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ตารางเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

1 1306 200 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
(Fundamental of Electrical Engineering)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ  แรงดัน  กระแส และ ก าลังไฟฟ้า  หม้อแปลง
ไฟฟ้า  การแนะน าเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
มอเตอร์ และการใช้งาน  หลักการของระบบ 3 เฟส การ
ส่งก าลังไฟฟ้า การแนะน าเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า 

3(2-3-4) 1306 200 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 
(Fundamental of Electrical Engineering)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ กระแสและก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
การแนะน าเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
มอเตอร์และการใช้งาน หลักการของระบบ 3 เฟส    การ
ส่งก าลังไฟฟ้า การแนะน าเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

2 1306 201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  
(Electric Circuit Analysis)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรโดย
ใช้โนดและเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความ
เหนี่ยวน า และความจุไฟฟ้า วงจรอันดับหนึ่งและวงจร
อันดับสอง  แผนภาพเฟสเซอร์  วงจรก าลังกระแสสลับ  
ระบบสามเฟส  

3(3-0-6) 1306 201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Analysis)                                
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี

องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า  การวิเคราะห์วงจร
โดยใช้โนดและเมช  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน 
ความเหนี่ยวน าและความจุไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่ง
และวงจรอันดับสอง  แผนภาพเฟสเซอร์  วงจรไฟฟ้า
ก าลังกระแสสลับ  ระบบไฟฟ้าสามเฟส 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



2 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

3 1306 202 ปฏิบัติการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า  
(Electric Circuit Analysis Laboratory) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1306 201 การวิเคราะห ์
วงจรไฟฟ้า  

ปฏิบัติการครอบคลุมเนื้อหารายวชิา 1306 201 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 

1(0-3-0) 
 

1306 210 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 1  
(Electrical Engineering Laboratory I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี 

วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐานการวัดและเครื่องมือ
วัดความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

1(0-3-0) 
 

เทียบไมไ่ด ้ เทียบได ้

4 1306 203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
(Electrical Engineering Mathematics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

สมการอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ พีชคณิตเชิง
เ ส้ น  เ มทริ กซ์  เ วก เตอร์ ร ะบบ เ ชิ ง เ ส้ น  ปัญหาค่ า
ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์  การวิเคราะห์เชิงซ้อนจ านวน
เชิงซ้อนและฟังก์ชัน การอินทิเกรตเชิงซ้อน อนุกรมก าลัง 
อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมลอเรนท์ การอินทิเกรตโดยใช้เร
ซิดิว การส่งคงรูป 

3(3-0-6) 1306 202 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  
(Electrical Engineering Mathematics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี
      สมการอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์  พีชคณิตเชิง
เส้น เมทริกซ์  เวกเตอร์  ระบบเชิงเส้น ปัญหาค่า
ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์   การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
จ านวนเชิงซ้อนและฟังก์ชัน การอินทิเกรตเชิงซ้อน 
อนุกรมก าลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมลอเรนท์ การ
อินทิเกรตโดยใช้เรซิดิว       

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

5 1306 204 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      
(Electrical Measurement and Instrumentation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี

3(3-0-6) 1306300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                   
(Electrical Measurement and Instrumentation)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่ม ี

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



3 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี 
หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้าคลาสและ

คุณลักษณะของเครื่องมือวัด  การวิเคราะห์การวัด  การวัด
กระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้
เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิตอล  การวัดก าลัง ตัว
ประกอบก าลัง และพลังงานไฟฟ้า  การวัดความต้านทาน 
ความเหนี่ยวน า และความจุไฟฟ้า  การวัดความถี่และ
คาบเวลา/ช่วงเวลา  สัญญาณรบกวน  ทรานส์ดิวเซอร์ 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี
หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้าประเภท

และคุณลักษณะของเครื่องมือวัดการวิเคราะห์การวัด 
การวัดกระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับ
ด้วยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิทัล  การวัดก าลัง 
ตัวประกอบก าลังและพลังงานไฟฟ้า  การวัดความ
ต้านทาน ความเหนี่ยวน าและความจุไฟฟ้า  การวัด
ความถี่และคาบเวลา/ช่วงเวลา  สัญญาณรบกวน  
ทรานส์ดิวเซอร์การสอบเทียบ 

6 1306 205 สัญญาณและระบบ  
(Signals and Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

สัญญาณเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ระบบเวลา
ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรผันตามเวลา 
การวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลา
ปลาซ และการแปลงZ การประยุกต์ใช้งานของสัญญาณ
และระบบ เทคนิคในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบที่
ทันสมัย 

3(3-0-6) 1306 205 สัญญาณและระบบ 
(Signals and Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี

สัญญาณและระบบเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรผันตามเวลา การแปลงลาปลาซ 
การแปลงซีการแปลงฟูเรียร์ การประยุกต์ใช้การแปลงใน
การวิเคราะห์สัญญาณและระบบ เทคนิคการประมวลผล
สัญญาณที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้โปรแกรมค านวณใน
สัญญาณและระบบ 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



4 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

7 1306206 การวิเคราะห์วงจรข่าย  
(Network Analysis) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 201 การวิเคราะห ์
วงจรไฟฟ้า  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

การวิเคราะห์โนดและการวิเคราะห์เมชในรูป  เมท
ริ ก ซ์   ท ฤษฎี ว ง จ รข่ า ย   ว ง จ ร ส องท า ง เ ข้ า ออก  
ผลตอบสนองเชิงความถี่  การแปลงลาปลาซ  การแปลงฟู
เรียร์  การวิเคราะห์วงจรข่ายในโดเมนความถี่ 

3(3-0-6) 
 

1306 204 การวิเคราะห์วงจรข่าย  
(Network Analysis)                                         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 201  
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี

การวิเคราะห์โนดและการวิเคราะหเ์มชในรูป  เมท
ริกซ์ ทฤษฎีวงจรข่าย วงจรข่ายสองพอร์ต ผลตอบสนอง
เชิงความถี่ การแปลงลาปลาซ  อนุกรม   ฟูเรียร์  การ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วงจร 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

8 1306 220 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(Electrical Machines)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี 

วงจรแม เหล็กหลักการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า 
พลังงานและพลังงานร่วม  หม้อแปลงหนึ่งเฟสและสามเฟส  
หลักการของเครื่องจักรกลหมุน  เครื่องจักรกลกระแสตรง
เครื่องจักรกลกระแสสลับ เครื่ องจักรกลซิงโครนัส
เครื่องจักรกลเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส  การป้องกัน
เครื่องจักรกล 

3(3-0-6) 1306 350 เครื่องจักรกลไฟฟ้า  
(Electrical Machines)                          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี 

วงจรแม่เหล็กหลักการแปรรูปพลังงานกลไฟฟ้า
พลังงานและพลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก หม้อแปลง
หนึ่งเฟสและสามเฟส  หลักการของเครื่องจักรกล
หมุน   เครื่ อ งจั กรกลกระแสตรง  เครื่ อ งจั กรกล
กระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส  เครื่องจักรกล
เ ห นี่ ย ว น า ห นึ่ ง เ ฟ ส แ ล ะ ส า ม เ ฟส  ก า ร ป้ อ ง กั น
เครื่องจักรกล   

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



5 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

9 1306 230 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Fields)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1103 124 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

สนามไฟฟาสถิตตัวน าไฟฟาและไดอิเล็กทริก  ความ
จุไฟฟ้ากระแสการพาและกระแสการน า สนามแมเหล็ก
สถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา  สมการของ
แมกซเวลล                 

3(3-0-6) 1306 206 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า  
(Electromagnetic Fields)                          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1103 124 ฟิสิกส์ 

 ทั่วไป 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี

สนามไฟฟ้าสถิต  ตัวน าไฟฟ้าและ ไดอิเล็กทริก 
ความจุไฟฟ้า  กระแสการพาและกระแสการน าความ
ต้านทาน  สนามแม่ เหล็กสถิตวัสดุแม่ เหล็ก  ความ
เหนี่ยวน า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนตามเวลาสมการ 
ของแมกซ์เวลล์               

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

10 1306240 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  
(Engineering Electronics)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1306 201 การวิเคราะห ์

  วงจรไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส
และแรงดันของอุปกรณ์ คุณลักษณะด้านความถี่ของ
อุปกรณ์  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด  การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร  BJT แ ล ะ ว ง จ ร
มอสทรานซิสเตอร์ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน 

1(0-3-0) 1306220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1  
(Engineering Electronics I)                          
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1306 201 การวิเคราะห ์

  วงจรไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  คุณลักษณะด้านความถี่และ
กระแส-แรงดัน  การวิ เคราะห์และออกแบบวงจร 
ไดโอด  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรบีเจที มอส 
ซีมอส และไบซีมอสทรานซิสเตอร์  ออปแอมป์และการ
ประยุกต์ใช้งาน พาวเวอร์ซัพพลายโมดูล 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



6 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

11 1306 340 การออกแบบลอจิกเชิงเลข  
(Digital Logic Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

พีชคณิตบูลลีน เกตท์ลอจิก การลดจ านวนลอจิก 
ฟลิบฟลอบ วงจรนับ รีจิสเตอร์วงจรเชิงประสม วงจรเชิง
ล าดับ หน่วยความจ า อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ 
วงจรคณิตศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 
 

3(3-0-6) 1306321 การออกแบบลอจิกเชิงเลข  
(Digital Logic Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน เกตท์ลอจิก 
การลดรูปลอจิก ฟลิบฟลอบ วงจรลอจิกเชิงประสม 
วงจรลอจิกเชิงล าดับ วงจรลอจิกรวมขนาดกลาง วงจร
คณิตศาสตร์ ตัวนับ รีจิสเตอร์ อุปกรณ์หน่วยความจ า 
อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ การออกแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย การประมวลผลสญัญาณดิจิทัลเบื้องตน้ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

12 1306 341 ปฏิบัติการการออกแบบลอจิกเชิงเลข 
(Digital Logic Design Laboratory) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1306 340 การออกแบบ 

ลอจิกเชิงเลข 
ปฏิบัติการครอบคลุมเนื้อหารายวชิา 1306 340 

การออกแบบลอจิกเชิงเลข 
 
 

1(0-3-0)  ไม่มี- - - - 

13 1306 342 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(3-0-6)  -ไม่มี- - - - 



7 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

 (Microcontroller) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 340 การออกแบบ 

ลอจิกเชิงเลข 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

แนะน าไมโครคอนโทรลเลอร์  เทคโนโลยีของ
สายสัญญาณ การติดต่อผ่านสายสัญญาณขาเข้า/ออก 
หน่วยประมวลผลกลาง การจัดการหน่วยความจ า 
สัญญาณนาฬิกา ค าสั่ง การโปรแกรมให้ท างานและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

14 1306 343 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์  
(Microcontroller Laboratory)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: 1306 342 

ไมโครคอนโทรลเลอร ์
ปฏิบัติการครอบคลุมเนื้อหารายวชิา 1306 342 

ไมโครคอนโทรลเลอร์   

1(0-3-0)  -ไม่มี- - - - 

15 1306 344 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมขั้นสูง  
(Advanced Engineering Electronics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 240 

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

3(3-0-6) 1306 322 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 2  
(Engineering Electronics II)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 220 

อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม 1 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  
แนะน าการประมวลผลสัญญาณแอนะล็ อก  

วงจรขยายหนึ่งภาคแบบวงจรรวม  วงจรขยายสัญญาณ
ผลต่าง  วงจรขยายหลายภาค  การป้อนกลับ  วงจรกรอง
สัญญาณและขยายสัญญาณแบบปรับได้  วงจรก าเนิด
สัญญาณ  วงจรภาคเอาต์พุตและวงจรขยายก าลัง 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  
การประมวลผลสัญญาณแอนะล็อกเบื้องต้น 

วงจรขยายหนึ่งภาคแบบวงจรรวม  วงจรขยายสัญญาณ
ผลต่าง  วงจรขยายหลายภาค การป้อนกลับ วงจรกรอง
สัญญาณและขยายสัญญาณแบบปรับได้ วงจรก าเนิด
สัญญาณ  วงจรภาคเอาต์พุตและวงจรขยายก าลัง ไอซี
ฟังก์ชันพิเศษ การประยุกต์ใช้ 

16 1306 350 ระบบควบคมุ  
(Control Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบ  ระบบควบคุม
แบบวงปิดและวงเปิด  ฟังก์ชันถ่ายโอน  กราฟการไหลของ
สัญญาณ  การวิเคราะห์ในเชิงเวลาและเชิงความถี่และการ
ออกแบบระบบควบคุม  โลคัสของราก  การวาดแบบไนค
วิสต์  การวาดแบบโบเด  เสถียรภาพของระบบ 

 

