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มหาวทิยาลยัราชธานี 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

หลกัสูตรปรับปรุง  พทุธศักราช 2552 
 

1. ช่ือหลกัสูตร 
 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
2. ช่ือปริญญา 

 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  : B.Eng. (Electrical Engineering) 

 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี 
 
4. ปรัชญาหลกัสูตร 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะทาํให้มนุษยมี์ชีวิตท่ีดีได ้การศึกษาสามารถพฒันาไดท้ั้ง บุคคล
และประเทศชาติ มหาวิทยาลยัราชธานีจึงมุ่งหวงัท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพ
ในสาขาวิชาต่างๆ ใหเ้พียงพอกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และเพื่อสนองความตอ้งการทางดา้นกาํลงัคน 
และการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศอนัเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติอีก
ดว้ย 

 
5. วตัถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างดี มีความชาํนาญเฉพาะสาขา 

สามารถนาํความรู้ความชาํนาญท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม มีวินัยในการทาํงานมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความสํานึกใน

จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งใหมี้ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสงัคม 
 5.3 เพื่อส่งเสริมการพฒันาและการวิจยัคน้ควา้ในดา้นวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

และเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยขีองประเทศ 
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6. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
6.1 สําเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบตัร

วิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

6.2 สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือ
เทียบเท่าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้าหรืออิเลก็ทรอนิกส์หรือเทียบเท่า  

6.3 เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรม 
6.4 เป็นผูท่ี้ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสงัคมรังเกียจ แพทยรั์บรองวา่มีสุขภาพเหมาะสมท่ีจะเขา้

ศึกษาได ้
 
7. การรับเข้าศึกษา 

7.1 คดัเลือกจากการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)  โดย
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

7.2 การคดัเลือกโดยวิธีการรับสมคัรและสอบคดัเลือกตรงท่ีมหาวิทยาลยัราชธานี 
 
8. กาํหนดการสอน 
 หลกัสูตรน้ีจะเปิดดาํเนินการสอนใน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
 
9. ระบบการศึกษา 

 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ และใน
หน่ึงภาคการศึกษาปกติจะมีระยะเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนระยะเวลา
ในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 สปัดาห์ แต่จะมีระยะเวลาการศึกษาเทียบไดเ้ท่ากบัการเรียนในภาคการศึกษา
ปกติ 

 
10. ระยะเวลาการศึกษา 

10.1 หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตร 4 ปี 
10.2 การศึกษาตลอดหลกัสูตรจะตอ้งไดห้น่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่หน่วยกิตท่ีกาํหนดในหลกัสูตร และ

จะตอ้งใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าและไม่เกิน 16 ภาค
การศึกษา การเรียนภาคฤดูร้อน 2 ภาคถือวา่เป็น 1 ภาคการเรียนปกติ 
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11. การคดิหน่วยกติ 
11.1 รายวิชาบรรยายภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต ใชเ้วลาเรียนในห้องเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์ และตลอด 1 

ภาคการศึกษา จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ 
11.2 รายวิชาภาคปฏิบติั 1 หน่วยกิต ใช้เวลาในการฝึกหรือทดลอง 2 หรือ 3 คาบต่อสัปดาห์ และ

ตลอด 1 ภาคการศึกษาจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ 
11.3 การฝึกงานใชเ้วลาฝึกในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในหอ้งปฏิบติัการของมหาวิทยาลยัฯ ไม่นอ้ย

กวา่ 200 คาบ (30 วนั) 
   
12. การลงทะเบียนเรียน 

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ลงทะเบียนศึกษาไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
สําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนภาค
สุดทา้ยท่ีคาดวา่จะจบการศึกษาจะลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 25 หน่วยกิต ในภาคปกติ หรือ 12 หน่วยกิต ใน
ภาคฤดูร้อน โดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

 
13. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

13.1 การวดัผล 
(1) นกัศึกษาทุกคนตอ้งมีเวลาเรียนในชั้นอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมี

สิทธ์ิเขา้สอบไล่ 
(2) การวดัผลการศึกษาในแต่ละวิชาใหใ้ชร้ะบบตวัอกัษร ดงัน้ี 

 ระดับ ความหมาย  แต้ม 
 A ดีเยีย่ม  Excellent 4 
 B+ ดีมาก Very good 3.5 
 B ดี Good 3  
 C+ ค่อนขา้งดี Fairly good 2.5 
 C พอใช ้ Fair 2 

 D+ อ่อน Poor 1.5 
 D อ่อนมาก Very poor 1 
 F ตก Failed 0 

 W การถอนรายวชิาโดยไดรั้บอนุญาต (Withdrawn with Permission) 
 I ไม่สมบูรณ์  Incomplete 
 S พอใจ  Satisfactory 
 U ไม่พอใจ  Unsatisfactory 
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13.2 การสาํเร็จการศึกษา 
นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) สอบไล่ไดจ้าํนวนวิชาครบตามหลกัสูตรและฝึกงานครบตามเวลาท่ีกาํหนด 
(2) ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 
(3) มีความประพฤติดี 
(4) ไม่มีพนัธะใด ๆ กบัทางมหาวิทยาลยั 

14. อาจารย์ผู้สอน 
14.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

ตาํแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

อาจารย ์ ยิง่รักษ ์   อรรถเวชกลุ        วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 2540 
อาจารย ์ ณฐัพงศ ์   สอนอาจ           วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 2544 
อาจารย ์ จิรวฒัน์    ตั้งวนัเจริญ        วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ 2547 

อาจารย ์ ดาํรงศกัด ์ อรัญกลู            วศ.ม. 
วิศวกรรมไฟฟ้า
และสารสนเทศ 

มจธ. 2550 

อาจารย ์ พนัตรี  โคมพิทยา วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
ม.เทคโนโลยี
มหานคร 

2551 

 
14.2 อาจารยผ์ูส้อน 

ตาํแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

อาจารย ์ ยิง่รักษ ์   อรรถเวชกลุ        วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 2540 
อาจารย ์ ณฐัพงศ ์   สอนอาจ            วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 2544 
อาจารย ์ ขวญัชยั    ประจวบกลาง วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 2545 
อาจารย ์ จิรวฒัน์    ตั้งวนัเจริญ         วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ 2547 

อาจารย ์ ดาํรงศกัด ์   อรัญกลู           วศ.ม. 
วิศวกรรมไฟฟ้า
และสารสนเทศ 

มจธ. 2550 

อาจารย ์ ถ่ินไทย    บุญประสม วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 2550 
อาจารย ์ ธิเจตน์    วงศสุ์วรรณ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. 2550 

อาจารย ์ พนัตรี    โคมพิทยา วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
ม.เทคโนโลยี
มหานคร 

2551 

อาจารย ์ อภยัภกัด์ิ    ประทุมทิพย ์ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มข. 2551 
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14.3 อาจารยพ์ิเศษ 
ตาํแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน ปี 

รศ.ดร. ธีรศิลป์    ทุมวิภาต วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สจล. 2550 
รศ. สุมาลี    อุณหวณิชย ์ วศ.ม. ไฟฟ้าส่ือสาร สจพ.  

 
15. จํานวนนักศึกษา 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะเปิดรับ 

ช้ันปี 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 

1 20 20 20 20 20 

2 80 100 100 100 100 

3 - 80 100 100 100 

4 - - 80 100 100 

รวม 100 200 300 320 320 

รวมผู้สําเร็จ - - - 80 100 
 
16. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

ใชอ้าคารสถานท่ี มหาวิทยาลยัราชธานี ดาํเนินการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  ดงัน้ี 
1) หอ้งเรียนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด  120 ท่ีนัง่ จาํนวน  2   หอ้ง 
2) หอ้งเรียนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 80 ท่ีนัง่   จาํนวน  10   หอ้ง 
3) หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   60  เคร่ือง จาํนวน  1   หอ้ง 
4) หอ้งปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า จาํนวน  2   หอ้ง 
5) หอ้งปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  จาํนวน  1   หอ้ง   

 

17. ห้องสมุด 
ใชห้อ้งสมุดกลางมหาวิทยาลยัราชธานี  ซ่ึงเป็นบริการรวมสาํหรับทุกคณะ  มีรายการหนงัสือวารสาร

ทางวิชาการ  และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงัน้ี 
1) หนงัสือและตาํราเรียนภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2) วารสารทางวชิาการทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
3) ส่ือประกอบการเรียนการสอนประเภท CD/VDO/DVD 
4) ฐานขอ้มูลวิชาการทางอินเตอร์เนต ซ่ึงเช่ือมโยงสู่ฐานขอ้มูลทางวิชาการท่ีสาํคญัทัว่โลก 
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18. งบประมาณ 
ใชง้บประมาณของมหาวิทยาลยัราชธานี 

 
19. หลกัเกณฑ์การใช้รหัสวชิาในหลกัสูตร 
 รหสัวิชาในหลกัสูตร  ใชน้าํหนา้ท่ีวชิา ดงัน้ี 
 ABC YNN  วิชา *** ***  3(3–0–6) 
 A หมายถึง คณะ โดยคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ใชเ้ลข 1 
 B หมายถึง  ภาควิชา 
 1 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 2 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 3  หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 4 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 5 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 C  หมายถึง แขนงวิชา 
 1 พื้นฐานทัว่ไป 4 คอมพิวเตอร์ 7 ส่ือสาร 
 2 พื้นฐานไฟฟ้า 5  ระบบควบคุม 8  -------- 
 3 อิเลก็ทรอนิกส์ 6  ไฟฟ้ากาํลงั 9  โครงงาน 
 Y หมายถึง ชั้นปีท่ีเรียน (5 หมายถึง วิชาเลือกสาํหรับปริญญาตรีและวิชาสาํหรับปริญญาโทดว้ย) 
 NN หมายถึง ลาํดบัวิชาในแต่ละแขนงวิชา 
  
 ตัวอย่าง  112 202 วงจรไฟฟ้า 
  มีความหมาย ดงัน้ี 
 (A) 1 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 (B) 1 หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 (C)  2 หมายถึง แขนงวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 (Y) 2 หมายถึง ชั้นปีท่ี 2 
 (NN) 02 หมายถึง ลาํดบัวิชาท่ี 2 ในแขนงวิชา 
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20. หลกัสูตร 
 20.1 จํานวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 146 หน่วยกติ 
 20.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

1)  หมวดศึกษาทัว่ไป จาํนวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดงัน้ี 
ก. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
ค. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น จาํนวน 109 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดงัน้ี 
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 39 หน่วยกิต 
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคบั 49 หน่วยกิต 
ค. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 21 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะแขนงบงัคบั 15 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะแขนงเลือก 6 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จาํนวน 6 หน่วยกิต 
  20.3 รายวชิาและจํานวนหน่วยกติ 
   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (31 หน่วยกติ) 
 

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
031 101   เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน      3(3–0–6) 
 (Basic Economics) 
412 103   สงัคมศาสตร์บูรณาการ     3(3–0–6) 
 (Integrated Social Sciences) 
412 104   การเมืองการปกครองของไทย    3(3–0–6) 
 (Thai Politics and Government) 
                  6(6–0–12) 
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กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์ เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
012 103 มนุษยส์มัพนัธ์      3(3–0–6) 
 (Human Relations) 
411 101 อารยธรรม      3(3–0–6) 
 (Civilization) 
411 203  จิตวิทยาทัว่ไป       3(3–0–6) 
 (General Psychology) 
                  6(6–0–12) 

กลุ่มวชิาภาษา (12 หน่วยกิต) 
413 112 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร    3(3–0–6) 
 (Thai for Communication) 
413 113 ภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา 1    3(3–0–6) 
 (English I) 
413 114 ภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา 2    3(3–0–6) 
 (English II) 
413 210 ภาษาองักฤษสาํหรับวิศวกร    3(3–0–6) 
 (Technical English for Engineer) 

                                                                                         12(12–0–24) 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  (7 หน่วยกิต) 
110 107 เคมีทัว่ไป      3(3–0–6) 
 (General Chemistry) 
110 108 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป     1(0–3–2) 
 (General Chemistry Laboratory) 
414 112 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์   3(2–3–6) 
 (Introduction to Computer) 

  7(5–6–14) 
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หมวดวชิาเฉพาะด้าน จําแนกเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 109 หน่วยกติ 

