม จํานวน 109 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม (39 หน่วยกิต)
110 101 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
110 102 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
110 201 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
110 103 ฟิ สิ กส์ 1
(Physics I)
110 104 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
(Physics Laboratory I)
110 105 ฟิ สิ กส์ 2
(Physics II)
110 106 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
(Physics Laboratory II)
111 101 วิชาชีพวิศวกรรม
(Engineering Profession)
111 104 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
111 132 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
111 311 สถิติและความน่าจะเป็ น
(Statistics and Probability)
111 406 การบริ หารงานอุตสาหกรรม
(Industrial Management)
114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
121 101 การฝึ กฝี มือช่างอุตสาหกรรม
(Workshop Practice)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
2(2–0–4)
3(3–0–6)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–3–6)
2(1–3–4)
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121 204 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)

3(3–0–6)
39(34–15–78)

ข. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (49 หน่วยกิต)
111 209 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า 1
(Electrical Engineering Mathematics I)
111 210 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า 2
(Electrical Engineering Mathematics II)
112 202 วงจรไฟฟ้ า
(Electrical Circuits)
112 203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
(Electrical Circuit Analysis)
112 204 ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟ้ า
(Electrical Engineering Laboratory)
112 301 การวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
(Electrical Instrumentation and Measurement)
112 305 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
(Electromagnetic Fields)
113 201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronic)
113 207 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Laboratory)
114 202 วงจรดิจิตอลและลอจิก
(Digital and Logic Circuits)
114 303 ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
115 301 ระบบควบคุม
(Control Systems)
116 301 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 1
(Electrical Machines I)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
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116 302 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 2
(Electrical Machines II)
116 304 ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
(Electrical Machines Laboratory)
117 301 หลักการสื่ อสาร
(Principle of Communication)
119 421 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
(Electrical Engineering Project I)
119 422 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
(Electrical Engineering Project II)
121 306 เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
142 304 การศึกษากิจการอุตสาหกรรม
(Industrial Study)

3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
2(0–6–4)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
49(41–24–98)

ค. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (21 หน่วยกิต)
วิชาเฉพาะแขนงบังคับ (15 หน่วยกิต) เลือกแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง (15 หน่วยกิต)
116 405 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
(Electrical Systems Design)
116 406 โรงต้นกําลังและสถานียอ่ ย
(Power Plants and Substations)
116 407 ระบบไฟฟ้ ากําลัง
(Electrical Power Systems)
116 408 การป้ องกันและรี เลย์
(Protection and Relay)
116 501 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากําลัง
(Electrical power Systems Analysis)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
15(15–0–30)
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แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (15 หน่วยกิต)
117 403 วงจรสื่ อสารและสายส่ ง
(Communication Network and Transmission line)
117 404 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
117 405 วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
117 409 ระบบสื่ อสารแบบดิจิตอล
(Digital Communication)
117 414 การสื่ อสารและเครื อข่ายข้อมูล
(Data Communication and Network)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
15(15–0–30)

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการวัดคุม (15 หน่วยกิต)
113 404 อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
(Power Electronics)
113 408 การควบคุมไฟฟ้ าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
(Power Electronic Control Systems)
115 403 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
(Digital Control Systems)
115 404 อุปกรณ์วดั คุมกระบวนการ
(Process Instrumentation)
143 412 การควบคุมแบบโปรแกรมได้ในงานอุตสาหกรรม
(Programmable Control in Industrial Works)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
15(15–0–30)
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แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (15 หน่วยกิต)
114 304 โครงสร้างข้อมูล
(Data Structure)
114 404 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
(Microcomputer Systems)
114 408 การเขียนโปรแกรมระบบ
(Systems Programming)
114 409 สถาปัตยกรรมและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture and Networks)
114 508 ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
(Computer Operating Systems)

3(3–0–6)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
15(14–3–30)

วิชาเฉพาะแขนงเลือก (6 หน่วยกิต)
เลือก 6 หน่วยกิต ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา เฉพาะแขนงบังคับที่
ไม่ได้เลือก หรื อจากรายวิชาดังต่อไปนี้
111 305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3–0–6)
(Engineering Economics)
113 403 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
3(3–0–6)
(Semiconductor Devices)
113 406 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Industrial Electronics)
3(3–0–6)
113 407 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Electronics)
114 405 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
3(3–0–6)
(Computerized Information Systems)
114 406 การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
3(3–0–6)
(Digital and Logic Circuit Design)
114 407 คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต
3(3–0–6)
(Computer in Manufacturing Process)
114 410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3–0–6)
(Systems Analysis and Design)
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114 411 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องและการคํานวณ
(Discrete Structure and Computation)
114 509 การโปรแกรมภาษาระดับสูง
(High Level Programming Languages)
114 510 ระบบฐานข้อมูล
(Data Base Systems)
115 402 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
(Digital Signal Processing)
115 404 อุปกรณ์วดั คุมกระบวนการ
(Process Instrumentation)
115 506 การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการผลิต
(Numerical Control in Manufacturing Process)
116 401 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 3
(Electrical Machines III)
116 409 วิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
116 410 วิศวกรรมการส่ องสว่าง
(Illumination Engineering)
116 511 เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ ากําลัง
(Electrical power Economics)
117 406 ระบบสื่ อสารดาวเทียม
(Satellite Communication Systems)
117 408 การสื่ อสารด้วยใยแสง
(Optical Fiber Communication)
117 410 วิศวกรรมโทรทัศน์
(Television Engineering)
117 411 วิศวกรรมโทรศัพท์
(Telephone Engineering)
117 412 การสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Communications)
117 413 การออกแบบระบบสื่ อสาร
(Communication Systems Design)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
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117 415 การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
(Radio Wave Propagation)
119 403 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
(Special Topics in Electrical Engineering)
119 404 ปัญหาพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
(Special Problems in Electrical Engineering)
144 404 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Use of Computer in Business and Industry)
144 410 การจําลองสถานการณ์ระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Simulation in Business and Industry)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–3–6)
3(3–0–6)

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
เลือก 6 หน่วยกิต ด้วยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา จากรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษานั้น ๆ
*** *** วิชาเลือกเสรี
6(6–0–12)
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20.4 แผนการศึกษา
หลักสู ตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า)
หลักสู ตรปกติ 4 ปี
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
110 101
110 103
110 104
413 112
413 113
414 112
*** ***

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
ฟิ สิ กส์ 1
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
19(17-6-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
110 102
110 105
110 106
110 107
110 108
413 114
*** ***
*** ***

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2
ฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 2
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์
วิชากลุ่มมนุษย์ศาสตร์

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
20(18-6-40)
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หลักสู ตรปกติ 4 ปี
ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
110 201
111 101
111 209
112 202
114 103
121 101
413 210

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 3
วิชาชีพวิศวกรรม
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า 1
วงจรไฟฟ้ า
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การฝึ กฝี มือช่างอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-6)
2(1-3-4)
3 (3-0-6)
19(17-6-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
111 132
111 210
111 311
113 201
121 204
121 306

ชื่อวิชา
การเขียนแบบวิศวกรรม
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า 2
สถิติและความน่าจะเป็ น
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
กลศาสตร์วิศวกรรม
เทอร์โมฟลูอิดส์

หน่ วยกิต
3 (2-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18(17-3-36)
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หลักสู ตรปกติ 4 ปี
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
111 104
111 406
112 303
112 305
113 207
114 202
116 301
142 304

ชื่อวิชา
วัสดุวิศวกรรม
การบริ หารงานอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์
วงจรดิจิตอลและลอจิก
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 1
การศึกษากิจการอุตสาหกรรม

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
20(18-6-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
112 204
112 301
114 303
115 301
116 302
*** ***
*** ***

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟ้ า
การวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
ไมโครโปรเซสเซอร์
ระบบควบคุม
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 2
วิชาเฉพาะแขนงบังคับ
วิชาเฉพาะแขนงบังคับ

หน่ วยกิต
1 (0-3-2)
3(3–0–6)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
19(17–6–38)
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หลักสู ตรปกติ 4 ปี
ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
116 304
119 421
*** ***
*** ***
*** ***
*** ***
*** ***

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
วิชากลุ่มมนุษย์ศาสตร์
วิชาเฉพาะแขนงบังคับ
วิชาเฉพาะแขนงบังคับ
วิชาเฉพาะแขนงบังคับ
วิชาเฉพาะแขนงเลือก

หน่ วยกิต
1(0–3–2)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
17(15–6–-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
117 301
119 422
*** ***
*** ***
*** ***

ชื่อวิชา
หลักการสื่ อสาร
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
วิชาเฉพาะแขนงเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสู ตร

หน่ วยกิต
3(3–0–6)
2(0–6–4)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
14(12-6–28)
146(131–45–292)
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20.5 คําบรรยายรายวิชา
012 103

มนุษย์ สัมพันธ์
3(3–0–6)
(Human Relations)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ บทบาทและความสําคัญของมนุ ษย์สัมพันธ์
ในธุ รกิ จ การสร้ างมนุ ษย์สัมพันธ์ในหน่ วยงาน สิ่ งจูงใจในการทํางาน สิ่ งแวดล้อมในการทํางาน วิธีการ
ติดต่อในหน่วยงาน
031 101

เศรษฐศาสตร์ พนื้ ฐาน
3(3–0–6)
(Basic Economics)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ศึกษาหลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหาภาคในเรื่ องของทฤษฎีว่าด้วย
มูลค่า ราคา และการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยต่าง ๆ ที่กาํ หนดอุปสงค์และอุปทาน รายได้
ประชาชาติ พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออม การลงทุน อุปสงค์อุปทานของเงิน บทบาทของ
รัฐบาล ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
110 101

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
3(3–0–6)
(Engineering Mathematics I)
: - ไม่มี วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
คําอธิบายรายวิชา
: ลิมิตและความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั ค่าจริ งต่างๆ การประยุกต์อนุ พนั ธ์
การประยุกต์อนุ พนั ธ์ของการหาค่าลิมิตรู ปแบบที่ไม่กาํ หนด อุปนัยเชิ งคณิ ตศาสตร์ ผลต่างอนุ พนั ธ์ การ
อินทิเกรตขั้นแนะนําและการประยุกต์
110 102