3(3-0-6) 1306 330 ระบบควบคมุ  
(Control Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบฟังก์ชันถ่าย
โอน โมเดลของระบบบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
โมเดลพลวัตและการตอบสนองแบบพลวัตของระบบ 
ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง ระบบควบคุมแบบวงปิด
และวงเปิด  การควบคุมแบบป้อนกลับและความไวชนิด
ของการควบคุมแบบป้อนกลับ แนวคิดและเง่ือนไข
เสถียรภาพของระบบ วิธีทดสอบเสถียรภาพ 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

17 1306 390 การฝึกงาน  0(0-0-6) 1306 390 การฝึกงาน  1 เทียบได ้ เทียบได ้



9 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

(Practical Training) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
เงื่อนไขรายวิชา: เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

ฝึกงานในสถานฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 40 วันท าการ 
หรือ 320 ช่ัวโมงท าการ ส่งรายงานการฝึกงาน และ
ประเมินการฝึกงาน 

(Practical Training) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
เงื่อนไขพิเศษ : เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

ที่ผ่านวิชาชีพเฉพาะแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า 75 หน่วยกิต 

การฝึกงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 40 
วันท าการ หรือ 320 ช่ัวโมงท าการ การส่งรายงานการ
ฝึกงานและการประเมินผลการฝึกงาน 

หน่วยกิต 

18 1306 391 เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
(Electrical Engineering Pre-project) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การก าหนดโครงร่างของปัญหา  แนะน าแนวทาง
แก้ปัญหาและการหาค าตอบส าหรับการท าโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

1(0-0-6)  -ไม่มี- - - - 

19 1306490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
(Electrical Engineering Project I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 391 เตรียม 

 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 

2(0-6-0) 1306490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
(Electrical Engineering Project I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

2(0-6-0) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
หัวข้อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษา การเตรียมข้อเสนอโดยศึกษารายละเอียดจาก
เอกสารและวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน การน าเสนอ
รายงานและสอบปากเปล่า 

เงื่อนไขพิเศษ :เป็นนักศึกษาช้ันปทีี่ 4  
ที่ผ่านวิชาชีพเฉพาะแล้ว 
ไม่ต่ ากว่า 75 หน่วยกิต 

หัวข้อโครงงานที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา การเตรียมข้อเสนอประกอบด้วย การทบทวน
วรรณกรรมและแผนการท างาน การน าเสนอ การ
ด าเนินงานโครงงานและการรายงานความก้าวหน้า การ
สอบปากเปล่า ผลที่ได้จากการด าเนินโครงงานและ
แผนการด าเนินงานต่อไป 

20 1306491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
(Electrical Engineering Project II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 490 โครงงาน 

วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การท างานต่อเนื่องจาก 1306 490 ซึ่งต้องท าให้
เสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ท าการศึกษา ทดลอง เก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปาก
เปล่า 

3(0-9-0) 1306 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2  
(Electrical Engineering Project II)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 490 โครงงาน 

วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การค้นคว้า การทดลอง การเก็บขอ้มูลและ
วิเคราะห์ การรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย ์
ที่ปรึกษาโครงงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ การสอบปาก
เปล่า 

2(0-6-0) 
 

เทียบได ้ เทียบไมไ่ด ้

21 1306 320 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 1306 351 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบไมไ่ด ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

(Electrical Power System Analysis) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การค านวณแบบวงจรข่ายในระบบส่งและระบบ
จ าหน่าย  การไหลของโหลด  การควบคุมการไหลของ
โหลด  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร  การ
วิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร  เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลัง  เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้าก าลัง 
 

(Electrical Power System Analysis) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง วงจรก าลังไฟฟ้า
กระแสสลับ ระบบเปอร์ยูนิต คุณลักษณะและโมเดลของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า คุณลักษณะและโมเดลของหม้อแปลง
ก าลัง พารามิเตอร์และโมเดลของสายส่ง พารามิเตอร์
และโมเดลของเคเบิล การไหลของโหลดเบื้องต้น การ
ค านวณวิเคราะห์การลัดวงจรเบื้องต้น 

22 1306 321 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง  
(Power Plant and Substation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เส้นโค้งโหลด  โรงไฟฟาน้ ามันดีเซล โรงไฟฟา 
พลังไอน้ า  โรงไฟฟากังหันแก๊ส  โรงไฟฟ้าพลังงาน ความร
อนรวม  โรงไฟฟ้าพลังน้ า  โรงไฟฟานิวเคลียร  แหลงพลัง
งานทดแทนชนิดของโรงไฟฟ้าย่อยอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าย่อย  
แผนผังของโรงไฟฟ้าย่อย  การป้องกันฟ้าผ่า  ระบบกราวด์ 