ก. กลุ่มวชิาพืน้ฐานวศิวกรรม (39 หน่วยกิต) 
110 101 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1     3(3–0–6) 
 (Engineering Mathematics I) 
110 102 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2     3(3–0–6) 
 (Engineering Mathematics II) 
110 201 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3     3(3–0–6) 
 (Engineering Mathematics III) 
110 103 ฟิสิกส์ 1      3(3–0–6) 
 (Physics I) 
110 104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1     1(0–3–2) 
 (Physics Laboratory I) 
110 105 ฟิสิกส์ 2      3(3–0–6) 
 (Physics II) 
110 106 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2     1(0–3–2) 
 (Physics Laboratory II) 
111 101 วิชาชีพวิศวกรรม     2(2–0–4) 
 (Engineering Profession) 
111 104 วสัดุวิศวกรรม      3(3–0–6) 
 (Engineering Materials) 
111 132 การเขียนแบบวิศวกรรม     3(2–3–6) 
 (Engineering Drawing) 
111 311 สถิติและความน่าจะเป็น     3(3–0–6) 
 (Statistics and Probability) 
111 406 การบริหารงานอุตสาหกรรม    3(3–0–6) 
 (Industrial Management) 
114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2–3–6) 
 (Computer Programming) 
121 101 การฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม    2(1–3–4) 
 (Workshop Practice) 
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121 204 กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3–0–6) 
 (Engineering Mechanics) 

                                                                                       39(34–15–78) 

ข. กลุ่มวชิาเฉพาะบังคบั (49 หน่วยกิต) 
111 209 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 1    3(3–0–6)  
 (Electrical Engineering Mathematics I) 
111 210 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 2    3(3–0–6) 
 (Electrical Engineering Mathematics II) 
112 202 วงจรไฟฟ้า      3(3–0–6) 
 (Electrical Circuits) 
112 203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า     3(3–0–6) 

     (Electrical Circuit Analysis) 
112 204 ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า     1(0–3–2) 
 (Electrical Engineering Laboratory) 
112 301 การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า   3(3–0–6) 
 (Electrical Instrumentation and Measurement) 
112 305 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า     3(3–0–6) 
 (Electromagnetic Fields) 
113 201 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม    3(3–0–6) 
 (Engineering Electronic) 
113 207 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์    1(0–3–2) 
 (Electronic Laboratory) 
114 202 วงจรดิจิตอลและลอจิก     3(3–0–6) 
 (Digital and Logic Circuits) 
114 303 ไมโครโปรเซสเซอร์     3(2–3–6) 
 (Microprocessor) 
115 301 ระบบควบคุม      3(3–0–6) 
 (Control Systems) 
116 301 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1     3(3–0–6) 
 (Electrical Machines I) 
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116 302 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2     3(3–0–6) 
 (Electrical Machines II) 
116 304 ปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า    1(0–3–2) 
 (Electrical Machines Laboratory) 
117 301 หลกัการส่ือสาร     3(3–0–6) 
 (Principle of Communication) 
119 421 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1    1(0–3–2) 
 (Electrical Engineering Project I) 
119 422 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2    2(0–6–4) 
 (Electrical Engineering Project II) 
121 306 เทอร์โมฟลูอิดส์     3(3–0–6) 
 (Thermofluids) 
142 304 การศึกษากิจการอุตสาหกรรม    1(0–3–2) 
 (Industrial Study) 

               49(41–24–98) 
ค. กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก (21 หน่วยกิต) 

  วชิาเฉพาะแขนงบังคบั (15 หน่วยกิต) เลือกแขนงวิชาใดวิชาหน่ึงดงัน้ี 
 

แขนงวชิาวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั  (15 หน่วยกิต) 
116 405 การออกแบบระบบไฟฟ้า    3(3–0–6) 
 (Electrical Systems Design) 
116 406 โรงตน้กาํลงัและสถานียอ่ย    3(3–0–6) 
 (Power Plants and Substations) 
116 407 ระบบไฟฟ้ากาํลงั     3(3–0–6) 
 (Electrical Power Systems) 
116 408 การป้องกนัและรีเลย ์     3(3–0–6) 
 (Protection and Relay) 
116 501 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั    3(3–0–6) 
 (Electrical power Systems Analysis) 

                                                                            15(15–0–30) 
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แขนงวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร (15 หน่วยกิต) 
117 403 วงจรส่ือสารและสายส่ง     3(3–0–6) 
 (Communication Network and Transmission line) 
117 404 วิศวกรรมสายอากาศ     3(3–0–6) 
 (Antenna Engineering) 
117 405 วิศวกรรมไมโครเวฟ     3(3–0–6) 
 (Microwave Engineering) 
117 409 ระบบส่ือสารแบบดิจิตอล    3(3–0–6) 
 (Digital Communication) 
117 414 การส่ือสารและเครือข่ายขอ้มูล    3(3–0–6) 
 (Data Communication and Network) 

                                                                        15(15–0–30) 
 

แขนงวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และการวดัคุม (15 หน่วยกิต) 
113 404 อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั     3(3–0–6) 
 (Power Electronics) 
113 408 การควบคุมไฟฟ้าดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั  3(3–0–6) 
 (Power Electronic Control Systems) 
115 403 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล    3(3–0–6) 
 (Digital Control Systems) 
115 404 อุปกรณ์วดัคุมกระบวนการ    3(3–0–6) 
 (Process Instrumentation) 
143 412 การควบคุมแบบโปรแกรมไดใ้นงานอุตสาหกรรม  3(3–0–6) 
 (Programmable Control in Industrial Works) 

        15(15–0–30) 
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แขนงวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (15 หน่วยกิต) 
114 304 โครงสร้างขอ้มูล     3(3–0–6) 
 (Data Structure) 
114 404 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์    3(2–3–6) 
 (Microcomputer Systems) 
114 408 การเขียนโปรแกรมระบบ    3(3–0–6) 
 (Systems Programming) 
114 409 สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3–0–6) 
 (Computer Architecture and Networks) 
114 508 ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    3(3–0–6) 
 (Computer Operating Systems) 

                                                                       15(14–3–30) 
 
วชิาเฉพาะแขนงเลอืก (6 หน่วยกิต) 

เลือก 6 หน่วยกิต ดว้ยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา เฉพาะแขนงบงัคบัท่ี
ไม่ไดเ้ลือก หรือจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 

111 305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     3(3–0–6) 
 (Engineering Economics) 
113 403 อุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ     3(3–0–6) 
 (Semiconductor Devices) 
113 406 อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม    3(3–0–6) 
 (Industrial Electronics) 
113 407 ดิจิตอลอิเลก็ทรอนิกส์     3(3–0–6) 
 (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) 



 16 

114 411 โครงสร้างไม่ต่อเน่ืองและการคาํนวณ   3(3–0–6) 
 (Discrete Structure and Computation) 
114 509 การโปรแกรมภาษาระดบัสูง    3(3–0–6) 
 (High Level Programming Languages) 
114 510 ระบบฐานขอ้มูล     3(3–0–6) 
 (Data Base Systems) 
115 402 การประมวลสญัญาณดิจิตอล    3(3–0–6) 
 (Digital Signal Processing) 
115 404 อุปกรณ์วดัคุมกระบวนการ    3(3–0–6) 
 (Process Instrumentation) 
115 506 การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการผลิต   3(3–0–6) 
 (Numerical Control in Manufacturing Process) 
116 401 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 3     3(3–0–6) 
 (Electrical Machines III) 
116 409 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง     3(3–0–6) 
 (High Voltage Engineering) 
116 410 วิศวกรรมการส่องสวา่ง     3(3–0–6) 
 (Illumination Engineering) 
116 511 เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ากาํลงั    3(3–0–6) 
 (Electrical power Economics) 
117 406 ระบบส่ือสารดาวเทียม     3(3–0–6) 
 (Satellite Communication Systems) 
117 408 การส่ือสารดว้ยใยแสง     3(3–0–6) 
 (Optical Fiber Communication) 
117 410 วิศวกรรมโทรทศัน์     3(3–0–6) 
 (Television Engineering) 
117 411 วิศวกรรมโทรศพัท ์     3(3–0–6) 
 (Telephone Engineering) 
117 412 การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์    3(3–0–6) 
 (Electronic Communications) 
117 413 การออกแบบระบบส่ือสาร    3(3–0–6) 
 (Communication Systems Design) 
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117 415 การแพร่กระจายคล่ืนวิทย ุ    3(3–0–6) 
 (Radio Wave Propagation) 
119 403 หวัขอ้พิเศษดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า    3(3–0–6) 
 (Special Topics in Electrical Engineering) 
119 404 ปัญหาพิเศษดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า    3(3–0–6) 
 (Special Problems in Electrical Engineering) 
144 404 การใชค้อมพิวเตอร์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  3(2–3–6) 
 (Use of Computer in Business and Industry) 
144 410 การจาํลองสถานการณ์ระบบธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 
 (Simulation in Business and Industry) 

   
หมวดวชิาเลอืกเสรี (6 หน่วยกิต) 

เลือก 6 หน่วยกิต ดว้ยความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา จากรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยั ในภาคการศึกษานั้น ๆ 

*** *** วิชาเลือกเสรี      6(6–0–12) 
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20.4     แผนการศึกษา 
หลกัสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

   
หลกัสูตรปกติ 4 ปี 

ช้ันปีที ่1 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
110 101 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
110 103 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6) 

110 104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-2) 

413 112 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) 

413 113 ภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา 1 3 (3-0-6) 

414 112 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-6) 

*** *** วิชากลุ่มสงัคมศาสตร์ 3 (3-0-6) 

  19(17-6-38) 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
110 102 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2 3 (3-0-6) 

110 105 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 

110 106 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-2) 

110 107 เคมีทัว่ไป 3 (3-0-6) 

110 108 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1 (0-3-2) 

413 114 ภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา 2 3 (3-0-6) 

*** *** วิชากลุ่มสงัคมศาสตร์ 3 (3-0-6) 
*** *** วิชากลุ่มมนุษยศ์าสตร์ 3 (3-0-6) 

  20(18-6-40) 
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หลกัสูตรปกติ 4 ปี 
ช้ันปีที ่2 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
110 201 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3 3 (3-0-6) 
111 101 วิชาชีพวิศวกรรม 2 (2-0-4) 
111 209 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 1 3 (3-0-6) 
112 202 วงจรไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-6) 

121 101 การฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม 2(1-3-4) 
413 210 ภาษาองักฤษสาํหรับวิศวกร 3 (3-0-6) 

  19(17-6-38) 

 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
111 132 การเขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-6) 
111 210 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 2 3 (3-0-6) 
111 311 สถิติและความน่าจะเป็น 3 (3-0-6) 
113 201 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 

121 204 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
121 306 เทอร์โมฟลูอิดส์ 3 (3-0-6) 

  18(17-3-36) 
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หลกัสูตรปกติ 4 ปี 
ช้ันปีที ่3 

 
ภาคการศึกษาที ่1 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
111 104 วสัดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 

111 406 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
112 303 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
112 305 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
113 207 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1 (0-3-2) 
114 202 วงจรดิจิตอลและลอจิก 3 (3-0-6) 
116 301 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6) 
142 304 การศึกษากิจการอุตสาหกรรม 1 (0-3-2) 

  20(18-6-40) 

 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
112 204 ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า 1 (0-3-2) 
112 301 การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 3(3–0–6) 
114 303 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2–3–6) 
115 301 ระบบควบคุม 3(3–0–6) 
116 302 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 3(3–0–6) 
*** *** วิชาเฉพาะแขนงบงัคบั 3(3–0–6) 
*** *** วิชาเฉพาะแขนงบงัคบั 3(3–0–6) 

  19(17–6–38) 
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หลกัสูตรปกติ 4 ปี 

ช้ันปีที ่4 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
116 304 ปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า                                                                  1(0–3–2) 
119 421 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0–3–2) 
*** *** วิชากลุ่มมนุษยศ์าสตร์ 3(3–0–6) 
*** *** วิชาเฉพาะแขนงบงัคบั 3(3–0–6) 
*** *** วิชาเฉพาะแขนงบงัคบั 3(3–0–6) 
*** *** วิชาเฉพาะแขนงบงัคบั 3(3–0–6) 
*** *** วิชาเฉพาะแขนงเลือก                                                                                3(3–0–6) 

  17(15–6–-34) 

 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
117 301 หลกัการส่ือสาร 3(3–0–6) 
119 422 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0–6–4) 
*** *** วิชาเฉพาะแขนงเลือก 3(3–0–6) 
*** *** วิชาเลือกเสรี 3(3–0–6) 
*** *** วิชาเลือกเสรี 3(3–0–6) 

  14(12-6–28) 

รวมตลอดหลกัสูตร 146(131–45–292) 
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20.5 คาํบรรยายรายวชิา 
 
012 103  มนุษย์สัมพนัธ์        3(3–0–6) 
   (Human Relations) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา             : ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัมนุษยส์ัมพนัธ์ บทบาทและความสาํคญัของมนุษยส์ัมพนัธ์
ในธุรกิจ การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ในหน่วยงาน ส่ิงจูงใจในการทาํงาน ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน วิธีการ
ติดต่อในหน่วยงาน 
 
031 101 เศรษฐศาสตร์พืน้ฐาน               3(3–0–6) 