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
3(3–0–6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 110 101 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 1
คําอธิบายรายวิชา
: เทคนิ คการอินทิเกรต การอินทิเกรตจํากัดเขต การอินทิเกรตไม่ตรงแบบ ลําดับ
และอนุกรม การแปลงอนุกรมเทเลอร์ แคลคูลสั ของฟังก์ชนั ค่าจริ งสองตัวแปร สมการเชิงอนุพนั ธ์ข้ นั แนะนํา
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110 103

ฟิ สิ กส์ 1
3(3–0–6)
(Physics I)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: เวกเตอร์ กลศาสตร์ งานและพลังงาน พลศาสตร์ ของอนุ ภาคและวัตถุแข็งเกร็ ง
สมบัติของสสาร การสัน่ และ คลื่น ความร้อน กลศาสตร์ของไหล
110 104

ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 1
1(0–3–2)
(Physics Laboratory)
: - ไม่มี วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
คําอธิบายรายวิชา
: ทดลองในหัวข้อและเนื้อเรื่ องที่สอดคล้องกับวิชา 110 103 ฟิ สิ กส์ 1
110 105

ฟิ สิ กส์ 2
3(3–0–6)
(Physics II)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 110 103 ฟิ สิ กส์ 1
คําอธิบายรายวิชา
: ไฟฟ้ าสถิตย์ ไฟฟ้ ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้ า สารแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทัศนศาสตร์ ฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่
110 106

ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
1(0–3–6)
(Physics Laboratory II)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 110 104 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
คําอธิบายรายวิชา
: ทดลองในหัวข้อและเนื้อเรื่ องที่สอดคล้องกับวิชา 110 105 ฟิ สิ กส์ 2

110 107

เคมีทวั่ ไป
3(3–0–6)
(General Chemistry)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ปริ มาณสารสัมพันธ์ ทฤษฎี พ้ืนฐานของอะตอม สมบัติของก๊าซ ของแข็ง
ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์ เคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรี เซนเททีฟ อโลหะ และธาตุทรานซิชนั
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110 108

ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
1(0–3–2)
(General Chemistry Laboratory)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ทดลองในหัวข้อและเนื้อเรื่ องที่สอดคล้องกับวิชา 110 107 เคมีทวั่ ไป
110 201

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 3
3(3–0–6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 110 102 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
คําอธิบายรายวิชา
: เวกเตอร์ ในสามมิติ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริ ภูมิสามมิติ พิกดั เชิ งขั้ว
แคลคูลสั สําหรับฟังก์ชนั ค่าจริ งและเวกเตอร์หลายตัวแปร
111 101

วิชาชีพวิศวกรรม
2(2–0–4)
(Engineering Profession)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: วิชาชี พวิศวกรรม ความรู ้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เครื่ องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น เครื่ องมือประกอบการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในด้าน
วิศวกรรม งานจริ งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เหตุผลและหลักการตัดสิ นใจ ความรู ้เบื้องต้นในการปฏิบตั ิ
โครงงาน การปฏิ บ ัติ แ ละควบคุ ม โครงงาน การแก้ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรม วิ ศ วกรกับ สั ง คม วิ ศ วกรกับ
สภาพแวดล้อม จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร หลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร
111 104

วัสดุวศิ วกรรม
3(3–0–6)
(Engineering Materials)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไม้และคอนกรี ต ในแง่ของวัสดุวิศวกรรม แผนภูมิ
สมดุลภาคและการแปรความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติของวัสดุ การศึกษาโครงสร้าง
มหภาคและจุลภาคซึ่งมีความสัมพันธ์กบั คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์ที่
ใช้วสั ดุวิศวกรรม
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111 132

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2–3–6)
(Engineering Drawing)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: เทคนิ ค การเขี ย นตัว อัก ษรและตัว เลข การเขี ย นแบบทางเรขาคณิ ต ประยุก ต์
ระนาบ จุด เส้น ความยาวจริ งของเส้น การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิ ก การให้ขนาดภาพฉายออร์ โทกราฟิ ก
การเขียนภาพฉายพิคทอเรี ยล การบอกขนาดภาพตัด การเขียนแบบสั่งงานเบื้องต้น การเขียนภาพสามมิติ
การให้ขนาดภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพคลี่ ภาพร่ างด้วยมือ
111 209

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้า 1
3(3–0–6)
(Electrical Engineering Mathematics I)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 110 102 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
คําอธิบายรายวิชา
: สมการเชิ งอนุ พ นั ธ์สามัญ อัน ดับหนึ่ ง และมากกว่า ผลเฉลยแบบอนุ ก รมของ
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ สมการผลการสื บเนื่อง อนุกรมฟูริเยร์ การกระจายจากครึ่ งคาบอินทิกรัลฟูริเยร์ ผล
การแปลงฟูริเยร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ ผลการแปลงลาปลาซ การกระจายแอรี ไซด์ ผลการแปลงฟั งก์ชนั่ เป็ น
คาบ ผลการแปลง Z สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย ปัญหาค่าขอบเขต การประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์
111 210

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้า 2
3(3–0–6)
(Electrical Engineering Mathematics II)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 111 209 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้ า 1
คําอธิบายรายวิชา
: ปริ ภูมิเวกเตอร์ และปริ ภูมิย่อย มูลฐานและมิติ การสังเกตเชิ งเส้น ตัวดําเนิ นการ
เชิ ง เส้ น สมมู ล ของเมตริ ก ซ์ ระบบสมการเชิ ง เส้น ผลการแปลงแบบคล้า ย ทฤษฎี บ ทเคย์เ ลย์แ ฮมิ ล ตัน
เอกลักษณ์ของซิ ลเวสเตอร์ ฟั งก์ชนั่ ของตัวแปรเชิงซ้อน ทฤษฎีบทและสู ตรอินทิกรัลของโคซี ทฤษฎีบทเร
ซิ ดิว การส่ งคงรู ป ผลต่างสื บเนื่ อง การประมาณค่าในช่วงการหาอนุ พนั ธ์และการอินทิเกรทเชิงตัวเลข การ
ประยุกต์ในวิศวกรรมไฟฟ้ า
111 305

เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3–0–6)
(Engineering Economics)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: วิธีการในการเปรี ยบเทียบ ค่าเสื่ อมราคา การประเมินการทดแทน ความเสี่ ยงและ
ความไม่แน่นอน การประเมินภาษีรายได้และผลต่อเนื่องจากภาษีรายได้
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111 311

สถิติและความน่ าจะเป็ น
3(3–0–6)
(Statistic and Propability)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตัว แปรสุ่ ม ข้อ วิ นิ จ ฉั ย ทางสถิ ติ การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน สมการถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหา

3(3–0–6)
การบริหารงานอุตสาหกรรม
(Industrial Management)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: หลักการจัดการพื้นฐานในการจัดตั้งองค์การ หน่วยงานหรื อบริ ษทั วิธีการบริ หาร
หลักการบริ หารการเพิ่มผลผลิต มนุ ษย์สัมพันธ์ กฎหมายพาณิ ชย์พ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การเงิน
การตลาด การบริ หารโครงการ
111 406

112 202

วงจรไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Electrical Circuits)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 110 102 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
คําอธิบายรายวิชา
: อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ า การวิเคราะห์แบบโนดและเมซ วงจรสมมูลของเทเวนิ น
และ นอร์ ตนั ทฤษฏีซูเปอร์ โพชิชนั่ และการส่ งผ่านพลังงานสู งสุ ด การวิเคราะห์สภาวะชัว่ ครู่ เนื่องจากไฟฟ้ า
กระแสตรง และการตอบสนองในสภาวะคงตัวเนื่องจากไฟฟ้ ากระแสสลับ เฟสเซอร์ ไดอะแกรม วงจรไฟฟ้ า
3 เฟส
112 203

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Electrical Circuit Analysis)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 112 202 วงจรไฟฟ้ า
คําอธิบายรายวิชา
: บทบาทของสัญญาณแบบเอ็ก ซ์โ พแนนเชี ยลและแบบไซน์ ในการวิเ คราะห์
วงจรไฟฟ้ า อนุกรมฟูเรี ยร์ การใช้และการแปลงลาปลาซและฟูเรี ยร์ สาํ หรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า ระบบวงจร
ตัวแปรสเตท ความสัมพันธ์เครื อข่าย การวิเคราะห์แบบสองทางเข้าออก
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112 204

ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟ้า
1(0–3–2)
(Electrical Engineering Laboratory)
วิชาทีต้องสอบผ่ านหรือเรียนร่ วม : 112 202 วงจรไฟฟ้ า
คําอธิบายรายวิชา
: ทดลองในหัวข้อและเนื้อเรื่ องที่สอดคล้องกับวิชา 112 202 วงจรไฟฟ้ า
112 301

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Electrical Instrumentation and Measurement)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: หน่วยและมาตรฐานเครื่ องมือวัด การป้ องกันการรบกวน ความปลอดภัย ความ
เที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟ้ า การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่าํ และความถี่สูง ทรานส์ดิวเซอร์
การวัดทางแม่ เหล็ก การวัดโดยใช้เทคนิ คแบบดิ จิ ตอล สัญญาณรบกวน เทคนิ คการเพิ่มอัตราส่ วนของ
สัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
112 305

สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Electromagnetic Fields)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 110 105 ฟิ สิ กส์ 2
คําอธิบายรายวิชา
: สนามไฟฟ้ าสถิ ตย์ ตัว นําและไดอิ เล็กตริ ก คาปาซิ แตนซ์ การพาและการ
นํากระแส สนาม แม่เหล็กสถิตย์ การเหนี่ ยวนํา สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่การแปรตามเวลา สมการแม็กเวลซ์
คลื่นในแนวราบ