       (Basic Economics) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : ศึกษาหลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคในเร่ืองของทฤษฎีว่าดว้ย
มูลค่า ราคา และการจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดอุปสงคแ์ละอุปทาน รายได้
ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน อุปสงคอุ์ปทานของเงิน บทบาทของ
รัฐบาล ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 
 
110 101   คณติศาสตร์วศิวกรรม 1       3(3–0–6) 
     (Engineering Mathematics I)  
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัค่าจริงต่างๆ การประยกุตอ์นุพนัธ์ 
การประยุกต์อนุพนัธ์ของการหาค่าลิมิตรูปแบบท่ีไม่กาํหนด อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ผลต่างอนุพนัธ์ การ
อินทิเกรตขั้นแนะนาํและการประยกุต ์
 
110 102  คณติศาสตร์วศิวกรรม 2       3(3–0–6) 
   (Engineering Mathematics II)  
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 110 101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
คาํอธิบายรายวชิา  : เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตจาํกดัเขต การอินทิเกรตไม่ตรงแบบ ลาํดบั
และอนุกรม การแปลงอนุกรมเทเลอร์ แคลคูลสัของฟังกช์นัค่าจริงสองตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์ขั้นแนะนาํ 
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110 103  ฟิสิกส์ 1         3(3–0–6) 
   (Physics I) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : เวกเตอร์ กลศาสตร์ งานและพลงังาน พลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง 
สมบติัของสสาร การสัน่และ คล่ืน ความร้อน กลศาสตร์ของไหล 
 
110 104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1       1(0–3–2) 
   (Physics Laboratory) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : ทดลองในหวัขอ้และเน้ือเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา 110 103 ฟิสิกส์ 1 
 
110 105  ฟิสิกส์ 2         3(3–0–6) 
   (Physics II) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 110 103 ฟิสิกส์ 1 
คาํอธิบายรายวชิา  : ไฟฟ้าสถิตย ์ ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหลก็ไฟฟ้า สารแม่เหลก็ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ ทศันศาสตร์ ฟิสิกส์ยคุใหม่ 
 
110 106  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2       1(0–3–6) 
   (Physics Laboratory II) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 110 104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 
คาํอธิบายรายวชิา              : ทดลองในหวัขอ้และเน้ือเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา 110 105 ฟิสิกส์ 2 
 
110 107  เคมีทัว่ไป        3(3–0–6) 
   (General Chemistry) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : ปริมาณสารสัมพนัธ์    ทฤษฎีพื้นฐานของอะตอม    สมบติัของก๊าซ ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย    สมดุลเคมี สมดุลไอออน    จลนศาสตร์เคมี    โครงสร้างอะตอม    พนัธะเคมี    
สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุทรานซิชนั 
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110 108  ปฏิบัติการเคมีทัว่ไป       1(0–3–2) 
   (General Chemistry Laboratory) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา : ทดลองในหวัขอ้และเน้ือเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา 110 107 เคมีทัว่ไป 
 
110 201   คณติศาสตร์วศิวกรรม 3       3(3–0–6) 
   (Engineering Mathematics III)  
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 110 102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
คาํอธิบายรายวชิา  : เวกเตอร์ในสามมิติ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ พิกดัเชิงขั้ว 
แคลคูลสัสาํหรับฟังกช์นัค่าจริงและเวกเตอร์หลายตวัแปร 
 
111 101   วชิาชีพวศิวกรรม       2(2–0–4) 
    (Engineering Profession) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : วิชาชีพวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น เคร่ืองมือประกอบการประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในดา้น
วิศวกรรม งานจริงทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ เหตุผลและหลกัการตดัสินใจ ความรู้เบ้ืองตน้ในการปฏิบติั
โครงงาน การปฏิบัติและควบคุมโครงงาน การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม วิศวกรกับสังคม วิศวกรกับ
สภาพแวดลอ้ม จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร หลกัเกณฑข์องสภาวิศวกร 
 
111 104  วสัดุวศิวกรรม        3(3–0–6) 
   (Engineering Materials) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไมแ้ละคอนกรีต ในแง่ของวสัดุวิศวกรรม แผนภูมิ
สมดุลภาคและการแปรความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบติัของวสัดุ การศึกษาโครงสร้าง 
มหภาคและจุลภาคซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัคุณสมบติัของวสัดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตสาํหรับผลิตภณัฑท่ี์
ใชว้สัดุวิศวกรรม 
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111 132  การเขียนแบบวศิวกรรม       3(2–3–6) 
  (Engineering Drawing) 

วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบทางเรขาคณิตประยุกต ์
ระนาบ จุด เสน้ ความยาวจริงของเส้น การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิก การใหข้นาดภาพฉายออร์โทกราฟิก 
การเขียนภาพฉายพิคทอเรียล การบอกขนาดภาพตดั การเขียนแบบส่ังงานเบ้ืองตน้ การเขียนภาพสามมิติ 
การใหข้นาดภาพสามมิติ การเขียนภาพตดั การเขียนภาพคล่ี ภาพร่างดว้ยมือ 
 
111 209  คณติศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 1      3(3–0–6) 
   (Electrical Engineering Mathematics I) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 110 102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
คาํอธิบายรายวชิา  : สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับหน่ึงและมากกว่า ผลเฉลยแบบอนุกรมของ
สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั สมการผลการสืบเน่ือง อนุกรมฟูริเยร์ การกระจายจากคร่ึงคาบอินทิกรัลฟูริเยร์ ผล
การแปลงฟูริเยร์ ผลการแปลงฟูริเยร์ ผลการแปลงลาปลาซ การกระจายแอรีไซด์ ผลการแปลงฟังก์ชัน่ เป็น
คาบ ผลการแปลง Z สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย ปัญหาค่าขอบเขต การประยกุตใ์นทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 
111 210   คณติศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 2       3(3–0–6) 
    (Electrical Engineering Mathematics II) 
 วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 111 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
คาํอธิบายรายวชิา  : ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย มูลฐานและมิติ การสังเกตเชิงเส้น ตวัดาํเนินการ
เชิงเส้น สมมูลของเมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ผลการแปลงแบบคลา้ย ทฤษฎีบทเคยเ์ลยแ์ฮมิลตัน 
เอกลกัษณ์ของซิลเวสเตอร์ ฟังก์ชัน่ของตวัแปรเชิงซอ้น ทฤษฎีบทและสูตรอินทิกรัลของโคซี ทฤษฎีบทเร
ซิดิว การส่งคงรูป ผลต่างสืบเน่ือง การประมาณค่าในช่วงการหาอนุพนัธ์และการอินทิเกรทเชิงตวัเลข การ
ประยกุตใ์นวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
111 305  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม       3(3–0–6) 
   (Engineering Economics) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : วิธีการในการเปรียบเทียบ ค่าเส่ือมราคา การประเมินการทดแทน ความเส่ียงและ
ความไม่แน่นอน การประเมินภาษีรายไดแ้ละผลต่อเน่ืองจากภาษีรายได ้
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111 311   สถิติและความน่าจะเป็น        3(3–0–6) 
   (Statistic and Propability) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ข้อวินิจฉัยทางสถิติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สมการถดถอยและสหสมัพนัธ์ การใชว้ิธีการทางสถิติเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหา 
 
111 406  การบริหารงานอุตสาหกรรม      3(3–0–6) 
   (Industrial Management)  
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : หลกัการจดัการพื้นฐานในการจดัตั้งองคก์าร หน่วยงานหรือบริษทั วิธีการบริหาร 
หลกัการบริหารการเพิ่มผลผลิต มนุษยส์ัมพนัธ์ กฎหมายพาณิชยพ์ื้นฐาน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน 
การตลาด การบริหารโครงการ 
 
112 202   วงจรไฟฟ้า        3(3–0–6) 
   (Electrical Circuits) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 110 102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
คาํอธิบายรายวชิา  : อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโนดและเมซ วงจรสมมูลของเทเวนิน
และ นอร์ตนั ทฤษฏีซูเปอร์โพชิชัน่และการส่งผา่นพลงังานสูงสุด การวิเคราะห์สภาวะชัว่ครู่เน่ืองจากไฟฟ้า
กระแสตรง และการตอบสนองในสภาวะคงตวัเน่ืองจากไฟฟ้ากระแสสลบั เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรไฟฟ้า 
3 เฟส 
 
112 203  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า       3(3–0–6) 
   (Electrical Circuit Analysis) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 112 202 วงจรไฟฟ้า 
คาํอธิบายรายวชิา  : บทบาทของสัญญาณแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลและแบบไซน์ ในการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า อนุกรมฟูเรียร์ การใชแ้ละการแปลงลาปลาซและฟูเรียร์สาํหรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ระบบวงจร
ตวัแปรสเตท ความสมัพนัธ์เครือข่าย การวิเคราะห์แบบสองทางเขา้ออก 
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112 204  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า       1(0–3–2) 
   (Electrical Engineering Laboratory) 
วชิาทต้ีองสอบผ่านหรือเรียนร่วม : 112 202 วงจรไฟฟ้า 
คาํอธิบายรายวชิา                          : ทดลองในหวัขอ้และเน้ือเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา 112 202 วงจรไฟฟ้า 
 
112 301  การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า      3(3–0–6) 
   (Electrical Instrumentation and Measurement) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : หน่วยและมาตรฐานเคร่ืองมือวดั การป้องกนัการรบกวน ความปลอดภยั ความ
เท่ียงตรง การวดัแรงดนั กระแสและกาํลงัไฟฟ้า การวดัอิมพีแดนซ์ท่ีความถ่ีตํ่าและความถ่ีสูง ทรานส์ดิวเซอร์ 
การวดัทางแม่เหล็ก การวดัโดยใช้เทคนิคแบบดิจิตอล สัญญาณรบกวน เทคนิคการเพิ่มอตัราส่วนของ
สญัญาณต่อสญัญาณรบกวน 
 
112 305  สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า       3(3–0–6) 
   (Electromagnetic Fields)  
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 110 105 ฟิสิกส์ 2 
คาํอธิบายรายวชิา  : สนามไฟฟ้าสถิตย  ์ตวันําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การพาและการ
นาํกระแส สนาม แม่เหล็กสถิตย ์การเหน่ียวนาํ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีการแปรตามเวลา สมการแม็กเวลซ์ 
คล่ืนในแนวราบ 
 
113 201   อเิลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม       3(3–0–6) 
   (Engineering Electronic) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : คุณลักษณะทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรขยายออปแอมป์ และการประยุกตใ์ชใ้นวงจรแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น 
วงจรออสซิเลเตอร์ วงจรขยายกาํลงั วงจรแหล่งจ่ายกาํลงั แนะนาํอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 
 
113 207  ปฏิบัติการอเิลก็ทรอนิกส์       1(0–3–2) 
   (Electronic Laboratory) 
วชิาทีต้่องสอบผ่านหรือเรียนร่วม : 113 201 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม  
คาํอธิบายรายวชิา : ทดลองในหวัขอ้และเน้ือเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา 113 201 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม  
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113 403  อุปกรณ์สารกึง่ตัวนํา       3(3–0–6) 
   (Semiconductor Devices) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : เทคโนโลยกีารผลิตวงจรรวม การปลูกผลึก การสร้างชั้นอิมพิแทกซ์ในเฟสของ
ไอในเฟสของเหลวและดว้ยลาํโมเลกลุ การสร้างชั้นออกไซดด์ว้ยความร้อน การแพร่ซึมในสภาพของแขง็ อิ
ออนอิมพลานเตชัน่ การทาํชั้นโลหะ การถ่ายแบบ ฯลฯ ฟิสิกส์สารก่ึงตวันาํสภาพไม่สมดุล การฉีดพาหะ 
ทฤษฎีผิวของสารก่ึงตวันํา ชั้นผนักลบัในโครงสร้างมอส ส่ิงประดิษฐ์ท่ีอาศยัผลท่ีผิวของสารก่ึงตวันํา 
คุณสมบติัของระบบซิลิกอน ซิลิกอนออกไซด ์ฯลฯ 
 
113 404   อเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั        3(3–0–6) 
   (Power Electronics) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 113 201 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม  
คาํอธิบายรายวชิา  : คุณสมบติัของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั ไดโอดกาํลงั เอสซีอาร์ จีทีโอ ไบโพ
ล่ากาํลงั มอสเฟตกาํลงั เอสซีอาร์ จีทีโอ ไบโพล่ากาํลงั มอสเฟตกาํลงั ไอจีบีที คุณสมบติัของวสัดุแม่เหล็ก
แกนของหม้อแปลงกาํลัง แกนเฟอร์ไร แกนแบบผงเหล็ก คอนเวอร์เตอร์ การแปลงกระแสสลับเป็น
กระแสตรง กระแสตรงเป็นกระแสสลบั ไซโครคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ การแปลงกระแสตรงเป็น
กระแสสลบั การเปล่ียนความถ่ี การขบัเคล่ือนมอเตอร์ดว้ยอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหน่ียวนาํ การควบคุมมอเตอร์แบบซิงโครนสั 
 