113 201

อิเล็กทรอนิกส์ วศิ วกรรม
3(3–0–6)
(Engineering Electronic)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
:
คุ ณ ลัก ษณะทางกระแสและแรงดัน ของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจร
อิเล็กทรอนิ กส์พ้ืนฐาน วงจรขยายออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้ในวงจรแบบเชิ งเส้นและไม่เป็ นเชิงเส้น
วงจรออสซิเลเตอร์ วงจรขยายกําลัง วงจรแหล่งจ่ายกําลัง แนะนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
113 207

ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์
1(0–3–2)
(Electronic Laboratory)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านหรือเรียนร่ วม : 113 201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา : ทดลองในหัวข้อและเนื้อเรื่ องที่สอดคล้องกับวิชา 113 201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
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113 403

อุปกรณ์ สารกึง่ ตัวนํา
3(3–0–6)
(Semiconductor Devices)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม การปลูกผลึก การสร้างชั้นอิมพิแทกซ์ในเฟสของ
ไอในเฟสของเหลวและด้วยลําโมเลกุล การสร้างชั้นออกไซด์ดว้ ยความร้อน การแพร่ ซึมในสภาพของแข็ง อิ
ออนอิมพลานเตชัน่ การทําชั้นโลหะ การถ่ายแบบ ฯลฯ ฟิ สิ กส์สารกึ่ งตัวนําสภาพไม่สมดุล การฉี ดพาหะ
ทฤษฎี ผิวของสารกึ่ งตัวนํา ชั้น ผันกลับในโครงสร้ างมอส สิ่ งประดิ ษฐ์ที่อาศัย ผลที่ ผิว ของสารกึ่ งตัวนํา
คุณสมบัติของระบบซิลิกอน ซิลิกอนออกไซด์ ฯลฯ
113 404

อิเล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
3(3–0–6)
(Power Electronics)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 113 201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
: คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง ไดโอดกําลัง เอสซี อาร์ จีทีโอ ไบโพ
ล่ากําลัง มอสเฟตกําลัง เอสซี อาร์ จีทีโอ ไบโพล่ากําลัง มอสเฟตกําลัง ไอจีบีที คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก
แกนของหม้อ แปลงกํา ลัง แกนเฟอร์ ไ ร แกนแบบผงเหล็ก คอนเวอร์ เ ตอร์ การแปลงกระแสสลับ เป็ น
กระแสตรง กระแสตรงเป็ นกระแสสลับ ไซโครคอนเวอร์ เตอร์ อินเวอร์ เตอร์ การแปลงกระแสตรงเป็ น
กระแสสลับ การเปลี่ยนความถี่ การขับเคลื่อนมอเตอร์ ดว้ ยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา การควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ าแบบเหนี่ยวนํา การควบคุมมอเตอร์แบบซิงโครนัส
113 406

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Industrial Electronics)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 113 404 อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
คําอธิบายรายวิชา
: วงจรเชิงลําดับและการประยุกต์ใช้ วงจรตั้งเวลาและวงจรนับ ตัวตรวจจับ
สัญญาณในอุตสาหกรรม ตัวควบคุมเชิ งลําดับที่โปรแกรมได้ ตัวควบคุมกระบวนการตัวอย่างของวงจร
ควบคุมอัตโนมัติ ไดโอดและไทริ สเตอร์ ในวงจรปิ ดเปิ ด วงจรเรี ยงกระแสเฟสเดี่ ยว และหลายเฟส การ
ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ
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113 407

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
3(3–0–6)
(Digital Electronics)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 113 404 อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
คําอธิบายรายวิชา
: การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรทางด้านดิจิตอล ลักษณะการทํางานแบบสวิ
ชชิ่ง ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําทั้ง MOSFET และ BJT และวงจรรวมต่าง ๆ อันได้แก่ RTL, DTL, TTL, ECL,
และ I2L โดยละเอียด การออกแบบวงจรรี เจนเนอเรทีฟ ภายใต้เทคโนโลยีของทั้ง MOSFET และ BJT
โดยเฉพาะอย่างยิง่ NMOS, CMOS, TTL, ECL, และ I2L การวิเคราะห์การทํางานของวงจรหน่วยความจําต่าง
ๆ อันได้แก่ ROM, SRAM และ DRAM
113 408

การควบคุมไฟฟ้าด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
3(3–0–6)
(Power Electronic Control Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 113 404 อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
คําอธิบายรายวิชา
: หลักการเบื้องต้นของการขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลงความถี่ การเรี ยงกระแส
และการกลับ เปลี่ ย นเบื้ อ งต้น ดี ซี ลิ ง ค์ คอนเวอร์ เ ตอร์ การทํา งานของมอเตอร์ เ หนี่ ย วนํา เมื่ อ ความถี่
เปลี่ยนแปลง การควบคุมความเร็ วของมอเตอร์โดยการเปลี่ยนแปลงแรงดัน
114 103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2–3–6)
(Computer Programming)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี ั ฑ์และลมุนภัณฑ์
คําอธิบายรายวิชา
: แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ ลหุ ภณ
ผลกระทบระหว่ า งกัน แนวคิ ด เดี ย วกัน อี ดี พี วิ ธี ก ารในการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม การเขี ย น
โปรแกรมภาษาระดับสู ง
114 202

วงจรดิจิตอลและลอจิก
3(3–0–6)
(Digital and Logic Circuits)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 112 202 วงจรไฟฟ้ า หรื อด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: ระบบตัวเลข และรหัส พีชคณิ ตบูลีนและฟั งก์ชนั การสวิตซ์ การลดทอนฟังก์ชนั
บูลีนให้นอ้ ยที่สุด แผนผังคาร์ นอ วิธีคิวเอ็มและวิธีอื่น ๆ ที่ใช้ในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วงจรจัดหมู่
อิเล็กทรอนิกส์ วงจรเชิงลําดับแบบสมการ วงจรเชิงลําดับ เชิงเลขเป็ นเชิงอนุมาน วงจรมัลติไวเบรเตอร์
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114 303

ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2–3–6)
(Microprocessor)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 202 วงจรดิจิตอลและลอจิก
คําอธิบายรายวิชา
: สถาปั ตยกรรมพื้นฐานและแนวคิดของไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมด้วย
ภาษาเครื่ อง ชุ ด คํา สั่ ง ภาษาแอสแซมบลี ภาษาของเครื่ อง ฝึ กการปฏิ บ ัติ ก ารใช้ง านชุ ด ฝึ ดทดลอง
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซีพียู หน่วยความจํา หน่วยรับข้อมูลเข้าและส่ งข้อมูลออก การขัดจังหวะ และดีเอ็มเอ

114 304

โครงสร้ างข้ อมูล
3(3–0–6)
(Data Structure)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
: การจัดแบ่งแบบเส้นตรง รวมถึงแบบแถว แบบชั้น การเข้าและออกจากแถวคอย
การจัดแบ่ง เชื่ อมโยง รวมถึงการเชื่ อมโยงแบบเดี่ยวและคู่ การทํางานแบบสายและการจับคู่แบบมีรูปแบบ
ระบบโครงสร้างแบบต้นไม้และข่ายงาน เช่น แบบทวินามแบบขวาง แบบตัวแทน แบบ B และ AVL การ
ค้นหาภายในและการเรี ยงลําดับ ได้แก่ แบบทวินาม แบบเปลือก และแบบรวม การจัดเก็บแบบชั้น รหัสแบบ
แปลงรู ป และการจัดทําตาราง
114 404

ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
3(3–0–6)
(Microcomputer Systems)
: 114 303 ไมโครโปรเซสเซอร์
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
คําอธิบายรายวิชา
: ฮาร์ ดแวร์ ของไมโครคอมพิวเตอร์ ซี พียู บัส หน่ วยความจํา หน่ วยรับส่ งข้อมูล
เทคนิ คการเชื่ อมโยงและการเขียนโปรแกรมควบคุม การเชื่ อมโยงกับอุปกรณ์รายรอบ โปรแกรมควบคุม
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ แนะนําสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และการปฏิบตั ิการการเชื่อมโยง
3(3–0–6)
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(Computerized Information Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: ความสําคัญของระบบสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อื่นๆ องค์ประกอบ และลักษณะของระบบฐานข้อมูล การใช้ระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ การศึกษาความ
เหมาะสมของระบบ การศึกษา ระบบงาน การออกแบบ การใช้และการบํารุ งรักษาเบื้องต้น การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์กบั ระบบสารสนเทศ
114 405
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การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
3(3–0–6)
(Digital and Logic Circuit Design)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 113 201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และ114 202 วงจรดิจิตอลและลอจิก
คําอธิบายรายวิชา
: การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิกที่สาํ คัญที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และใน
การอินเตอร์ เฟส เช่น การออกแบบวงจรพัลส์ วงจรสุ่ มและคงค่า การแปลง D/A และ A/D วงจรแอสซิ ง
โครนัสแบบเชิงลําดับ
114 407

คอมพิวเตอร์ ในกระบวนการผลิต
3(3–0–6)
(Computer in Manufacturing Process)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 404 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
: พื้นฐานในการวัด การควบคุม และการคํานวณในเวลาจริ ง การใช้คอมพิวเตอร์
ในการเรี ยกข้อมูล การควบคุม การทดสอบอัตโนมัติ การแปลงรู ปในรู ปเวลาจริ ง การวิเคราะห์ การออกแบบ
และการใช้ในกระบวนการผลิต
114 408

การเขียนโปรแกรมระบบ
3(3–0–6)
(Systems Programming)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ114 304 โครงสร้างข้อมูล
คําอธิบายรายวิชา
: ลักษณะของโปรแกรมระบบ โครงสร้างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบภาษาและการ
ใช้ภาษาแอสแซมบลี้ การออกแบบแอสแซมเบล่อร์ แอสแซมเบล่อร์ แบบต่าง ๆ โปรแกรมเชื่ อมต่อและ
โหลดเดอร์ โหลดเดอร์ แบบสมบูรณ์แบบและโหลดเดอร์ แบบอ้างอิง โครงสร้างตัวแปรภาษาอินเตอร์ พรี ท
เตอร์ แนะนําระบบปฏิบตั ิการ
114 409

สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
3(3–0–6)
(Computer Architecture and Networks)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 404 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
: แนะนําสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มัลติโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและแบบจําลอง
เครื อข่าย สถาปั ตยกรรมเครื อข่าย สถาปั ตยกรรมและการทํางานแบบแบ่งชั้น ต้นแบบข่ายงานแบบเปิ ดตาม
มาตรฐาน ISO พิธีการในการติดต่อ การเชื่อมโยงระหว่างชั้นตัวอย่างมาตรฐานชั้นการเชื่อมต่อข้อมูล 802.x
การกําหนดทางเดิ นทางข้อมูล การออกแบบชั้นการย้ายข้อมูล แนะนําระบบเครื อข่ายต่างๆ เช่ น
LAN/Netware
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การออกแบบและวิเคราะห์ ระบบ
3(3–0–6)
(Systems Analysis and Design)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์
ผูส้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: ขอบเขตหลักการ วิธีการ และเครื่ องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การตรวจสอบ
ระบบงาน การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้และจัดทําข้อเสนอ หลักการ วิธีการ และเครื่ องมือในการออกแบบ
ระบบ การออกแบบระบบย่อย เช่ น ข้อมูลที่ รับเข้าและส่ งออกแฟ้ มข้อมูล ฐานข้อมูล และเอกสาร การ
ตรวจสอบการออกแบบ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ ระบบงาน การเก็บ รั ก ษาข้อ มู ล การ
ประยุกต์ใช้ระบบด้วยคอมพิวเตอร์
114 411

โครงสร้ างไม่ ต่อเนื่องและการคํานวณ
3(3–0–6)
(Discrete Structure and Computation)
: - ไม่มี วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
คําอธิบายรายวิชา
: เซตและลําดับ ทฤษฎีการนับ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั่ ตรรกศาสตร์ พีชคณิ ต
บูลีน ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ ภาษาโปรแกรม ระบบเชิงพีชคณิ ต รวมถึงกลุ่มและการผสม โพเซตและแลค
ทิช ไฟในต์แสตจแมซซีน แนะนําทฤษฎีการคํานวณ
114 508

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2–3–6)
(Computer Operating Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 408 การเขียนโปรแกรมระบบ
คําอธิบายรายวิชา
: ประเภทของระบบปฏิบตั ิ เป้ าหมาย องค์ประกอบ และโครงสร้ างกระบวน
โปรแกรม แบบบรรจบ การเชื่ อมต่อระหว่างกลางขั้วและขั้นสุ ดท้าย การจัดโปรเซสเซอร์ หน่ วยความจํา
อุปกรณ์และแฟ้ มข้อมูล การป้ องกันทรัพยากร และวิสยั สามารถ
114 509

การโปรแกรมภาษาระดับสู ง
3(3–0–6)
(High Level Programming Languages)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
: โครงสร้ างของโปรแกรม เทคนิ คในการเขียนโปรแกรมชั้นสู ง การเขีย น
โปรแกรมแบบโครงสร้าง การหาและการเรี ยงลําดับ การประมวลแฟ้ มข้อมูล การจัดเรี ยงลําดับและแบบสุ่ ม
การเขียนและการประยุกต์ใช้ภาษาโปรแกรมระดับสู ง ได้แก่ ภาษาฟอร์ แทรนหรื อภาษาโคบอล ฯลฯ ภาษา
ใดภาษาหนึ่งที่จะเป็ นประโยชน์ในแขนงวิชาของนักศึกษา
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ระบบฐานข้ อมูล
3(3–0–6)
(Data Base Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 304 โครงสร้างข้อมูล
คําอธิบายรายวิชา
: แนวคิดสําหรับฐานข้อมูล เป้ าหมาย ความเป็ นอิสระของข้อมูล ความสัมพันธ์การ
จัดระบบข้อมูล รู ปแบบฐานข้อมูล การจัดข้อมูล วิธีการเรี ยกข้อมูลในหลักในการออกแบบฐานข้อมูล การ
จัดการแฟ้ มข้อมูล การรักษาแฟ้ มข้อมูล ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
115 301

ระบบควบคุม
3(3–0–6)
(Control Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 111 209 คณิ ตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้ า 1
คําอธิบายรายวิชา
: ระบบควบคุมแบบปิ ดและแบบเปิ ด ฟังก์ชนั่ ถ่ายโอน ซิ กแนลโฟลว์กราฟ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ เสถียรภาพของระบบ การชดเชยแบบ
ต่าง ๆ
115 402

การประมวลสั ญญาณดิจิตอล
3(3–0–6)
(Digital Signal Processing)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: สัญญาณและระบบดีสครี ตทางเวลา การแปลงแซต ฟูเรี ยร์ ของสัญญาณ ระบบ
แบบดีสรี ตทางเวลา เทคนิ คการออกแบบวงจรกรองแบบเชิงเลข สัญญาณสุ่ มแบบดีสครี ต กรรมวิธีสัญญาณ
แบบโฮโมมอร์ฟิก การประมาณสเปกตรัมของกําลัง
115 403

ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
3(3–0–6)
(Digital Control Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 115 301 ระบบควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
: ระบบเชิงเส้นและการสุ่ มตัวอย่างสัญญาณ การเลียนแบบระบบ โดยวิธีดีสครี ต
การตอบสนองของระบบควบคุมแบบไม่ขาดช่ วง การวิเคราะห์ระบบการควบคุมแบบดี สครี ตการทราน
ฟอร์ มต่าง ๆ แบบดี สครี ต หลักการของการแปลงสัญญาณ จากอนาลอกมาเป็ นสัญญาณการแปลงกลับ
ทฤษฎีของการวิเคราะห์สัญญาณแบบแรนดอม การวิเคราะห์ผลจากจํานวนบิตมีค่าจํากัดในแต่ละไบท์ การ
ชดเชยแบบต่อเรี ยงกัน การชดเชยแบบป้ อนกลับ การออกแบบลมุลภัณฑ์ ระบบควบคุมการทํางานและเวลา
จริ ง สําหรับระบบควบคุมแบบเชิงเลข
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อุปกรณ์ วดั คุมกระบวนการ
3(3–0–6)
(Process Instrumentation)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 115 301 ระบบควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
: หลักการทํางานของอุปกรณ์การวัดและการควบคุม ในกระบวนการที่เกี่ยวกับ
ความดันอุณหภูมิ ระดับ อัตราการไหล การวัดและการวิเคราะห์ ท้ งั ระบบนิ วแมติคส์ และอิเล็กทรอนิ กส์
เชิ งกล ปฏิ บตั ิ ก ารเกี่ ยวกับการวัด ปริ ม าณต่าง ๆ ในกระบวนการอุ ตสาหกรรม และปฏิ บตั ิ ก ารเบื้ องต้น
เกี่ยวกับการควบคุมแบบกระจายส่ วน
115 506

การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการผลิต
3(3–0–6)
(Numerical Control in Manufacturing Process)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 115 301 ระบบควบคุม
คําอธิบายรายวิชา
: การกําหนดรู ปแบบ รหัส การย้าย และการเก็บสารสนเทศข้อมูล ส่ วนประกอบ
วงจรป้ อนกลับ ระบบดิจิตอลและอนาลอก ระบบวงจรเปิ ด มอเตอร์ ขบั เคลื่อนและเครื่ องแปลงกําลังในการ
วัดผลลัพธ์ การทวนและความแม่นยํา ระบบควบคุมตําแหน่ งและคอนทัวร์ การใช้กบั เครื่ องมือ เครื่ องจักร
และกระบวนการผลิต แง่คิดทางเศรษฐศาสตร์และการจัดรู ปแบบในการควบคุมแบบอแคทีฟ ระบบการผลิต
โดยการประสานกับคอมพิวเตอร์
116 301

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3–0–6)
(Electrical Machines I)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 112 202 วงจรไฟฟ้ า
คําอธิบายรายวิชา
: แหล่งกําเนิ ดพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้ าและการแปลง
ไฟฟ้ าเชิ งกล พลังงานและพลังงานร่ วม หลักการของเครื่ องกลไฟฟ้ าแบบหมุน เครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสตรง
วิธีการเริ่ มเดินเครื่ องมอเตอร์ กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็ วมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง ทฤษฎีและการ
วิเคราะห์หม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส
116 302

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3–0–6)
(Electrical Machines II)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 116 301 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 1
คําอธิบายรายวิชา
: โครงสร้างเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสสลับ การทํางานเครื่ องในสภาวะอยูต่ วั และการ
วิเคราะห์เครื่ องกลเหนี่ ยวนํา และเครื่ องกลซิ งโครนัส วิธีการเริ่ มเดิ นมอเตอร์ เหนี่ ยวนําแบบหลายเฟส
และมอเตอร์ซิงโครนัส การป้ องกันเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
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ปฏิบตั ิการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1(0–3–2)
(Electrical Machines Laboratory)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านหรือเรียนร่ วม : 116 302 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 2
คําอธิบายรายวิชา
: ทดลองในหัวข้อ และเนื้อเรื่ องที่สอดคล้องกับวิชา 116 301
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 1 และ 116 302 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 2
116 401

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3
3(3–0–6)
(Electrical Machines III)
: 116 302 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 2
วิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน
คําอธิบายรายวิชา
: เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับแบบซิ งโครนัสโครงสร้างและสมบัติการควบคุม
และใช้งาน การต่อขนาน มอเตอร์ เหนี่ ยวนําชนิ ดหลายเฟส มอเตอร์ แบบซิ งโครนัส มอเตอร์ เหนี่ ยวนําชนิ ด
เฟสเดียวการควบคุมและใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ า กระแสสลับ มอเตอร์สาํ หรับงานพิเศษ ระบบป้ องกันของ
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
116 405

การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Electrical Systems Design)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 112 203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
คําอธิบายรายวิชา
: แนวคิดในการออกแบบขั้นพื้นฐาน ระบบในการจ่ายไฟฟ้ ากําลัง รหัสและ
มาตรฐานในการติดตั้งไฟฟ้ า การเขียนแบบไฟฟ้ า การประมาณโหลด การออกแบบการเดินสายไฟ การต่อ
ลงดิน การคํานวณการลัดวงจร การใช้งานร่ วมกันของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุ งตัวประกอบกําลัง ระบบ
ไฟฟ้ ากําลังในสภาวะฉุกเฉิ น
116 406

โรงต้ นกําลังและสถานีย่อย
3(3–0–6)
(Power Plants and Substations)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 121 306 เทอร์โมฟลูอิดส์
คําอธิบายรายวิชา
: กราฟของโหลด เส้นโค้งระหว่างโหลดและตัวประกอบโหลด แหล่งพลังงาน
โรงไฟฟ้ าพลังนํ้า โรงไฟฟ้ าพลังไอนํ้า โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่ วม โรงไฟฟ้ ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้ าดีเซล
โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ เศรษฐศาสตร์การดําเนินงานในระบบกําลังไฟฟ้ าและสถานียอ่ ย
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116 407

ระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3–0–6)
(Electrical Power Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 116 301 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 1
คําอธิบายรายวิชา
: ระบบกําลังไฟฟ้ าเบื้องต้น แหล่งกําเนิดพลังงาน โครงสร้างของระบบกําลังไฟฟ้ า
คุ ณ สมบัติ ข องโหลด โรงงานผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ า ระบบส่ ง พลัง งานไฟฟ้ า อิ ม พี เ แดนซ์ ข องสายส่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันต่าง ๆ การควบคุมระดับของแรงดัน การก่อสร้าง ระบบส่ งและจ่าย
พลังงานไฟฟ้ า อุปกรณ์ ของระบบไฟฟ้ ากําลังมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และการรักษาความปลอดภัย
116 408

การป้องกันและรีเลย์
3(3–0–6)
(Protection and Relay )
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 116 407 ระบบไฟฟ้ ากําลัง
: สาเหตุและสถิติของการเกิดการลัดวงจร บทบาทของรี เลย์ในการป้ องกัน พื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ของรี เลย์ในการป้ องกัน ความต้องการรี เลย์ในการป้ องกัน โครงสร้างและคุณสมบัติของรี เลย์ การป้ องกัน
กระแสเกินและการลัดวงจรลงดินสําหรับสายส่ ง การป้ องกันโดยใช้ผลต่าง การป้ องกันสายส่ งโดยไพลอท
รี เลย์และรี เลย์ระยะทาง การป้ องกันหม้อแปลง การป้ องกันเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า การป้ องกันบัสโซน การ
ป้ องกันมอเตอร์
116 409

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
3(3–0–6)
(High Voltage Engineering)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 112 305 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
คําอธิบายรายวิชา
: การผลิ ตและการใช้ไ ฟฟ้ าแรงสู ง เทคนิ คในการวัดไฟฟ้ าแรงสู ง เทคนิ ค
สนามไฟฟ้ าและฉนวนไฟฟ้ า การเกิดเบรคดาวน์ทางไฟฟ้ าในฉนวนของแก๊ส ของเหลวและของแข็ง การ
ทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง การเกิดฟ้ าผ่าและแรงดันเกินเนื่ องจากการปิ ดเปิ ดสวิทซ์ การป้ องกัน
ฟ้ าผ่า
116 410

วิศวกรรมการส่ องสว่ าง
3(3–0–6)
(Illumination Engineering)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 116 407 ระบบไฟฟ้ ากําลัง
คําอธิบายรายวิชา
: คุณสมบัติทางกายภาพของแสง แสงและการมองเห็น การวัดแสง การควบคุม
แสง แหล่งกําเนิดแสง การคํานวณ และออกแบบการส่ องสว่างสําหรับภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐาน
ของการส่ องสว่าง
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116 501

การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากําลัง
3(3–0–6)
(Electrical power Systems Analysis)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 116 407 ระบบไฟฟ้ ากําลัง
คําอธิบายรายวิชา
: การคํานวณระบบส่ งและระบบจําหน่ ายกําลังไฟฟ้ า การไหลของโหลด การ
ควบคุ มการไหลของโหลด การวิ เคราะห์ การลัดวงจรแบบสมมาตร การวิเ คราะห์ การลัด วงจรแบบไม่
สมมาตร การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากําลัง การหาเสถียรภาพชั่วคราว เศรษฐศาสตร์ ในการดําเนิ นการ การ
ประสานของฉนวน และ การต่อลงดิน

116 511

เศรษฐศาสตร์ ไฟฟ้ากําลัง
3(3–0–6)
(Electrical power Economics)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 111 305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
: ประเภท ลักษณะ และความต้องการใช้ไฟฟ้ า การจัดการการใช้กาํ ลังไฟฟ้ า และ
การอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ า เศรษฐศาสตร์ การผลิต การส่ ง การจ่าย และการจัดแบ่งกําลังไฟฟ้ า หลักการ
จัดการและหลักเศรษฐศาสตร์ สาธารณู ปโภค โดยเน้นกิจการไฟฟ้ าเป็ นกรณี ศึกษา การวิเคราะห์และการ
จัดแบ่งต้นทุน การกําหนดอัตราค่าไฟฟ้ า

117 301

หลักการสื่ อสาร
3(3–0–6)
(Principle of Communication)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 112 305 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
: ประวัติความเป็ นมาของการสื่ อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้ า การวิเคราะห์สัญญาณ
คําอธิบายรายวิชา
สัญญาณรบกวน การมอดูเลทแบบ AM การมอดูเลทแบบ FM การมอดูเลทแบบเฟส การดีมอดูเลท การมอดู
เลทแบบพัลล์ หลักการทํางานเครื่ องส่ งเครื่ องรับวิทยุ การมัลติเพล็กซ์
117 403

วงจรสื่ อสารและสายส่ ง
3(3–0–6)
(Communication Network and Transmission line)
: 112 305 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
คําอธิบายรายวิชา
: ทฤษฎีบทเน็ตเวิร์ค การวิเคราะห์และการออกแบบของระบบที่สมมูล วันพอร์ ต
และทูพอร์ ต อนุกรมและขนานรี โซแน็นท์ การมัลติเพลกรี โซเน็นท์, ตัวกรองคลื่น การแปลงรู ป อิมพีแดนซ์
และเครื อข่าย แมชชิ่ง การเข้าเน็ตเวิร์คโดยทฤษฎี เครื อข่ายสายส่ งสัญญาณ สายส่ งโทรศัพท์ ประโยชน์ของ
สายส่ งสัญญาณสําหรับอิมพิแดนซ์แมชชิ่ง
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117 404

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3–0–6)
(Antenna Engineering)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 112 305 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
คําอธิบายรายวิชา
: พื้นฐานคํานิยามและทฤษฎีบท รู ปแบบของปั ญหาการกระจาย จุดแหล่งจ่ายแบบ
โซโทรพิก รู ปแบบกําลังและสนาม ทิศทางและอัตราขยาย อิมพิแดนซ์การกระจาย คลื่นโพเลอไรเซชัน่ การ
กระจายจากองค์ประกอบกระแส คุณสมบัติการกระจายของสายอากาศแบบลีเนี ยวาย สายอากาศแบบลี
เนียอัลเลย์ สายอากาศแบบยูดา-ยากิ สายอากาศแบบล็อค-เพียริ ออร์อิค สายอากาศแบบแอพเพอะเชอะ
117 405

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3–0–6)
(Microwave Engineering)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 117 301 หลักการสื่ อสาร
คําอธิบายรายวิชา
: สมการแมกซ์เวลและสภาพล้อมรอบ ทฤษฎีสายส่ งสัญญาณ เอสพารามิเตอร์ การ
ใช้แผนภูมิสมิต อิมพิแดนซ์แมชชิ่ง สายส่ งสัญญาณ และท่อนําคลื่นไมโครเวฟ การรี โซเน็นท์และการกรอง
คลื่นไมโครเวฟ วิเคราะห์คลื่นไมโครเวฟ เนตเวิร์ค เพาเวอร์ดิไฝด-เอิสและทิศทาง คัพ-เลอร์ การวัดและการ
ประยุกต์ใช้งานคลื่นไมโครเวฟ
117 406

ระบบสื่ อสารดาวเทียม
3(3–0–6)
(Satellite Communication Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 117 301 หลักการสื่ อสาร
: ระบบสื่ อสารด้วยดาวเทียม ทบทวนคุณสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ อุปกรณ์
คําอธิบายรายวิชา
เกี่ ยวกับสัญญาณไมโครเวฟ วิธีการมอดูเลทต่าง ๆ ทฤษฎี ของสายแบบจานสะท้อนสัญญาณขนาดใหญ่
องค์ประกอบของดาวเทียมสื่ อสาร กลศาสตร์ของการโคจรของดาวเทียมเสถียรภาพของวงจรโคจร หลักการ
ของ ทรานสพอนเดอร์ ในดาวเทียม หลักการคํานวณเกี่ ยวกับปริ มาณของข้อมูลที่จะส่ งผ่านดาวเทียมการ
พิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ของระบบสื่ อสารด้วยดาวเทียม การพิจารณาด้านการสื่ อสารระบบสถานี
ภาคพื้นดินต่างๆ
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117 408

การสื่ อสารด้ วยใยแสง
3(3–0–6)
(Optical Fiber Communication)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 117 301 หลักการสื่ อสาร
คําอธิบายรายวิชา
: ไดอิเล็กตริ ก ท่อนําคลื่นและข้อกําหนดที่ทาํ ให้ชนิ ด สายเคเบิล ใยแก้ว การต่อ
แบบต่างๆ และการประมวลผล พารามิเตอร์ สายใยแก้วส่ งสัญญาณ เลเซอร์ เทคนิคเลเซอร์ มอดูเลชัน่ ด้วยวิธี
ฟิ ดดิ้งค์ เบสแบนไอเอฟหรื ออาร์ เอฟ การตรวจจับสายใยแก้ว ริ เจน-เนอะเรทิฟ ริ พิทเตอร์ การประยุกต์ใช้
งานส่ วนประกอบของสายใยแก้ว สายใยแก้ว คอพเพลอร์และเลนส์ ผลผลิตและกระบวนการผลิตสายใยแก้ว
117 409