113 406  อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม      3(3–0–6) 
   (Industrial Electronics) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 113 404 อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 
คาํอธิบายรายวชิา  : วงจรเชิงลาํดบัและการประยุกตใ์ช ้ วงจรตั้งเวลาและวงจรนบั ตวัตรวจจบั
สัญญาณในอุตสาหกรรม ตวัควบคุมเชิงลาํดบัท่ีโปรแกรมได ้ตวัควบคุมกระบวนการตวัอย่างของวงจร
ควบคุมอตัโนมติั ไดโอดและไทริสเตอร์ในวงจรปิดเปิด วงจรเรียงกระแสเฟสเด่ียว และหลายเฟส การ
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลบั 
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113 407  ดิจิตอลอเิลก็ทรอนิกส์       3(3–0–6) 
   (Digital Electronics)  
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 113 404 อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 
คาํอธิบายรายวชิา  : การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรทางดา้นดิจิตอล ลกัษณะการทาํงานแบบสวิ
ชช่ิง ของอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํทั้ง MOSFET และ BJT และวงจรรวมต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ RTL, DTL, TTL, ECL, 
และ I2L โดยละเอียด การออกแบบวงจรรีเจนเนอเรทีฟ ภายใตเ้ทคโนโลยีของทั้ง MOSFET และ BJT 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ NMOS, CMOS, TTL, ECL, และ I2L การวิเคราะห์การทาํงานของวงจรหน่วยความจาํต่าง 
ๆ อนัไดแ้ก่ ROM, SRAM และ DRAM  
 
113 408  การควบคุมไฟฟ้าด้วยอเิลก็ทรอนิกส์กาํลงั     3(3–0–6) 
   (Power Electronic Control Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 113 404 อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 
คาํอธิบายรายวชิา  : หลกัการเบ้ืองตน้ของการขบัเคล่ือนดว้ยการเปล่ียนแปลงความถ่ี การเรียงกระแส
และการกลับเปล่ียนเบ้ืองต้น ดี ซี ลิงค์ คอนเวอร์เตอร์ การทาํงานของมอเตอร์เหน่ียวนําเม่ือความถ่ี
เปล่ียนแปลง การควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยการเปล่ียนแปลงแรงดนั 
 
114 103   การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์      3(2–3–6) 
   (Computer Programming) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : แนวคิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ลหุภณัฑแ์ละลมุนภณัฑ ์
ผลกระทบระหว่างกัน แนวคิดเดียวกัน อีดีพี วิธีการในการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมภาษาระดบัสูง 
 
114 202  วงจรดิจิตอลและลอจิก       3(3–0–6) 
   (Digital and Logic Circuits) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 112 202 วงจรไฟฟ้า หรือดว้ยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : ระบบตวัเลข และรหัส พีชคณิตบูลีนและฟังกช์นัการสวิตซ์ การลดทอนฟังกช์นั
บูลีนให้นอ้ยท่ีสุด แผนผงัคาร์นอ วิธีคิวเอม็และวิธีอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ วงจรจดัหมู่ 
อิเลก็ทรอนิกส์ วงจรเชิงลาํดบัแบบสมการ วงจรเชิงลาํดบั เชิงเลขเป็นเชิงอนุมาน วงจรมลัติไวเบรเตอร์ 
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114 303  ไมโครโปรเซสเซอร์       3(2–3–6) 
   (Microprocessor) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 202 วงจรดิจิตอลและลอจิก 
คาํอธิบายรายวชิา  : สถาปัตยกรรมพื้นฐานและแนวคิดของไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมดว้ย
ภาษาเคร่ือง  ชุดคําสั่ง ภาษาแอสแซมบลี  ภาษาของเคร่ือง ฝึกการปฏิบัติการใช้งานชุดฝึดทดลอง
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซีพีย ูหน่วยความจาํ หน่วยรับขอ้มูลเขา้และส่งขอ้มูลออก การขดัจงัหวะ และดีเอม็เอ 
 
114 304   โครงสร้างข้อมูล         3(3–0–6)
   (Data Structure) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คาํอธิบายรายวชิา  : การจดัแบ่งแบบเส้นตรง รวมถึงแบบแถว แบบชั้น การเขา้และออกจากแถวคอย 
การจดัแบ่ง เช่ือมโยง รวมถึงการเช่ือมโยงแบบเด่ียวและคู่ การทาํงานแบบสายและการจบัคู่แบบมีรูปแบบ 
ระบบโครงสร้างแบบตน้ไมแ้ละข่ายงาน เช่น แบบทวินามแบบขวาง แบบตวัแทน แบบ B และ AVL การ
คน้หาภายในและการเรียงลาํดบั ไดแ้ก่ แบบทวินาม แบบเปลือก และแบบรวม การจดัเก็บแบบชั้น รหสัแบบ
แปลงรูป และการจดัทาํตาราง 
 
114 404   ระบบไมโครคอมพวิเตอร์       3(3–0–6) 
   (Microcomputer Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 303 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
คาํอธิบายรายวชิา  : ฮาร์ดแวร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ ซีพีย ูบสั หน่วยความจาํ หน่วยรับส่งขอ้มูล 
เทคนิคการเช่ือมโยงและการเขียนโปรแกรมควบคุม การเช่ือมโยงกบัอุปกรณ์รายรอบ โปรแกรมควบคุม
ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ แนะนาํสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และการปฏิบติัการการเช่ือมโยง 
 
114 405  ระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์      3(3–0–6) 
   (Computerized Information Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : ดว้ยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : ความสาํคญัของระบบสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อ่ืนๆ องคป์ระกอบ และลกัษณะของระบบฐานขอ้มูล การใชร้ะบบสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ การศึกษาความ
เหมาะสมของระบบ การศึกษา ระบบงาน การออกแบบ การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเบ้ืองตน้ การประยกุตใ์ช้
คอมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ 
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114 406  การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก     3(3–0–6) 
   (Digital and Logic Circuit Design) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 113 201 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม และ114 202 วงจรดิจิตอลและลอจิก 
คาํอธิบายรายวชิา  : การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิกท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์และใน
การอินเตอร์เฟส เช่น การออกแบบวงจรพลัส์ วงจรสุ่มและคงค่า การแปลง D/A และ A/D วงจรแอสซิง
โครนสัแบบเชิงลาํดบั 
 
114 407  คอมพวิเตอร์ในกระบวนการผลติ      3(3–0–6) 
   (Computer in Manufacturing Process) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 404 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
คาํอธิบายรายวชิา  : พื้นฐานในการวดั การควบคุม และการคาํนวณในเวลาจริง การใชค้อมพิวเตอร์
ในการเรียกขอ้มูล การควบคุม การทดสอบอตัโนมติั การแปลงรูปในรูปเวลาจริง การวิเคราะห์ การออกแบบ 
และการใชใ้นกระบวนการผลิต 
 
114 408  การเขียนโปรแกรมระบบ       3(3–0–6) 
   (Systems Programming) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ114 304 โครงสร้างขอ้มูล 
คาํอธิบายรายวชิา  : ลกัษณะของโปรแกรมระบบ โครงสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบภาษาและการ
ใช้ภาษาแอสแซมบล้ี การออกแบบแอสแซมเบล่อร์ แอสแซมเบล่อร์แบบต่าง ๆ โปรแกรมเช่ือมต่อและ
โหลดเดอร์ โหลดเดอร์แบบสมบูรณ์แบบและโหลดเดอร์แบบอา้งอิง โครงสร้างตวัแปรภาษาอินเตอร์พรีท
เตอร์ แนะนาํระบบปฏิบติัการ 
 
114 409  สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์    3(3–0–6) 
   (Computer Architecture and Networks) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 404 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
คาํอธิบายรายวชิา  : แนะนาํสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ มลัติโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและแบบจาํลอง
เครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย สถาปัตยกรรมและการทาํงานแบบแบ่งชั้น ตน้แบบข่ายงานแบบเปิดตาม
มาตรฐาน ISO พิธีการในการติดต่อ การเช่ือมโยงระหว่างชั้นตวัอยา่งมาตรฐานชั้นการเช่ือมต่อขอ้มูล 802.x 
การกาํหนดทางเดินทางขอ้มูล การออกแบบชั้นการยา้ยขอ้มูล แนะนําระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น 
LAN/Netware 
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114 410  การออกแบบและวเิคราะห์ระบบ      3(3–0–6) 
   (Systems Analysis and Design) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ดว้ยความเห็นชอบของอาจารย์

ผูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : ขอบเขตหลกัการ วิธีการ และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การตรวจสอบ
ระบบงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละจดัทาํขอ้เสนอ หลกัการ วิธีการ และเคร่ืองมือในการออกแบบ
ระบบ การออกแบบระบบย่อย เช่น ขอ้มูลท่ีรับเขา้และส่งออกแฟ้มขอ้มูล ฐานขอ้มูล และเอกสาร การ
ตรวจสอบการออกแบบ การติดต่อส่ือสาร การตัดสินใจเก่ียวกับระบบงาน การเก็บรักษาขอ้มูล การ
ประยกุตใ์ชร้ะบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 
114 411   โครงสร้างไม่ต่อเน่ืองและการคาํนวณ      3(3–0–6) 

  (Discrete Structure and Computation) 
 วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : เซตและลาํดบั ทฤษฎีการนบั ความสัมพนัธ์และฟังกช์ัน่ ตรรกศาสตร์ พีชคณิต
บูลีน ทฤษฎีกราฟและตน้ไม ้ภาษาโปรแกรม ระบบเชิงพีชคณิต รวมถึงกลุ่มและการผสม โพเซตและแลค
ทิช ไฟในตแ์สตจแมซซีน แนะนาํทฤษฎีการคาํนวณ 
 
114 508  ระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร์      3(2–3–6) 
   (Computer Operating Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 408 การเขียนโปรแกรมระบบ 
คาํอธิบายรายวชิา  : ประเภทของระบบปฏิบติัเป้าหมาย องค์ประกอบ และโครงสร้างกระบวน 
โปรแกรม แบบบรรจบ การเช่ือมต่อระหว่างกลางขั้วและขั้นสุดทา้ย การจดัโปรเซสเซอร์หน่วยความจาํ 
อุปกรณ์และแฟ้มขอ้มูล การป้องกนัทรัพยากร และวิสยัสามารถ 
 
114 509   การโปรแกรมภาษาระดับสูง      3(3–0–6) 
   (High Level Programming Languages) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คาํอธิบายรายวชิา  : โครงสร้างของโปรแกรม เทคนิคในการเขียนโปรแกรมชั้นสูง การเขียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง การหาและการเรียงลาํดบั การประมวลแฟ้มขอ้มูล การจดัเรียงลาํดบัและแบบสุ่ม 
การเขียนและการประยกุตใ์ชภ้าษาโปรแกรมระดบัสูง ไดแ้ก่ ภาษาฟอร์แทรนหรือภาษาโคบอล ฯลฯ ภาษา
ใดภาษาหน่ึงท่ีจะเป็นประโยชน์ในแขนงวิชาของนกัศึกษา 
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114 510  ระบบฐานข้อมูล        3(3–0–6) 
   (Data Base Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 304 โครงสร้างขอ้มูล 
คาํอธิบายรายวชิา  : แนวคิดสาํหรับฐานขอ้มูล เป้าหมาย ความเป็นอิสระของขอ้มูล ความสัมพนัธ์การ
จดัระบบขอ้มูล รูปแบบฐานขอ้มูล การจดัขอ้มูล วิธีการเรียกขอ้มูลในหลกัในการออกแบบฐานขอ้มูล การ
จดัการแฟ้มขอ้มูล การรักษาแฟ้มขอ้มูล ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 
 
115 301   ระบบควบคุม        3(3–0–6) 
   (Control Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 111 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
คาํอธิบายรายวชิา  : ระบบควบคุมแบบปิดและแบบเปิด ฟังกช์ัน่ถ่ายโอน ซิกแนลโฟลวก์ราฟ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี เสถียรภาพของระบบ การชดเชยแบบ
ต่าง ๆ 
 
115 402  การประมวลสัญญาณดิจิตอล      3(3–0–6) 
   (Digital Signal Processing) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : ดว้ยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : สัญญาณและระบบดีสครีตทางเวลา การแปลงแซต ฟูเรียร์ของสัญญาณ ระบบ
แบบดีสรีตทางเวลา เทคนิคการออกแบบวงจรกรองแบบเชิงเลข สัญญาณสุ่มแบบดีสครีต กรรมวิธีสัญญาณ
แบบโฮโมมอร์ฟิก การประมาณสเปกตรัมของกาํลงั 
 
115 403  ระบบควบคุมแบบดิจิตอล      3(3–0–6) 
   (Digital Control Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 115 301 ระบบควบคุม 
คาํอธิบายรายวชิา  : ระบบเชิงเส้นและการสุ่มตวัอยา่งสัญญาณ การเลียนแบบระบบ โดยวิธีดีสครีต
การตอบสนองของระบบควบคุมแบบไม่ขาดช่วง การวิเคราะห์ระบบการควบคุมแบบดีสครีตการทราน
ฟอร์มต่าง ๆ แบบดีสครีต หลกัการของการแปลงสัญญาณ จากอนาลอกมาเป็นสัญญาณการแปลงกลบั 
ทฤษฎีของการวิเคราะห์สัญญาณแบบแรนดอม การวิเคราะห์ผลจากจาํนวนบิตมีค่าจาํกดัในแต่ละไบท ์การ
ชดเชยแบบต่อเรียงกนั การชดเชยแบบป้อนกลบั การออกแบบลมุลภณัฑ ์ระบบควบคุมการทาํงานและเวลา
จริง สาํหรับระบบควบคุมแบบเชิงเลข 
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115 404  อุปกรณ์วดัคุมกระบวนการ      3(3–0–6) 
   (Process Instrumentation)  
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 115 301 ระบบควบคุม 
คาํอธิบายรายวชิา  : หลกัการทาํงานของอุปกรณ์การวดัและการควบคุม ในกระบวนการท่ีเก่ียวกบั
ความดนัอุณหภูมิ ระดบั อตัราการไหล การวดัและการวิเคราะห์ทั้งระบบนิวแมติคส์และอิเล็กทรอนิกส์
เชิงกล ปฏิบติัการเก่ียวกับการวดัปริมาณต่าง ๆ ในกระบวนการอุตสาหกรรม และปฏิบติัการเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการควบคุมแบบกระจายส่วน 
 
115 506  การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการผลติ     3(3–0–6) 
   (Numerical Control in Manufacturing Process) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 115 301 ระบบควบคุม 
คาํอธิบายรายวชิา  : การกาํหนดรูปแบบ รหัส การยา้ย และการเก็บสารสนเทศขอ้มูล ส่วนประกอบ
วงจรป้อนกลบั ระบบดิจิตอลและอนาลอก ระบบวงจรเปิด มอเตอร์ขบัเคล่ือนและเคร่ืองแปลงกาํลงัในการ
วดัผลลพัธ์ การทวนและความแม่นยาํ ระบบควบคุมตาํแหน่งและคอนทวัร์ การใชก้บัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
และกระบวนการผลิต แง่คิดทางเศรษฐศาสตร์และการจดัรูปแบบในการควบคุมแบบอแคทีฟ ระบบการผลิต 
โดยการประสานกบัคอมพิวเตอร์ 
 
116 301  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 1       3(3–0–6) 
   (Electrical Machines I) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 112 202 วงจรไฟฟ้า 
คาํอธิบายรายวชิา  : แหล่งกาํเนิดพลงังาน วงจรแม่เหล็ก หลกัการของแม่เหล็กไฟฟ้าและการแปลง
ไฟฟ้าเชิงกล พลงังานและพลงังานร่วม หลกัการของเคร่ืองกลไฟฟ้าแบบหมุน เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง 
วิธีการเร่ิมเดินเคร่ืองมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎีและการ
วิเคราะห์หมอ้แปลงเฟสเดียวและสามเฟส 
 
116 302   เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 2       3(3–0–6) 
   (Electrical Machines II) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 116 301 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 
คาํอธิบายรายวชิา  :  โครงสร้างเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลบั การทาํงานเคร่ืองในสภาวะอยูต่วัและการ
วิเคราะห์เคร่ืองกลเหน่ียวนาํ และเคร่ืองกลซิงโครนัส   วิธีการเร่ิมเดินมอเตอร์เหน่ียวนําแบบหลายเฟส     
และมอเตอร์ซิงโครนสั การป้องกนัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
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116 304  ปฏิบัติการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า      1(0–3–2) 
   (Electrical Machines Laboratory) 
วชิาทีต้่องสอบผ่านหรือเรียนร่วม  : 116 302 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 
คาํอธิบายรายวชิา  : ทดลองในหวัขอ้ และเน้ือเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวิชา 116 301 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 และ 116 302 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 
 
116 401  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 3       3(3–0–6) 
   (Electrical Machines III)  
วิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  : 116 302 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 
คาํอธิบายรายวิชา  : เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัแบบซิงโครนสัโครงสร้างและสมบติัการควบคุม
และใชง้าน การต่อขนาน มอเตอร์เหน่ียวนาํชนิดหลายเฟส มอเตอร์แบบซิงโครนสั มอเตอร์เหน่ียวนาํชนิด
เฟสเดียวการควบคุมและใชง้านของมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลบั มอเตอร์สาํหรับงานพิเศษ ระบบป้องกนัของ
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
 
116 405   การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3–0–6) 
   (Electrical Systems Design) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 112 203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
คาํอธิบายรายวชิา  : แนวคิดในการออกแบบขั้นพื้นฐาน ระบบในการจ่ายไฟฟ้ากาํลงั รหัสและ
มาตรฐานในการติดตั้งไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การประมาณโหลด การออกแบบการเดินสายไฟ การต่อ
ลงดิน การคาํนวณการลดัวงจร การใชง้านร่วมกนัของอุปกรณ์ป้องกนั การปรับปรุงตวัประกอบกาํลงั ระบบ
ไฟฟ้ากาํลงัในสภาวะฉุกเฉิน 
 
116 406  โรงต้นกาํลงัและสถานีย่อย      3(3–0–6) 
   (Power Plants and Substations) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 121 306 เทอร์โมฟลูอิดส์ 
คาํอธิบายรายวชิา  : กราฟของโหลด เส้นโคง้ระหว่างโหลดและตวัประกอบโหลด แหล่งพลงังาน 
โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า โรงไฟฟ้าพลงัไอนํ้ า โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงไฟฟ้ากงัหันแก๊ส โรงไฟฟ้าดีเซล 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เศรษฐศาสตร์การดาํเนินงานในระบบกาํลงัไฟฟ้าและสถานียอ่ย 
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116 407   ระบบไฟฟ้ากาํลงั       3(3–0–6) 
   (Electrical Power Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 116 301 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 
คาํอธิบายรายวชิา  : ระบบกาํลงัไฟฟ้าเบ้ืองตน้ แหล่งกาํเนิดพลงังาน โครงสร้างของระบบกาํลงัไฟฟ้า 
คุณสมบัติของโหลด โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า อิมพีเแดนซ์ของสายส่ง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระแสและแรงดนัต่าง ๆ การควบคุมระดบัของแรงดนั การก่อสร้าง ระบบส่งและจ่าย
พลงังานไฟฟ้า อุปกรณ์ ของระบบไฟฟ้ากาํลงัมาตรฐานการปฏิบติังาน และการรักษาความปลอดภยั 
 
116 408   การป้องกนัและรีเลย์        3(3–0–6) 
   (Protection and Relay ) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 116 407 ระบบไฟฟ้ากาํลงั 
คาํอธิบายรายวชิา  : สาเหตุและสถิติของการเกิดการลดัวงจร บทบาทของรีเลยใ์นการป้องกนั พื้นฐาน
ของรีเลยใ์นการป้องกนั ความตอ้งการรีเลยใ์นการป้องกนั โครงสร้างและคุณสมบติัของรีเลย ์การป้องกนั
กระแสเกินและการลดัวงจรลงดินสาํหรับสายส่ง การป้องกนัโดยใชผ้ลต่าง การป้องกนัสายส่งโดยไพลอท
รีเลยแ์ละรีเลยร์ะยะทาง การป้องกนัหมอ้แปลง การป้องกนัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า การป้องกนับสัโซน การ
ป้องกนัมอเตอร์ 
 
116 409   วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง       3(3–0–6) 
   (High Voltage Engineering) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 112 305 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
คาํอธิบายรายวชิา  : การผลิตและการใช้ไฟฟ้าแรงสูง เทคนิคในการวดัไฟฟ้าแรงสูง เทคนิค
สนามไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า การเกิดเบรคดาวน์ทางไฟฟ้าในฉนวนของแก๊ส ของเหลวและของแข็ง การ
ทดสอบวสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การเกิดฟ้าผา่และแรงดนัเกินเน่ืองจากการปิดเปิดสวิทซ์ การป้องกนั
ฟ้าผา่ 
 
116 410   วศิวกรรมการส่องสว่าง       3(3–0–6) 
   (Illumination Engineering) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 116 407 ระบบไฟฟ้ากาํลงั 
คาํอธิบายรายวชิา  : คุณสมบติัทางกายภาพของแสง แสงและการมองเห็น การวดัแสง การควบคุม
แสง แหล่งกาํเนิดแสง การคาํนวณ และออกแบบการส่องสว่างสาํหรับภายในและภายนอกอาคาร มาตรฐาน
ของการส่องสวา่ง 
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116 501   การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั      3(3–0–6) 
   (Electrical power Systems Analysis) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 116 407 ระบบไฟฟ้ากาํลงั 
คาํอธิบายรายวชิา  : การคาํนวณระบบส่งและระบบจาํหน่ายกาํลงัไฟฟ้า การไหลของโหลด การ
ควบคุมการไหลของโหลด การวิเคราะห์การลดัวงจรแบบสมมาตร การวิเคราะห์การลดัวงจรแบบไม่
สมมาตร การป้องกนัระบบไฟฟ้ากาํลงั การหาเสถียรภาพชั่วคราว เศรษฐศาสตร์ในการดาํเนินการ การ
ประสานของฉนวน และ การต่อลงดิน 
 
116 511   เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ากาํลงั       3(3–0–6) 
   (Electrical power Economics) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 111 305 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
คาํอธิบายรายวชิา  : ประเภท ลกัษณะ และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า การจดัการการใชก้าํลงัไฟฟ้า และ
การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า เศรษฐศาสตร์การผลิต การส่ง การจ่าย และการจดัแบ่งกาํลงัไฟฟ้า หลกัการ
จดัการและหลกัเศรษฐศาสตร์สาธารณูปโภค โดยเน้นกิจการไฟฟ้าเป็นกรณีศึกษา การวิเคราะห์และการ
จดัแบ่งตน้ทุน การกาํหนดอตัราค่าไฟฟ้า 
 
117 301   หลกัการส่ือสาร        3(3–0–6) 
   (Principle of Communication) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 112 305 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
คาํอธิบายรายวชิา  : ประวติัความเป็นมาของการส่ือสารดว้ยสัญญาณไฟฟ้า การวิเคราะห์สัญญาณ 
สญัญาณรบกวน การมอดูเลทแบบ AM การมอดูเลทแบบ FM การมอดูเลทแบบเฟส การดีมอดูเลท การมอดู
เลทแบบพลัล ์หลกัการทาํงานเคร่ืองส่งเคร่ืองรับวิทย ุการมลัติเพลก็ซ์ 
 
117 403  วงจรส่ือสารและสายส่ง       3(3–0–6) 
   (Communication Network and Transmission line) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 112 305 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
คาํอธิบายรายวชิา  : ทฤษฎีบทเน็ตเวิร์ค การวิเคราะห์และการออกแบบของระบบท่ีสมมูล วนัพอร์ต
และทูพอร์ต อนุกรมและขนานรีโซแน็นท ์การมลัติเพลกรีโซเน็นท,์ ตวักรองคล่ืน การแปลงรูป อิมพีแดนซ์
และเครือข่าย แมชช่ิง การเขา้เน็ตเวิร์คโดยทฤษฎี เครือข่ายสายส่งสัญญาณ สายส่งโทรศพัท ์ประโยชน์ของ
สายส่งสญัญาณสาํหรับอิมพิแดนซ์แมชช่ิง 
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117 404   วศิวกรรมสายอากาศ       3(3–0–6) 
   (Antenna Engineering) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 112 305 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
คาํอธิบายรายวชิา  : พื้นฐานคาํนิยามและทฤษฎีบท รูปแบบของปัญหาการกระจาย จุดแหล่งจ่ายแบบ      
โซโทรพิก รูปแบบกาํลงัและสนาม ทิศทางและอตัราขยาย อิมพิแดนซ์การกระจาย คล่ืนโพเลอไรเซชัน่ การ
กระจายจากองค์ประกอบกระแส คุณสมบติัการกระจายของสายอากาศแบบลีเนียวาย สายอากาศแบบลี
เนียอลัเลย ์สายอากาศแบบยดูา-ยากิ สายอากาศแบบลอ็ค-เพียริออร์อิค สายอากาศแบบแอพเพอะเชอะ 
 