ระบบสื่ อสารแบบดิจิตอล
3(3–0–6)
(Digital Communication)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
: ทฤษฎีบทการสุ่ มตัวอย่าง สัญญาณแบบการสุ่ มและไม่การสุ่ ม สัญญาณการสุ่ ม
คําอธิบายรายวิชา
แบบโลพาส ระบบดิจิตอลแบบเบสเบน การควบควอนไตท์ การเข้าที่มารหัส พีซีเอ็ม, ดีเอ็มและอื่นๆ ระบบ
ดิจิตอลแบบแบนพาส เอเอสเค, พีเอสเค, เอฟเอสเค วิธีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ การส่ งสัญญาณและชิงโคร
ไนเซชัน่
117 410

วิศวกรรมโทรทัศน์
3(3–0–6)
(Television Engineering)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 117 301 หลักการสื่ อสาร
คําอธิบายรายวิชา
: วิศวกรรมการส่ งกระจายเสี ยงเสาโทรทัศน์ หลักการกระจายเสี ยงแบบ FM และ
AM สถานีส่ง FM AM สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ระบบเครื่ องรับ FM AM และโทรทัศน์ ระบบสายอากาศใน
การกระจายเสี ยง การคิดเขตบริ การ
117 411

วิศวกรรมโทรศัพท์
3(3–0–6)
(Telephone Engineering)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 117 301 หลักการสื่ อสาร
คําอธิบายรายวิชา
: แนะนําเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ เทคนิ คการใช้สัญญาณ และสวิชชิ่ง ทฤษฎีทราฟ
ฟิ ก ข่ายวงจรโทรศัพท์ ระบบสวิชชิ่งแบบกลไฟฟ้ า ระบบสวิชชิ่งซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์
ตูส้ าขา เทเลต แนะนําเกี่ยวกับระบบสื่ อสารโดยใช้แสง
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117 412

การสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์
3(3–0–6)
(Electronic Communications)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 113 201 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
: ระบบสื่ อสารด้วยวิทยุ การขยายสัญญาณผ่านความถี่คลื่นวิทยุสญ
ั ญาณรบกวนใน
วงจรและความเพี้ยนซึ่ งเกิดจากการอินเตอร์ มอดูเลชัน่ วงจรเลือกความถี่และความถี่สูงวงจรขยายสัญญาณ
แถบความถี่แคบกว้างการควบคุมค่าขยายโดยอัตโนมัติ แบบไฮบริ ด และแบบสายส่ งสัญญาณวงจรแกว่งย่าน
ความถี่วิทยุ ทฤษฎีของเฟสล๊อกลูป การวิเคราะห์ระบบเฟสล็อกลูป การสังเคราะห์ความถี่วงจรขยายกําลัง
วงจรมอดูเลท
117 413

การออกแบบระบบสื่ อสาร
3(3–0–6)
(Communication Systems Design)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 117 301 หลักการสื่ อสาร
คําอธิบายรายวิชา
:
สั ญ ลัก ษณ์ แ ละแผนภาพ องค์ป ระกอบและหน้า ที่ ข ององค์ป ระกอบใน
ระบบสื่ อสาร การป้ องกันในระบบสื่ อสาร การออกแบบระบบสื่ อสาร สําหรั บกิ จการเชิ งพาณิ ชย์ การ
พยากรณ์แทรฟฟิ คและการวางแผน การคํานวณและการประมาณค่าใช้จ่ายของระบบ

117 414

การสื่ อสารและเครือข่ ายข้ อมูล
3(3–0–6)
(Data Communication and Network)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 117 301 หลักการสื่ อสาร
คําอธิบายรายวิชา
: ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับการสื่ อสารและเครื อข่ายข้อมูล สถาปั ตยกรรมแบบ
เครื อข่าย เลเยอร์ จุดถึงจุดและการเชื่อมต่อ รู ปแบบดีเลย์ในเครื่ องข่ายข้อมูล มัลติ-แอดเซสการสื่ อสาร การ
เชื่อมโยงในเครื อข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล
117 415

การแพร่ กระจายคลืน่ วิทยุ
3(3–0–6)
(Radio Wave Propagation)
: - ไม่มี วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
คําอธิบายรายวิชา
: การแพร่ กระจายคลื่นในดิน การแพร่ กระจายคลื่นในอากาศ การแพร่ กระจายคลื่น
ในอวกาศที่ช้ นั โตรโพซเฟี ย การแพร่ กระจายแบบโตรโพซเฟริ ค ระบบแบรี เลย์ของวิทยุคลื่นไมโครเวฟ การ
สื่ อสารดาวเทียมและอวกาศ เรดาร์ การแพร่ กระจายในทะเล ช่ องแอทม็อซเฟริ คและการหักเหที่ไม่เป็ น
รู ปแบบ
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หัวข้ อพิเศษด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Special Topics in Electrical Engineering)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: เป็ นนักศึกษาในชั้นปี สุ ดท้าย หรื อด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: ศึกษาถึงหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า ตามที่ผสู ้ อนกําหนด

ปัญหาพิเศษด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Special Problems in Electrical Engineering)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: เป็ นนักศึกษาในชั้นปี สุ ดท้าย หรื อด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: ศึกษาค้นคว้าในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า และจัดทํารายงาน
119 404

119 421

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0–3–2)
(Electrical Engineering Project I)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: เป็ นนักศึกษาปี สุ ดท้ายหรื อได้รับความเห็นชอบจากผูส้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: การศึกษาหรื อค้นคว้าปั ญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผูส้ อน โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษาคุน้ เคยกับการวางแผน การทําโครงงานและแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม โดยใช้เวลาหนึ่งภาคการศึกษา และการสอบไล่ปากเปล่า
119 422

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(0–6–4)
(Electrical Engineering Project II)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 119 421 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
คําอธิบายรายวิชา
: การศึกษาหรื อค้นคว้าปั ญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผูส้ อน โดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสร้างอุปกรณ์หรื อระบบพร้อมทั้งการ
ทดสอบโดยใช้เวลาหนึ่งภาคการศึกษา และต้องส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์และผ่านการสอบปากเปล่า
121 101

การฝึ กฝี มือช่ างอุตสาหกรรม
2(1–3–4)
(Workshop Practice)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: การทํางานตลอดจนฝึ กทักษะในการใช้เครื่ องมือช่างต่าง ๆ โดยเน้นถึงความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และความปลอดภัยของการใช้เครื่ องมือ
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กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3–0–6)
(Engineering Mechanics)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ระบบแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุล การเสี ยดทาน หลักการของงานเสมือน
เสถียรภาพ จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ ง กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 2 ของนิวตัน
งานและพลังงาน
3(3–0–6)
เทอร์ โมฟลูอดิ ส์
(Thermofluids)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: นิยามและวิธีการวิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ความสัมพันธ์ของความเค้น ความเครี ยดของของไหลแบบนิ วโดเนี ยน การไหลในท่อ สมการของการ
ต่อเนื่ องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายทางพลศาสตร์ การไหลอัดได้ คุณสมบัติของสาร
บริ สุทธิ์ ความร้อนและงาน กฎข้อแรกและกฎข้อที่สองของเทอร์ โมไดนามิกส์ เอนโทรปี
วัฏจักรของ
กําลังและความเย็น ปั๊ มและเครื่ องอัด เครื่ องกังหันความร้อน เครื่ องยนต์ สันดาปภายใน โรงพลังงานความ
ร้อน การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น
121 306

142 304

การศึกษากิจการอุตสาหกรรม
1(0–3–2)
(Industrial Study)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 111 406 การบริ หารงานอุตสาหกรรม หรื อด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: การศึกษากิจการของวิสาหกิจอุตสาหกรรม
143 412

การควบคุมแบบโปรแกรมได้ ในงานอุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Programmable Control in Industrial Works)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 303 ไมโครโปรเซสเซอร์หรื อความเห็นชอบของอาจารย์ผสู ้ อน
คําอธิบายรายวิชา
: ฮาร์ ดแวร์ ของอุปกรณ์ ควบคุ มแบบโปรแกรมได้ CPU แหล่งจ่ ายกําลัง
ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจํา การอินเตอร์ เฟสกับหน่วยรับข้อมูลเข้าและส่ งข้อมูลออก หลักการของ
รี เลย์ที่ใช้ในการควบคุม แลดเดอร์ ไดอะแกรม การควบคุมแบบ PID อุปกรณ์รายรอบ ลมุลภัณฑ์และการ
โปรแกรม แนะนําระบบเครื อข่ายท้องถิ่น อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณและอุปกรณ์แปลงสัญญาณที่สาํ คัญใน
งานอุตสาหกรรม การประยุกต์การควบคุ มแบบโปรแกรมได้ในการวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
โครงงานการควบคุมแบบโปรแกรมได้
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การใช้ คอมพิวเตอร์ ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(2–3–6)
(Use of Computer in Business and Industry)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
: หลักการในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ประโยชน์ของโปรแกรม
สําเร็ จรู ป สําหรั บปั ญหาที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จและอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาโดยคอมพิวเตอร์ และการเสนอ
รายงานคลอบคลุมปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
144 405

ระบบสารสนเทศการจัดการ
3(3–0–6)
(Management Information Systems)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 111 406 การบริ หารงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
: ความสําคัญของระบบสารสนเทศในการจัดการ องค์ประกอบ และลักษณะของ
ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศกับผูบ้ ริ หาร การศึกษาความเหมาะสมของระบบการศึกษาระบบงาน การ
ออกแบบ การใช้การบํารุ งรักษา ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศข้อมูลในการจัดการ
144 410

การจําลองสถานการณ์ ระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Simulation in Business and Industry)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
:
พื้ น ฐานการสร้ า งตัว แบบจําลอง การวิ เ คราะห์ ขอ้ มู ลที่ ใ ช้ใ นการจํา ลอง
สถานการณ์ การทดสอบความถูกต้องของแบบจําลอง การออกแบบการทดลอง การจําลองสถานการณ์และ
การประเมินผลการจําลองสถานการณ์ เพื่อความเข้าใจและเพื่อปรับปรุ งระบบการตัดสิ นใจในทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เช่น การลงทุน การควบคุมสิ นค้าคงคลัง ฯลฯ
411 101

อารยธรรม
3(3–0–6)
(Civilization)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ศึกษาความเป็ นมาและความเจริ ญของมนุ ษย์ แบ่งเป็ น 5 สมัย ตามลักษณะ
แนวความคิดที่เป็ นหลักสําคัญอันก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษยชาติ คือ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และสมัยปั จจุบนั แต่ละสมัยศึกษา เฉพาะช่วงเวลา
หรื อเหตุการณ์ สําคัญของแต่ละสมัย ที่แสดงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องจาก
ศาสนา ศรัทธา และคตินิยม หรื อเป็ นปั จจัยให้เกิดลัทธิ ประเพณี ความคิดและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ รวม
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ไปถึงความสามารถในการสื่ อความคิดด้วยศีลปะและวรรณกรรมแขนงต่าง ๆ ความเข้าใจและซาบซึ้ งใน
สุ นทรี ยภาพ อันแสดงถึงความเจริ ญของมนุษย์ในแต่ละสมัยซึ่งมีวิวฒั นาการมาโดยลําดับจนถึงปัจจุบนั
412 103

สั งคมศาสตร์ บูรณาการ
3(3–0–6)
(Integrated Social Sciences)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาในลักษณะบูรณาการเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษย์ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของมนุษย์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ในสังคมรวมถึงการเรี ยนรู ้บุคคลและการอ้างเหตุผล การจัดระเบียบทางสังคม การเมือง
การปกครอง สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ปั ญหาสังคม
เมืองและชนบทและการวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่สาํ คัญเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนา
สังคมไทยอย่างยัง่ ยืนต่อไป
412 104

การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
(Thai Politics and Government)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: วิวฒั นาการทางการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชจนถึง
ปั จจุบนั ความเป็ นมาของอรัญในรู ปแบบการปกครองต่าง ๆ อํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย มีการ
เปลี่ยนแปลงสถาบันนิ ติบญั ญัติและตุลาการ ระบบราชการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายของรัฐ
การแก้ปัญหาขัดแย้งในสังคม การคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน และการเสริ มสร้างความมัน่ ควงของ
รัฐ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
411 203

จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3–0–6)
(General Psychology)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ศึกษาหลักการและข้อเท็จจริ งของมนุษย์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและองค์ประกอบที่
สํา คัญ ทางจิ ตวิ ทยาอื่ น ๆ เช่ น กลุ่ ม พัฒ นา นิ สัย แรงจู ง ใจ พฤติ ก รรม บุ คลิ ก ภาพ สติ ปั ญ ญา การเรี ย นรู ้
ความรู ้สึกและการรับรู ้ ความคิดความจํา และการลืม การจูงใจกลุ่มสังคม การตัดสิ นใจ ความขัดแย้งและการ
ปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมกันในสังคมมนุษย์ การแก้ปัญหาสาเหตุของความเครี ยด และความวิตกกังวล
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413 112

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3–0–6)
(Thai for Communication)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: ศึกษาลักษณะสําคัญของภาษาไทยและฝึ กฝนทักษะการใช้ภาษาไทยพร้อมการ
ฟั ง การอ่าน การเขียน และการพูดตลอดจนการศึกษา การเขียนรายงานทางวิชาการ และการเขียนติดต่อ
ราชการ เช่น หนังสื อราชการและจดหมายธุรกิจ บทสัมภาษณ์ข่าวและข้อความโฆษณา

413 113

ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1
3(3–0–6)
(English I)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: พัฒนาทักษะในการอ่าน ความเข้าใจภาษาในระดับคํา กลวิธีในการอ่านให้การ
อ่านให้มีประสิ ทธิภาพ การจดโน๊ต การสรุ ป การแยกแยะข้อความที่เป็ นจริ งกับข้อความที่เป็ นความคิดเห็น
สําหรับเนื้อหาของการอ่านจะเน้นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสํานวนภาษาที่ใช้เกี่ยวกับ
การเปรี ยบเทียบ การวัด การให้คาํ นิยาม การจัดแบ่งประเภทและอื่นๆ ส่ วนทักษะทางด้านการฟัง จะเน้นการ
ฟังภาษาที่ใช้ในการทักทาย การทักทายการพูดโทรศัพท์ การบอกทิศทาง การนับเลข การออกเสี ยง
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเสี ยงที่มีปัญหาสําหรับนักศึกษาไทย
413 114

ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 2
3(3–0–6)
(English II)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 413 113 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1
คําอธิบายรายวิชา
: พัฒนาทักษะโดยเน้นการอ่านข้อความทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อ
จากรายวิชา 413 113 สํานวนภาษาที่จะใช้เกี่ยวกับการแสดงเหตุผล ขบวนการและการลําดับเหตุการณ์
หน้าที่และการกระทํา การแสดงความมุ่งหมายหรื อจุดประสงค์ การแสดงวิธีการในลักษณะต่างๆ การแสดง
ถึงโครงสร้างและรู ปร่ างลักษณะของสิ่ งต่างๆ การบอกสัดส่ วน การบอกความถี่ และบอกความน่าจะเป็ นไป
ได้ ส่ วนทักษะทางด้านการฟั งจะเน้นการฝึ กฟั งภาษาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านทัว่ ๆไป โดยพยายาม
จับใจความสําคัญของเรื่ องและการฟั งรายละเอียดของเรื่ อง โดยฝึ กข้อความจากสั้นและง่ายไปสู่ ขอ้ ความที่
ยาวขึ้นยากขึ้น
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413 210

ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3(3–0–6)
(English for Engineers)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: 413 113 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1
คําอธิบายรายวิชา
: ทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียน ศัพท์เทคนิ ค บทความ เอกสารทางเทคนิค ข้อกําหนด
คู่มือ
นวัตกรรม การสนทนาเกี่ยวกับบรรยากาศการเรี ยนและการทํางานอาชีพวิศวกร เช่นการอธิบายสิ่ งต่าง ๆ
การรายงานความเสี ยหายและความก้าวหน้า การคุมงาน การสั่งงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนบันทึก
ข้อความ คําอธิบาย คําสัง่ และจดหมาย
414 112

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3(2–3–6)
(Introduction to Computer)
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ าน
: - ไม่มี คําอธิบายรายวิชา
: องค์ประกอบและหน้าที่ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่ วยรับ
ข้อมูล หน่วยความจํา หน่วยคํานวณและตรรก หน่วยควบคุมและหน่วยแสดงผลข้อมูล การแบ่งประเภทของ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ในส่ วนของโปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่
ได้รับความนิยมในปั จจุบนั ในกลุ่มของสเปรตชีต (Spread sheet) เวิร์ดโปรเซสซิ่ง (Word Processing) และ
แนวของคอมพิวเตอร์ในอนาคต

47
21. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
การประกันคุ ณภาพของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอุ ตสาหการ ได้
กําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) การบริ หารหลักสู ตร
- ให้มีอาจารย์ประจําหลักสู ตรโดยคณะกรรมการมีหน้าที่บริ หารจัดการหลักสู ตรให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาบัณฑิต
- หลักสู ตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอนในคณะฯ ได้มีการประเมินและมีการนําผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2) ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
- ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจัดเสนอแผนงานใน
การจัดหาทรั พยากร ด้านการเรี ยนการสอนและการทําปริ ญญานิ พนธ์ต่อภาควิชาฯ เพื่อ
ดําเนินการด้านงบประมาณและจัดหาวัสดุการเรี ยนการสอนและการวิจยั ตามแผนงานที่วาง
ไว้ให้เพียงพอ ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
- ด้านบุคลากร จัดทําแผนงานและงบประมาณเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพสู งขึ้น
3) การสนับสนุน และการให้คาํ แนะนําปรึ กษา
- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสําเร็ จการศึกษา
- มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
- จัดให้มีการประชุมนักศึกษาหนึ่งครั้งต่อปี การศึกษา
4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงาน เพื่อนําผลการสํารวจมาใช้ในการปรับปรุ งหลักสูตร
22. การพัฒนาหลักสู ตร
1) ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสู ตรนี้
- คุณวุฒิของอาจารย์ผสู ้ อนไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโท
- มีจาํ นวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริ ญญาบัณฑิต
- จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาที่รับ
- สัดส่ วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 20:1
2) กําหนดการประเมินหลักสู ตรตามดัชนีบ่งชี้ขา้ งต้น
- กําหนดการประเมินหลักสู ตรทุกระยะ 5 ปี
- กําหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2556
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ภาคผนวก ก.
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่ าด้ วย
การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2544
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ภาคผนวก ข.
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ตารางสรุปการแก้ไขปรับปรุง
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (146 หน่ วยกิต)
(หลักสู ตรเดิม และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2548)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
031-101 เศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐาน
412-103 สังคมวิทยาเบื้องต้น
412-104 การเมืองการปกครองของไทย
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
เลือก 6 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้
012-103 มนุษย์สัมพันธ์
411-101 อารยธรรม
411-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษา ( 9 หน่วยกิต)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

413-106 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0)
413-207 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0)
413-210 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
111 - 112 ฟิ สิ กส์ 1*
3(3-0)
111 - 116 เคมีทวั่ ไป*

3(3-0)

111 - 127 แคลคูลสั 1*

3(3-0)

หลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 31 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
031 101 เศรษฐศาสตร์ พ้นื ฐาน
3(3-0-6)
412 103 สังคมศาสตร์บูรณาการ
3(3-0-6)
412 104 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต)
เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
012-103 มนุษย์สัมพันธ์
3(3-0-6)
411-101 อารยธรรม
3(3-0-6)
411 203 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา ( 12 หน่วยกิต)
413 112 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
413 113 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 1
3(3-0-6)
413 114 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 2
3(3-0-6)
413 210 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ( 7 หน่วยกิต)