117 405   วศิวกรรมไมโครเวฟ       3(3–0–6) 
   (Microwave Engineering) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 117 301 หลกัการส่ือสาร 
คาํอธิบายรายวชิา  : สมการแมกซ์เวลและสภาพลอ้มรอบ ทฤษฎีสายส่งสัญญาณ เอสพารามิเตอร์ การ
ใชแ้ผนภูมิสมิต อิมพิแดนซ์แมชช่ิง สายส่งสัญญาณ และท่อนาํคล่ืนไมโครเวฟ การรีโซเน็นทแ์ละการกรอง
คล่ืนไมโครเวฟ วิเคราะห์คล่ืนไมโครเวฟ เนตเวิร์ค เพาเวอร์ดิไฝด-เอิสและทิศทาง คพั-เลอร์ การวดัและการ
ประยกุตใ์ชง้านคล่ืนไมโครเวฟ 
 
117 406  ระบบส่ือสารดาวเทยีม       3(3–0–6) 
   (Satellite Communication Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 117 301 หลกัการส่ือสาร 
คาํอธิบายรายวชิา  : ระบบส่ือสารดว้ยดาวเทียม ทบทวนคุณสมบติัของคล่ืนไมโครเวฟ อุปกรณ์
เก่ียวกบัสัญญาณไมโครเวฟ วิธีการมอดูเลทต่าง ๆ ทฤษฎีของสายแบบจานสะทอ้นสัญญาณขนาดใหญ่ 
องคป์ระกอบของดาวเทียมส่ือสาร กลศาสตร์ของการโคจรของดาวเทียมเสถียรภาพของวงจรโคจร หลกัการ
ของ ทรานสพอนเดอร์ในดาวเทียม หลกัการคาํนวณเก่ียวกบัปริมาณของขอ้มูลท่ีจะส่งผ่านดาวเทียมการ
พิจารณาทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของระบบส่ือสารดว้ยดาวเทียม การพิจารณาดา้นการส่ือสารระบบสถานี
ภาคพื้นดินต่างๆ  
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117 408   การส่ือสารด้วยใยแสง       3(3–0–6) 
   (Optical Fiber Communication) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 117 301 หลกัการส่ือสาร 
คาํอธิบายรายวชิา  : ไดอิเล็กตริก ท่อนาํคล่ืนและขอ้กาํหนดท่ีทาํให้ชนิด สายเคเบิล ใยแกว้ การต่อ
แบบต่างๆ และการประมวลผล พารามิเตอร์สายใยแกว้ส่งสัญญาณ เลเซอร์ เทคนิคเลเซอร์มอดูเลชัน่ดว้ยวิธี
ฟิดด้ิงค ์เบสแบนไอเอฟหรืออาร์เอฟ การตรวจจบัสายใยแกว้ ริเจน-เนอะเรทิฟ ริพิทเตอร์ การประยุกตใ์ช้
งานส่วนประกอบของสายใยแกว้ สายใยแกว้ คอพเพลอร์และเลนส์ ผลผลิตและกระบวนการผลิตสายใยแกว้ 
 
117 409   ระบบส่ือสารแบบดิจิตอล       3(3–0–6) 
   (Digital Communication) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : ดว้ยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : ทฤษฎีบทการสุ่มตวัอยา่ง สัญญาณแบบการสุ่มและไม่การสุ่ม สัญญาณการสุ่ม
แบบโลพาส ระบบดิจิตอลแบบเบสเบน การควบควอนไตท ์การเขา้ท่ีมารหสั พีซีเอม็, ดีเอม็และอ่ืนๆ ระบบ
ดิจิตอลแบบแบนพาส เอเอสเค, พีเอสเค, เอฟเอสเค วิธีการเขา้รหสัช่องสัญญาณ การส่งสัญญาณและชิงโคร
ไนเซชัน่ 
 
117 410   วศิวกรรมโทรทศัน์       3(3–0–6) 
   (Television Engineering) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 117 301 หลกัการส่ือสาร 
คาํอธิบายรายวชิา  : วิศวกรรมการส่งกระจายเสียงเสาโทรทศัน์ หลกัการกระจายเสียงแบบ FM และ 
AM สถานีส่ง FM AM สถานีโทรทศัน์เคเบ้ิลทีวี ระบบเคร่ืองรับ FM AM และโทรทศัน์ ระบบสายอากาศใน
การกระจายเสียง การคิดเขตบริการ 
 
117 411   วศิวกรรมโทรศัพท์       3(3–0–6) 
   (Telephone Engineering) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 117 301 หลกัการส่ือสาร 
คาํอธิบายรายวชิา  : แนะนาํเก่ียวกบัระบบโทรศพัท ์เทคนิคการใชส้ัญญาณ และสวิชช่ิง ทฤษฎีทราฟ
ฟิก ข่ายวงจรโทรศพัท ์ระบบสวิชช่ิงแบบกลไฟฟ้า ระบบสวิชช่ิงซ่ึงควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ระบบโทรศพัท์
ตูส้าขา  เทเลต แนะนาํเก่ียวกบัระบบส่ือสารโดยใชแ้สง 
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117 412   การส่ือสารอเิลก็ทรอนิกส์       3(3–0–6) 
  (Electronic Communications) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 113 201 อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม 
คาํอธิบายรายวชิา  : ระบบส่ือสารดว้ยวิทย ุการขยายสญัญาณผา่นความถ่ีคล่ืนวิทยสุญัญาณรบกวนใน
วงจรและความเพี้ยนซ่ึงเกิดจากการอินเตอร์มอดูเลชัน่ วงจรเลือกความถ่ีและความถ่ีสูงวงจรขยายสัญญาณ
แถบความถ่ีแคบกวา้งการควบคุมค่าขยายโดยอตัโนมติั แบบไฮบริด และแบบสายส่งสญัญาณวงจรแกวง่ยา่น
ความถ่ีวิทยุ ทฤษฎีของเฟสล๊อกลูป การวิเคราะห์ระบบเฟสล็อกลูป การสังเคราะห์ความถ่ีวงจรขยายกาํลงั 
วงจรมอดูเลท 
 
117 413   การออกแบบระบบส่ือสาร      3(3–0–6) 
   (Communication Systems Design) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 117 301 หลกัการส่ือสาร 
คาํอธิบายรายวชิา  : สัญลักษณ์และแผนภาพ องค์ประกอบและหน้าท่ีขององค์ประกอบใน
ระบบส่ือสาร การป้องกันในระบบส่ือสาร การออกแบบระบบส่ือสาร สําหรับกิจการเชิงพาณิชย  ์การ
พยากรณ์แทรฟฟิคและการวางแผน การคาํนวณและการประมาณค่าใชจ่้ายของระบบ 
 
117 414   การส่ือสารและเครือข่ายข้อมูล      3(3–0–6) 
   (Data Communication and Network) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 117 301 หลกัการส่ือสาร 
คาํอธิบายรายวชิา  : ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการส่ือสารและเครือข่ายขอ้มูล สถาปัตยกรรมแบบ
เครือข่าย   เลเยอร์จุดถึงจุดและการเช่ือมต่อ รูปแบบดีเลยใ์นเคร่ืองข่ายขอ้มูล มลัติ-แอดเซสการส่ือสาร การ
เช่ือมโยงในเครือข่ายขอ้มูล การควบคุมการไหลของขอ้มูล 
 
117 415   การแพร่กระจายคลืน่วทิยุ      3(3–0–6) 
   (Radio Wave Propagation) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : การแพร่กระจายคล่ืนในดิน การแพร่กระจายคล่ืนในอากาศ การแพร่กระจายคล่ืน
ในอวกาศท่ีชั้นโตรโพซเฟีย การแพร่กระจายแบบโตรโพซเฟริค ระบบแบรีเลยข์องวิทยคุล่ืนไมโครเวฟ การ
ส่ือสารดาวเทียมและอวกาศ เรดาร์ การแพร่กระจายในทะเล ช่องแอทม็อซเฟริคและการหักเหท่ีไม่เป็น
รูปแบบ 
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119 403   หัวข้อพเิศษด้านวศิวกรรมไฟฟ้า      3(3–0–6) 
   (Special Topics in Electrical Engineering) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : เป็นนกัศึกษาในชั้นปีสุดทา้ย หรือดว้ยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : ศึกษาถึงหวัขอ้ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวกบัดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า ตามท่ีผูส้อนกาํหนด 
 
119 404   ปัญหาพเิศษด้านวศิวกรรมไฟฟ้า      3(3–0–6) 
   (Special Problems in Electrical Engineering) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : เป็นนกัศึกษาในชั้นปีสุดทา้ย หรือดว้ยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : ศึกษาคน้ควา้ในดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า และจดัทาํรายงาน 
 
119 421   โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1      1(0–3–2) 
   (Electrical Engineering Project I) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : เป็นนกัศึกษาปีสุดทา้ยหรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : การศึกษาหรือคน้ควา้ปัญหาเฉพาะท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน โดยความ
เห็นชอบของหัวหนา้ภาควิชา เพื่อฝึกให้นกัศึกษาคุน้เคยกบัการวางแผน การทาํโครงงานและแกปั้ญหาทาง
วิศวกรรม โดยใชเ้วลาหน่ึงภาคการศึกษา และการสอบไล่ปากเปล่า 
 
119 422  โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2      2(0–6–4) 
   (Electrical Engineering Project II) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 119 421 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
คาํอธิบายรายวชิา  : การศึกษาหรือคน้ควา้ปัญหาเฉพาะท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อน โดยความ
เห็นชอบของหวัหนา้ภาควิชา เพื่อฝึกใหน้กัศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบสร้างอุปกรณ์หรือระบบพร้อมทั้งการ
ทดสอบโดยใชเ้วลาหน่ึงภาคการศึกษา และตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และผา่นการสอบปากเปล่า 
 
121 101  การฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม      2(1–3–4) 
   (Workshop Practice) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : การทาํงานตลอดจนฝึกทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือช่างต่าง ๆ โดยเนน้ถึงความ
ถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความปลอดภยัของการใชเ้คร่ืองมือ  
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121 204  กลศาสตร์วศิวกรรม       3(3–0–6) 
   (Engineering Mechanics) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : ระบบแรง ผลลพัธ์ของระบบแรง สมดุล การเสียดทาน หลกัการของงานเสมือน 
เสถียรภาพ จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแขง็เกร็ง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั 
งานและพลงังาน 
 
121 306  เทอร์โมฟลูอดิส์        3(3–0–6) 
   (Thermofluids) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : นิยามและวิธีการวิเคราะห์การไหล ความต่อเน่ือง สมการโมเมนตมัและพลงังาน 
ความสัมพนัธ์ของความเคน้ ความเครียดของของไหลแบบนิวโดเนียน การไหลในท่อ สมการของการ
ต่อเน่ืองและการเคล่ือนท่ี การวิเคราะห์มิติและความคลา้ยทางพลศาสตร์ การไหลอดัได ้คุณสมบติัของสาร
บริสุทธ์ิความร้อนและงาน กฎขอ้แรกและกฎขอ้ท่ีสองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี        วฏัจกัรของ
กาํลงัและความเยน็ ป๊ัมและเคร่ืองอดั เคร่ืองกงัหันความร้อน เคร่ืองยนต ์สันดาปภายใน โรงพลงังานความ
ร้อน การถ่ายเทความร้อนเบ้ืองตน้ 
 
142 304   การศึกษากจิการอุตสาหกรรม      1(0–3–2) 
   (Industrial Study) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 111 406 การบริหารงานอุตสาหกรรม หรือดว้ยความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา  : การศึกษากิจการของวิสาหกิจอุตสาหกรรม 
 
143 412     การควบคุมแบบโปรแกรมได้ในงานอุตสาหกรรม    3(3–0–6) 
  (Programmable Control in Industrial Works) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน : 114 303 ไมโครโปรเซสเซอร์หรือความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อน 
คาํอธิบายรายวชิา : ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ CPU แหล่งจ่ายกาํลงั 
ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจาํ การอินเตอร์เฟสกบัหน่วยรับขอ้มูลเขา้และส่งขอ้มูลออก หลกัการของ
รีเลยท่ี์ใชใ้นการควบคุม แลดเดอร์ไดอะแกรม การควบคุมแบบ PID อุปกรณ์รายรอบ ลมุลภณัฑแ์ละการ
โปรแกรม แนะนาํระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน อุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณและอุปกรณ์แปลงสัญญาณท่ีสาํคญัใน
งานอุตสาหกรรม การประยุกต์การควบคุมแบบโปรแกรมไดใ้นการวดัและควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
โครงงานการควบคุมแบบโปรแกรมได ้
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144 404  การใช้คอมพวิเตอร์ทางธุรกจิและอุตสาหกรรม    3(2–3–6) 
   (Use of Computer in Business and Industry) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คาํอธิบายรายวชิา  : หลกัการในการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ การใชป้ระโยชน์ของโปรแกรม
สําเร็จรูป สําหรับปัญหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและอุตสาหกรรม การแกปั้ญหาโดยคอมพิวเตอร์และการเสนอ
รายงานคลอบคลุมปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 
144 405  ระบบสารสนเทศการจัดการ      3(3–0–6) 
   (Management Information Systems) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 111 406 การบริหารงานอุตสาหกรรม 