110 107 เคมีทวั่ ไป
110 108 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป

3(3-0-6)
1(0-3-2)

414 112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

3(2-3-6)

หมายเหตุ

เปลี่ยน ชื่อวิชา

เพิ่มวิชา
เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา
เปลี่ยน ชื่อวิชา
ย้ายไปกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิศวกรรม
เปลี่ยนรหัสวิชา
จากกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิศวกรรม
ย้ายไปกลุ่มวิชา
พื้นฐานวิศวกรรม
เพิ่มวิชา
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2548)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
จําแนกเป็ น 3 กลุ่ม จํานวน 112 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม (38 หน่วยกิต)
111 - 101 วิชาชีพวิศวกรรม

111 - 104
111 - 113
111 - 114
111 - 115
111 - 117

111 - 128
111 - 317
111 - 130
111 - 131

วัสดุวศิ วกรรม
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
ฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป

แคลคูลสั 2
แคลคูลสั 3
การเขียนแบบวิศวกรรม
ปฏิบตั ิการเขียนแบบวิศวกรรม

2(2-0)

3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)

หลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
จําแนกเป็ น 3 กลุ่ม จํานวน 109 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม (39 หน่วยกิต)
111 101 วิชาชีพวิศวกรรม
110 103 ฟิ สิ กส์ 1

2(2-0-4)
3(3-0-6)

111 104
110 104
110 105
110 106

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

วัสดุวศิ วกรรม
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 1
ฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ 2

หมายเหตุ

110 101 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 1

3(3-0-6)

110 102 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
110 201 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม3

3(3-0-6)
3(3-0-6)

111 132 การเขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

111 - 311 สถิติและความน่าจะเป็ น
111 - 406 การบริ หารงานอุตสาหกรรม
114 - 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

111 311 สถิติและความน่าจะเป็ น
111 406 การบริ หารงานอุตสาหกรรม
114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

121 - 101 การฝึ กฝี มือช่างอุตสาหกรรม
121 - 202 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1
121 - 203 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 2

2(0-6)
3(3-0)
3(3-0)

121 101 การฝึ กฝี มือช่างอุตสาหกรรม

2(1-3-4)

121 204 กลศาสตร์วศิ วกรรม

3(3-0-6)

จากหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ย้ายไปกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ฯ
จากหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา
ยกเลิก
ยกเลิก
รวมวิชา 111-130
และ 111-131

ปรับหน่วยกิตให้มี
ปฏิบตั ิการ
ยกเลิก
ยกเลิก
รวมวิชา 121-202
และ 111-203
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2548)
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (53 หน่วยกิต)
111-209 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้ า 1
3(3-0)
111-210 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้ า 2
3(3-0)
112-202 วงจรไฟฟ้ า
3(3-0)
112-203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
3(3-0)
112-204 ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟ้ า
1(0-3)
112-301 การวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
3(3-0)
112-305 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
3(3-0)
113-201 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม 1
3(3-0)
113-202 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม 2
3(3-0)
113-207 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3)
114-202 วงจรดิจิตอลและลอจิก
3(3-0)
114-303 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-3)
115-301 ระบบควบคุม
3(3-0)
116-301 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 1
3(3-0)
116-302 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 2
3(3-0)
116-304 ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
1(0-3)
117-301 หลักการสื่ อสาร
3(3-0)
119-421 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
1(0-3)
119-422 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
3(0-9)
121-306 เทอร์ โมฟลูอิดส์
3(3-0)
142-304 การศึกษากิจการอุตสาหกรรม
1(0-3)
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (21 หน่ วยกิต)
- เลือก 15 หน่วยกิตจากแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
แขนงวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ากํา ลั ง และระบบ
ควบคุม
3(3-0)
116-405 การออกแบบระบบไฟฟ้ า
116-406
116-407
116-408
116-501

โรงต้นกําลังและสถานียอ่ ย
ระบบไฟฟ้ ากําลัง
การป้ องกันและรี เลย์
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากําลัง

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (49 หน่วยกิต)
111 209 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า 1
111 210 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า 2
112 202 วงจรไฟฟ้ า
112 203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
112 204 ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟ้ า
112 301 การวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า
112 305 สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
113 201 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม

หมายเหตุ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

113 207 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-2)
114 202 วงจรดิจิตอลและลอจิก
3(3-0-6)
114 303 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-3-6)
115 301 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
116 301 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 1
3(3-0-6)
116 302 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 2
3(3-0-6)
116 304 ปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
1(0-3-2)
117 301 หลักการสื่ อสาร
3(3-0-6)
119 421 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
1(0-3-2)
119 422 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
2(0-6-4)
121 306 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
142 304 การศึกษากิจการอุตสาหกรรม
1(0-3-2)
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (21 หน่ วยกิต)
- เลือก 15 หน่วยกิตจากแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง
116 405
116 406
116 407
116 408
116 501

การออกแบบระบบไฟฟ้ า
โรงต้นกําลังและสถานียอ่ ย
ระบบไฟฟ้ ากําลัง
การป้ องกันและรี เลย์
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ ากําลัง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา
ยกเลิก

ปรับหน่วยกิต
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2548)
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่อสาร
117-403 วงจรสื่ อสารและสายส่ ง
117-404 วิศวกรรมสายอากาศ
117-405 วิศวกรรมไมโครเวฟ
117-409 ระบบสื่ อสารแบบดิจิตอล
117-414 การสื่ อสารและเครื อข่ายข้อมูล
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการวัด
คุม
113-404 อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
113-407 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
113-408 การควบคุมไฟฟ้ าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
115-403 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
115-404 อุปกรณ์วดั คุมกระบวนการ
แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
114-304 โครงสร้างข้อมูล
114-508 ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
114-404 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
114-408 การเขียนโปรแกรมระบบ
114-409 สถาปั ตยกรรมและระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
- วิชาเฉพาะแขนงเลือก (เลือก 6 หน่ วยกิต)
เลือก 6 หน่วยกิต ด้วยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เฉพาะแขนงบังคับที่ไม่ได้
เลือก หรื อจากรายวิชาดังต่อไปนี้
111-305 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
113-403 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
113-406 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
113-407 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
113-408 การควบคุมไฟฟ้ าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)
แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าสื่อสาร
117 403 วงจรสื่ อสารและสายส่ ง
117 404 วิศวกรรมสายอากาศ
117 405 วิศวกรรมไมโครเวฟ
117 409 ระบบสื่ อสารแบบดิจิตอล
117 414 การสื่ อสารและเครื อข่ายข้อมูล
แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการวัด
คุม
113 404 อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
143 412 การควบคุมแบบโปรแกรมได้ใน
งานอุตสาหกรรม
113 408 การควบคุมไฟฟ้ าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
115 403 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
115 404 อุปกรณ์วดั คุมกระบวนการ
แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
114 304 โครงสร้างข้อมูล
114 508 ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
114 404 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
114 408 การเขียนโปรแกรมระบบ
114 409 สถาปั ตยกรรมและระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
- วิชาเฉพาะแขนงเลือก (เลือก 6 หน่ วยกิต)
เลือก 6 หน่ วยกิ ต ด้วยความเห็ นชอบของ
อาจารย์ที่ ป รึ กษา เฉพาะแขนงบังคับที่ ไม่ ได้
เลือก หรื อจากรายวิชาดังต่อไปนี้
111 305 เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
113 403 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
113 406 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

หมายเหตุ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เปลี่ยนวิชา

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ยกเลิก

113 408 การควบคุมไฟฟ้ าด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กําลัง

3(3-0-6)

68
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ.2548)
114-405 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
114-406 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
ลอจิก
114-407 คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต
114-411 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องและการ
คํานวณ
114-410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
114-509 ภาษาโปรแกรมระดับสูง
114-510 ระบบฐานข้อมูล
115-402 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
115-403 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
115-404 อุปกรณ์วดั คุมกระบวนการ
115-506 การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการ
ผลิต
116-401 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 3
116-403 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ า
116-409 วิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง
116-410 วิศวกรรมการส่ องสว่าง
116-511 เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ ากําลัง
117-406 ระบบสื่ อสารดาวเทียม
117-408 การสื่ อสารด้วยใยแสง
117-410 วิศวกรรมโทรทัศน์
117-411 วิศวกรรมโทรศัพท์
117-412 อิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่ อสาร
117-413 การออกแบบระบบสื่ อสาร
117-415 การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
119-403 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
119-404 ปัญหาพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
144-404 การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
144-410 การจําลองสถานการณ์ระบบธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
รวมทั้งสิ้น

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
6(6-0)
148

หลักสู ตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)
114 405 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
114 406 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
ลอจิก
114 407 คอมพิวเตอร์ ในกระบวนการผลิต
114 411 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องและการ
คํานวณ
114 410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
114 509 การโปรแกรมภาษาระดับสูง
114 510 ระบบฐานข้อมูล
115 402 การประมวลสัญญาณดิจิตอล
115 403 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
115 404 อุปกรณ์วดั คุมกระบวนการ
115 506 การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการ
ผลิต
116 401 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า 3

หมายเหตุ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา

3(3-0-6)
ยกเลิก

116 409 วิศวกรรมไฟฟ้ าแรงสู ง
116 410 วิศวกรรมการส่ องสว่าง
116 511 เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ ากําลัง
117 406 ระบบสื่ อสารดาวเทียม
117 408 การสื่ อสารด้วยใยแสง
117 410 วิศวกรรมโทรทัศน์
117 411 วิศวกรรมโทรศัพท์
117 412 อิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่ อสาร
117 413 การออกแบบระบบสื่ อสาร
117 415 การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
119 403 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
119 404 ปั ญหาพิเศษด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
144 404 การใช้คอมพิวเตอร์ ทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
144 410 การจําลองสถานการณ์ระบบธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
รวมทั้งสิ้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
146
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