 คาํอธิบายรายวชิา  : ความสาํคญัของระบบสารสนเทศในการจดัการ องคป์ระกอบ และลกัษณะของ
ระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศกบัผูบ้ริหาร การศึกษาความเหมาะสมของระบบการศึกษาระบบงาน การ
ออกแบบ การใชก้ารบาํรุงรักษา ปัญหาท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศขอ้มูลในการจดัการ 
 
144 410  การจําลองสถานการณ์ระบบธุรกจิและอุตสาหกรรม   3(3–0–6) 
   (Simulation in Business and Industry) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คาํอธิบายรายวชิา  : พื้นฐานการสร้างตวัแบบจาํลอง การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใช้ในการจาํลอง
สถานการณ์ การทดสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง การออกแบบการทดลอง การจาํลองสถานการณ์และ
การประเมินผลการจาํลองสถานการณ์ เพื่อความเขา้ใจและเพ่ือปรับปรุงระบบการตดัสินใจในทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เช่น การลงทุน การควบคุมสินคา้คงคลงั ฯลฯ 
 
411 101 อารยธรรม      3(3–0–6) 
  (Civilization) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : ศึกษาความเป็นมาและความเจริญของมนุษย ์แบ่งเป็น 5 สมยั ตามลกัษณะ
แนวความคิดท่ีเป็นหลกัสําคญัอนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบแผนการดาํเนินชีวิตของมนุษยชาติ คือ 
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ สมยัโบราณ สมยักลาง สมยัใหม่ และสมยัปัจจุบนั แต่ละสมยัศึกษา เฉพาะช่วงเวลา
หรือเหตุการณ์สําคญัของแต่ละสมยั ท่ีแสดงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจาก
ศาสนา ศรัทธา และคตินิยม หรือเป็นปัจจยัใหเ้กิดลทัธิประเพณี ความคิดและการสร้างสรรคข์องมนุษย ์รวม
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ไปถึงความสามารถในการส่ือความคิดดว้ยศีลปะและวรรณกรรมแขนงต่าง ๆ ความเขา้ใจและซาบซ้ึงใน
สุนทรียภาพ อนัแสดงถึงความเจริญของมนุษยใ์นแต่ละสมยัซ่ึงมีวิวฒันาการมาโดยลาํดบัจนถึงปัจจุบนั 
 
412 103  สังคมศาสตร์บูรณาการ       3(3–0–6) 
   (Integrated Social Sciences) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาในลกัษณะบูรณาการเก่ียวกบั
ธรรมชาติของมนุษย ์ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อการพฒันาของมนุษยแ์ละการพฒันาบุคลิกภาพ 
รูปแบบการเรียนรู้ในสังคมรวมถึงการเรียนรู้บุคคลและการอา้งเหตุผล การจดัระเบียบทางสังคม การเมือง
การปกครอง สถาบนัสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม การเมืองการปกครอง ปัญหาสังคม
เมืองและชนบทและการวิเคราะห์ปัญหาสังคมท่ีสาํคญัเพื่อนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาและพฒันา
สงัคมไทยอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
412 104   การเมืองและการปกครองของไทย      3 (3-0-6) 
   (Thai Politics and Government) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : วิวฒันาการทางการปกครองของไทย ตั้งแต่สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึง
ปัจจุบนั ความเป็นมาของอรัญในรูปแบบการปกครองต่าง ๆ อาํนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย มีการ
เปล่ียนแปลงสถาบนันิติบญัญติัและตุลาการ ระบบราชการและกระบวนการในการกาํหนดนโยบายของรัฐ 
การแกปั้ญหาขดัแยง้ในสังคม การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการเสริมสร้างความมัน่ควงของ
รัฐ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
 
411 203  จิตวทิยาทัว่ไป        3(3–0–6) 
   (General Psychology) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : ศึกษาหลกัการและขอ้เทจ็จริงของมนุษยท่ี์เก่ียวกบัพฤติกรรมและองคป์ระกอบท่ี
สําคญัทางจิตวิทยาอ่ืนๆ เช่น กลุ่มพฒันา นิสัย แรงจูงใจ พฤติกรรม บุคลิกภาพ สติปัญญา การเรียนรู้ 
ความรู้สึกและการรับรู้ ความคิดความจาํ และการลืม การจูงใจกลุ่มสังคม การตดัสินใจ ความขดัแยง้และการ
ปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกนัในสงัคมมนุษย ์การแกปั้ญหาสาเหตุของความเครียด และความวิตกกงัวล 
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413 112 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร       3(3–0–6) 
 (Thai  for Communication) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  :  ศึกษาลกัษณะสาํคญัของภาษาไทยและฝึกฝนทกัษะการใชภ้าษาไทยพร้อมการ
ฟัง  การอ่าน  การเขียน และการพูดตลอดจนการศึกษา การเขียนรายงานทางวิชาการ  และการเขียนติดต่อ
ราชการ เช่น หนงัสือราชการและจดหมายธุรกิจ บทสมัภาษณ์ข่าวและขอ้ความโฆษณา 
 
413 113   ภาษาองักฤษระดับอุดมศึกษา 1      3(3–0–6) 
   (English I) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  : พฒันาทกัษะในการอ่าน ความเขา้ใจภาษาในระดบัคาํ กลวิธีในการอ่านใหก้าร
อ่านใหมี้ประสิทธิภาพ การจดโน๊ต การสรุป การแยกแยะขอ้ความท่ีเป็นจริงกบัขอ้ความท่ีเป็นความคิดเห็น 
สาํหรับเน้ือหาของการอ่านจะเนน้เน้ือหาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ในสาํนวนภาษาท่ีใชเ้ก่ียวกบั
การเปรียบเทียบ การวดั การใหค้าํนิยาม การจดัแบ่งประเภทและอ่ืนๆ ส่วนทกัษะทางดา้นการฟัง จะเนน้การ
ฟังภาษาท่ีใชใ้นการทกัทาย การทกัทายการพดูโทรศพัท ์ การบอกทิศทาง การนบัเลข การออกเสียง
ภาษาองักฤษ โดยเฉพาะเสียงท่ีมีปัญหาสาํหรับนกัศึกษาไทย 
 
413 114  ภาษาองักฤษระดับอุดมศึกษา 2      3(3–0–6) 
   (English II) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 413 113 ภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา 1 
คาํอธิบายรายวชิา  : พฒันาทกัษะโดยเนน้การอ่านขอ้ความทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ต่อ
จากรายวิชา 413 113 สาํนวนภาษาท่ีจะใชเ้ก่ียวกบัการแสดงเหตุผล ขบวนการและการลาํดบัเหตุการณ์ 
หนา้ท่ีและการกระทาํ การแสดงความมุ่งหมายหรือจุดประสงค ์การแสดงวิธีการในลกัษณะต่างๆ การแสดง
ถึงโครงสร้างและรูปร่างลกัษณะของส่ิงต่างๆ การบอกสัดส่วน การบอกความถ่ี และบอกความน่าจะเป็นไป
ได ้ส่วนทกัษะทางดา้นการฟังจะเนน้การฝึกฟังภาษาทั้งทางดา้นวิทยาศาสตร์และดา้นทัว่ๆไป โดยพยายาม
จบัใจความสาํคญัของเร่ืองและการฟังรายละเอียดของเร่ือง โดยฝึกขอ้ความจากสั้นและง่ายไปสู่ขอ้ความท่ี
ยาวข้ึนยากข้ึน 
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413 210  ภาษาองักฤษสําหรับวศิวกร      3(3–0–6) 
   (English for Engineers) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : 413 113 ภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา 1 
คาํอธิบายรายวชิา  : ทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน ศพัทเ์ทคนิค บทความ เอกสารทางเทคนิค ขอ้กาํหนด 
คู่มือ 
นวตักรรม การสนทนาเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนและการทาํงานอาชีพวิศวกร เช่นการอธิบายส่ิงต่าง ๆ 
การรายงานความเสียหายและความกา้วหนา้ การคุมงาน การสั่งงาน การสัมภาษณ์งาน การเขียนบนัทึก
ขอ้ความ คาํอธิบาย คาํสัง่และจดหมาย 
 
414 112 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์      3(2–3–6) 
 (Introduction to Computer) 
วชิาทีต้่องสอบผ่าน  : - ไม่มี - 
คาํอธิบายรายวชิา  :   องคป์ระกอบและหนา้ท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยรับ
ขอ้มูล หน่วยความจาํ หน่วยคาํนวณและตรรก หน่วยควบคุมและหน่วยแสดงผลขอ้มูล การแบ่งประเภทของ
คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ในส่วนของโปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต ์การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปท่ี
ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั ในกลุ่มของสเปรตชีต (Spread sheet) เวิร์ดโปรเซสซ่ิง (Word Processing) และ
แนวของคอมพิวเตอร์ในอนาคต 
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21. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
การประกันคุณภาพของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้

กาํหนดระบบและวิธีการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 4 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 
1) การบริหารหลกัสูตร 

- ให้มีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรโดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ีบริหารจดัการหลกัสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต 

- หลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนในคณะฯ ไดมี้การประเมินและมีการนาํผลการประเมินมา
ใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  

2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
- ดา้นวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัเสนอแผนงานใน

การจดัหาทรัพยากร ดา้นการเรียนการสอนและการทาํปริญญานิพนธ์ต่อภาควิชาฯ เพื่อ
ดาํเนินการดา้นงบประมาณและจดัหาวสัดุการเรียนการสอนและการวิจยัตามแผนงานท่ีวาง
ไวใ้หเ้พียงพอ ต่อการจดัการเรียนการสอน 

- ดา้นบุคลากร จดัทาํแผนงานและงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร
ใหมี้คุณภาพสูงข้ึน 

3) การสนบัสนุน และการใหค้าํแนะนาํปรึกษา 
- มีการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ และปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาท่ีจะสาํเร็จการศึกษา 
- มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา   
- จดัใหมี้การประชุมนกัศึกษาหน่ึงคร้ังต่อปีการศึกษา 

4) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
- มีการสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงาน เพื่อนาํผลการสาํรวจมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร 

22. การพฒันาหลกัสูตร 
1) ดชันีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สาํหรับหลกัสูตรน้ี 

- คุณวฒิุของอาจารยผ์ูส้อนไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโท 
- มีจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานระดบัปริญญาบณัฑิต 
- จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจาํนวนนกัศึกษาท่ีรับ 
- สดัส่วนของนกัศึกษาต่ออาจารย ์20:1 

2) กาํหนดการประเมินหลกัสูตรตามดชันีบ่งช้ีขา้งตน้ 
- กาํหนดการประเมินหลกัสูตรทุกระยะ 5 ปี 
- กาํหนดการประเมินคร้ังแรก ปี 2556 
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ภาคผนวก ก. 
ระเบียบมหาวทิยาลยั ว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2544 
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ภาคผนวก ข. 
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ตารางสรุปการแก้ไขปรับปรุง 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  (146 หน่วยกติ) 

(หลกัสูตรเดิม และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2548) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552) หมายเหตุ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    30 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   (6 หน่วยกิต) 
เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    31 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (6 หน่วยกิต) 
เลือก 6 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

 

031-101   เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน   3(3-0) 031 101   เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน   3(3-0-6)  
412-103   สังคมวทิยาเบ้ืองตน้  3(3-0) 412 103   สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) เปล่ียน ช่ือวิชา 
412-104   การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0) 412 104   การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6)  
กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์ (6 หน่วยกิต) 
เลือก 6 หน่วยกิตจากรายวิชาดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์ ( 6 หน่วยกิต) 
เลือก 6  หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

 

012-103 มนุษยส์ัมพนัธ์ 3(3-0) 012-103 มนุษยส์ัมพนัธ์ 3(3-0-6)  
411-101 อารยธรรม 3(3-0) 411-101 อารยธรรม  3(3-0-6)  
411-203  จิตวทิยาทัว่ไป   3(3-0) 411 203  จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6)  
กลุ่มวิชาภาษา ( 9 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาภาษา ( 12 หน่วยกิต)  
  413 112 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) เพ่ิมวิชา 
413-106 ภาษาองักฤษ 1  3(3-0) 413 113 ภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา 1 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั ช่ือวิชา 
413-207 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0) 413 114   ภาษาองักฤษระดบัอุดมศึกษา 2 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั ช่ือวิชา 
413-210 ภาษาองักฤษ 3  3(3-0) 413 210   ภาษาองักฤษสาํหรับวศิวกร 3(3-0-6) เปล่ียน ช่ือวิชา 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   (9 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ( 7  หน่วยกิต)  
111 - 112 ฟิสิกส์ 1* 3(3-0)   ยา้ยไปกลุ่มวชิา

พ้ืนฐานวศิวกรรม 

111 - 116 เคมีทัว่ไป* 3(3-0) 110 107 เคมีทัว่ไป 3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 

  110 108 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1(0-3-2) จากกลุ่มวชิา
พ้ืนฐานวศิวกรรม 

111 - 127 แคลคูลสั 1*  3(3-0)   ยา้ยไปกลุ่มวชิา
พ้ืนฐานวศิวกรรม 

  414 112 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 

3(2-3-6) เพ่ิมวิชา 
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หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ.2548) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552) หมายเหตุ 

2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
       จําแนกเป็น 3 กลุ่ม   จํานวน 112 หน่วยกติ 

2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน       
       จําแนกเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 109  หน่วยกติ 

 

กลุ่มวชิาพืน้ฐานวศิวกรรม  (38 หน่วยกิต)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวศิวกรรม  (39 หน่วยกิต)   

111 - 101 วชิาชีพวศิวกรรม 2(2-0) 111 101 วชิาชีพวศิวกรรม 2(2-0-4)  
  110 103 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) จากหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป 
111 - 104 วสัดุวศิวกรรม  3(3-0) 111 104 วสัดุวศิวกรรม 3(3-0-6)  
111 - 113 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 1(0-3) 110 104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1  1(0-3-2) เปล่ียนรหสัวชิา 
111 - 114 ฟิสิกส์ 2 3(3-0) 110 105 ฟิสิกส์ 2  3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิา 
111 - 115 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2  1(0-3) 110 106 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) เปล่ียนรหสัวชิา 
111 - 117 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป  1(0-3)   ยา้ยไปกลุ่มวชิา

วทิยาศาสตร์ฯ 
  110 101 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1 3(3-0-6) จากหมวดวิชา

ศึกษาทัว่ไป 
111 - 128 แคลคูลสั 2 3(3-0) 110 102 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั ช่ือวิชา 
111 - 317 แคลคูลสั 3 3(3-0) 110 201 คณิตศาสตร์วศิวกรรม3 3(3-0-6) เปล่ียนรหสั ช่ือวิชา 
111 - 130 การเขียนแบบวศิวกรรม 3(3-0)   ยกเลิก 
111 - 131 ปฏิบติัการเขียนแบบวศิวกรรม 1(0-3)   ยกเลิก 
  111 132 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) รวมวชิา 111-130

และ 111-131 
111 - 311 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0) 111 311 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)  
111 - 406 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0) 111 406 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
114 - 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0) 114 103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ปรับหน่วยกิตใหมี้

ปฏิบติัการ 
121 - 101 การฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม 2(0-6) 121 101 การฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม 2(1-3-4)  
121 - 202 กลศาสตร์วศิวกรรม 1  3(3-0)   ยกเลิก 
121 - 203 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 3(3-0)   ยกเลิก 

  121 204 กลศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) รวมวชิา 121-202 
และ 111-203 
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กลุ่มวชิาเฉพาะบังคบั (53 หน่วยกิต)  กลุ่มวชิาเฉพาะบังคบั (49 หน่วยกิต)   

111-209    คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 1 3(3-0) 111 209    คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 1 3(3-0-6)  
111-210    คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 2 3(3-0) 111 210    คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 2 3(3-0-6)  
112-202    วงจรไฟฟ้า 3(3-0) 112 202    วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)  
112-203    การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0) 112 203    การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)  
112-204    ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า 1(0-3) 112 204    ปฏิบติัการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-2)  
112-301    การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 3(3-0) 112 301    การวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 3(3-0-6)  
112-305    สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 3(3-0) 112 305    สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 3(3-0-6)  
113-201    อิเลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม 1 3(3-0) 113 201    อิเลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม  3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวชิา 
113-202    อิเลก็ทรอนิกส์วศิวกรรม 2 3(3-0)   ยกเลิก 
113-207    ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1(0-3) 113 207    ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1(0-3-2)  
114-202    วงจรดิจิตอลและลอจิก 3(3-0) 114 202    วงจรดิจิตอลและลอจิก 3(3-0-6)  
114-303    ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-3) 114 303    ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-3-6)  
115-301    ระบบควบคุม 3(3-0) 115 301    ระบบควบคุม 3(3-0-6)  
116-301    เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 3(3-0) 116 301    เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6)  
116-302    เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 3(3-0) 116 302    เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6)  
116-304    ปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1(0-3) 116 304    ปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1(0-3-2)  
117-301    หลกัการส่ือสาร 3(3-0) 117 301    หลกัการส่ือสาร 3(3-0-6)  
119-421    โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3) 119 421    โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-2)  
119-422    โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2 3(0-9) 119 422    โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-4) ปรับหน่วยกิต 
121-306    เทอร์โมฟลอิูดส์ 3(3-0) 121 306    เทอร์โมฟลอิูดส์ 3(3-0-6)  
142-304    การศึกษากิจการอุตสาหกรรม 1(0-3) 142 304    การศึกษากิจการอุตสาหกรรม 1(0-3-2)  

กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก  (21 หน่วยกติ) 
- เลือก  15  หน่วยกิตจากแขนงวิชาใดวิชาหน่ึงดงัน้ี 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก (21  หน่วยกติ) 
- เลือก  15  หน่วยกิตจากแขนงวิชาใดวิชาหน่ึงดงัน้ี 

 
 

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลังและระบบ

ควบคมุ 
116-405    การออกแบบระบบไฟฟ้า 

 
 

3(3-0) 

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 
 
116 405    การออกแบบระบบไฟฟ้า 

 
 

3(3-0-6) 

 

116-406    โรงตน้กาํลงัและสถานียอ่ย 3(3-0) 116 406    โรงตน้กาํลงัและสถานียอ่ย 3(3-0-6)  
116-407    ระบบไฟฟ้ากาํลงั 3(3-0) 116 407    ระบบไฟฟ้ากาํลงั 3(3-0-6)  
116-408    การป้องกนัและรีเลย ์ 3(3-0) 116 408    การป้องกนัและรีเลย ์ 3(2-3-6)  
116-501    การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั 3(3-0) 116 501    การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั 3(3-0-6)  
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แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  
117-403    วงจรส่ือสารและสายส่ง 

 
3(3-0) 

แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  
117 403    วงจรส่ือสารและสายส่ง 

 
3(3-0-6) 

 

117-404    วศิวกรรมสายอากาศ 3(3-0) 117 404    วศิวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)  
117-405    วศิวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0) 117 405    วศิวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6)  
117-409    ระบบส่ือสารแบบดิจิตอล 3(3-0) 117 409    ระบบส่ือสารแบบดิจิตอล 3(2-3-6)  
117-414    การส่ือสารและเครือข่ายขอ้มูล 3(3-0) 117 414    การส่ือสารและเครือข่ายขอ้มูล 3(3-0-6)  

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการวัด

คมุ 
113-404    อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

 
3(3-0) 

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และการวัด

คมุ 
113 404    อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

 
3(3-0-6) 

 

113-407    ดิจิตอลอิเลก็ทรอนิกส์ 3(3-0) 143 412    การควบคุมแบบโปรแกรมไดใ้น
งานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) เปล่ียนวิชา 

113-408    การควบคุมไฟฟ้าดว้ย  
                  อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

3(3-0) 113 408    การควบคุมไฟฟ้าดว้ย  
                  อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

3(3-0-6)  

115-403    ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 3(3-0) 115 403    ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 3(2-3-6)  
115-404    อุปกรณ์วดัคุมกระบวนการ 3(3-0) 115 404    อุปกรณ์วดัคุมกระบวนการ 3(3-0-6)  

แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  
114-304    โครงสร้างขอ้มูล 

 
3(3-0) 

แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  
114 304    โครงสร้างขอ้มูล 

 
3(3-0-6) 

 

114-508    ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3(2-3) 114 508    ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)  
114-404    ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 3(3-0) 114 404    ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  
114-408    การเขียนโปรแกรมระบบ 3(3-0) 114 408    การเขียนโปรแกรมระบบ 3(2-3-6)  
114-409    สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0) 114 409    สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6)  

- วชิาเฉพาะแขนงเลอืก (เลอืก 6 หน่วยกติ) 
เลือก 6 หน่วยกิต ดว้ยความเห็นชอบของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เฉพาะแขนงบงัคบัท่ีไม่ได้
เลือก หรือจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

 - วชิาเฉพาะแขนงเลอืก (เลอืก 6 หน่วยกติ) 
เลือก 6  หน่วยกิต ดว้ยความเห็นชอบของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เฉพาะแขนงบังคบัท่ีไม่ได้
เลือก หรือจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

  

111-305    เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0) 111 305    เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6)  
113-403    อุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ 3(3-0) 113 403    อุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ 3(3-0-6)  
113-406    อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0) 113 406    อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
113-407    ดิจิตอลอิเลก็ทรอนิกส์ 3(3-0)   ยกเลิก 
113-408   การควบคุมไฟฟ้าดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั 

3(3-0) 113 408   การควบคุมไฟฟ้าดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์
กาํลงั 

3(3-0-6)  
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114-405    ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3(3-0) 114 405    ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  
114-406    การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
ลอจิก 

3(3-0) 114 406    การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
ลอจิก 

3(3-0-6)  

114-407    คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต 3(3-0) 114 407    คอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
114-411    โครงสร้างไม่ต่อเน่ืองและการ
คาํนวณ 

3(3-0) 114 411    โครงสร้างไม่ต่อเน่ืองและการ
คาํนวณ 

3(3-0-6)  

114-410    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0) 114 410    การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)  
114-509    ภาษาโปรแกรมระดบัสูง 3(3-0) 114 509    การโปรแกรมภาษาระดบัสูง 3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวชิา 
114-510    ระบบฐานขอ้มูล 3(3-0) 114 510    ระบบฐานขอ้มูล 3(3-0-6)  
115-402    การประมวลสัญญาณดิจิตอล 3(3-0) 115 402    การประมวลสัญญาณดิจิตอล 3(3-0-6)  
115-403    ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 3(3-0) 115 403    ระบบควบคุมแบบดิจิตอล 3(3-0-6)  
115-404    อุปกรณ์วดัคุมกระบวนการ 3(3-0) 115 404    อุปกรณ์วดัคุมกระบวนการ 3(3-0-6)  
115-506  การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการ
ผลิต 

3(3-0) 115 506   การควบคุมเชิงเลขในกระบวนการ
ผลิต 

3(3-0-6)  

116-401    เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 3 3(3-0) 116 401    เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 3 3(3-0-6)  
116-403    การขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า 3(3-0)   ยกเลิก 
116-409    วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0) 116 409    วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)  
116-410    วศิวกรรมการส่องสวา่ง 3(3-0) 116 410    วศิวกรรมการส่องสวา่ง 3(3-0-6)  
116-511    เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ากาํลงั 3(3-0) 116 511    เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้ากาํลงั 3(3-0-6)  
117-406    ระบบส่ือสารดาวเทียม 3(3-0) 117 406    ระบบส่ือสารดาวเทียม 3(3-0-6)  
117-408    การส่ือสารดว้ยใยแสง 3(3-0) 117 408    การส่ือสารดว้ยใยแสง 3(3-0-6)  
117-410    วศิวกรรมโทรทศัน์ 3(3-0) 117 410    วศิวกรรมโทรทศัน์ 3(3-0-6)  
117-411    วศิวกรรมโทรศพัท ์ 3(3-0) 117 411    วศิวกรรมโทรศพัท ์ 3(3-0-6)  
117-412    อิเลก็ทรอนิกส์ระบบส่ือสาร 3(3-0) 117 412    อิเลก็ทรอนิกส์ระบบส่ือสาร 3(3-0-6)  
117-413    การออกแบบระบบส่ือสาร 3(3-0) 117 413    การออกแบบระบบส่ือสาร 3(3-0-6)  
117-415    การแพร่กระจายคล่ืนวทิย ุ 3(3-0) 117 415    การแพร่กระจายคล่ืนวทิย ุ 3(3-0-6)  
119-403    หวัขอ้พิเศษดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0) 119 403    หวัขอ้พิเศษดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)  
119-404    ปัญหาพิเศษดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0) 119 404    ปัญหาพิเศษดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)  
144-404    การใชค้อมพิวเตอร์ทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

3(3-0) 144 404 การใชค้อมพิวเตอร์ทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6)  

144-410   การจาํลองสถานการณ์ระบบธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 

3(3-0) 144 410   การจาํลองสถานการณ์ระบบธุรกิจ
และอุตสาหกรรม 

3(3-0-6)  

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี   (6 หน่วยกิต) 6(6-0) 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี   (6 หน่วยกิต) 6(6-0-12)  

รวมทั้งส้ิน 148 รวมทั้งส้ิน 146  
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