3(3-0-6) 1306 452 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Power Plant and Substation)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลังไอน้ า 
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงาน
ทดแทน ชนิดของสถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ในสถานไีฟฟ้า
ย่อย แผนผังของสถานีไฟฟ้าย่อย การป้องกันฟ้าผ่า
ส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบกราวด์       

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

23 1306 420 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) 1306450 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



12 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

(Electrical System Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

หลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบไฟฟ้า
เครื่องหมายและมาตรฐานส าหรับการติดตั้งไฟฟ้า ผังระบบ
จ่ายก าลังไฟฟ้า  สายไฟฟ้าและเคเบิล  ทางเดินสาย  
อุปกรณ์ไฟฟ้า  การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้าและการออกแบบวงจรต่อเข้าชุดของตัวเก็บ
ประจุ  การออกแบบวงจร แสงสว่างและวงจรของอุปกรณ์
ไฟฟ้า  การออกแบบวงจรมอเตอร์ รายการโหลด รายการ
สายป้อน และรายการหลักระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  การค านวณ
กระแสลัดวงจร  ระบบกราวด์ส าหรับการติดตั้งไฟฟ้า 

(Electrical System Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนวคิดพื้นฐานของการออกแบบ เครื่องหมายและ
มาตรฐาน ผังระบบจ่ายก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและเคเบิล 
ทางเดินสาย เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า การค านวณ
โหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้าและ 
การออกแบบวงจรต่อเข้าชุดของตัวเก็บประจุ  การ
ออกแบบวงจรแสงสว่างและวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าการ
ออกแบบวงจรมอเตอร์  รายการโหลด รายการสายป้อน 
และรายการหลัก  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  การค านวณ
กระแสลัดวงจร  ระบบกราวด์ส าหรับการติดตั้งไฟฟ้า 

24 1306 421 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
(High Voltage Engineering)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าแรงดันสูง  แรงดันเกินใน
ระบบไฟฟ้าก าลัง  วิธีการสรางแรงดันไฟฟ้าสูงส าหรับ
ทดสอบอุปกรณ์  เทคนิคการวัดในระบบแรงดันไฟฟ้าสูง  
ความเครียดของสนามไฟฟ้าวัสดแุละเทคนิคการฉนวน การ

 1306 458 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง  
(High Voltage Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดัน
เกินในระบบไฟฟ้าก าลัง  วิธีการสร้างแรงดันไฟฟ้าสูง
ส าหรับทดสอบอุปกรณ์   เทคนิคการวัดในระบบ
แรงดันไฟฟ้าสูง  ความเครียดของสนามไฟฟ้าวัสดุและ

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



13 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เบรกดาวนของฉนวนแก๊ส  การเบรกดาวนของฉนวนไดอิ
เล็กทริกเหลวและแข็ง  เทคนิคการทดสอบอุปกรณ์ใน
ระบบแรงดันสูง  การออกแบบระดับชั้นของฉนวน 

เทคนิค   การฉนวน การเบรกดาวน์ของฉนวนแก๊ส  การ
เบรกดาวน์ของฉนวนไดอิเล็กทริกเหลวและแข็ง  เทคนิค
การทดสอบอุปกรณ์ในระบบแรงดันสูง  การออกแบบ
ระดับชั้นของฉนวน 

25 1306 422 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า  
(Electrical Engineering Materials) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี

โครงสร้างของวัสดุ  คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ  
คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ  คุณสมบัติทางแสงของ
วัสดุ  ตัวน าไฟฟ้า  แนะน าอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  สภาพน า
ยวดยิ่ง  ไดอิเล็กทริกของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  การ
ประยุกต์ใช้วัสดุในอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง 

3(3-0-6) 1306 203 คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุและอปุกรณ์          
(Electrical Properties of Materials and Devices) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี

แนวคิดพื้นฐานวัสดุศาสตร์ โครงสร้างของวัสดุ 
คุณสมบัติทางไฟฟ้าและความร้อนของวัสดุ  คุณสมบัติ
ทางแม่เหล็กของวัสดุ ตัวน าไฟฟ้า ควอนตัมฟิสิกส์มูลฐาน 
แนะน าอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทางแสงความน ายิ่งยวด ไดอิเล็กทริกของแข็ง ของเหลว
และก๊าซ ฉนวน การประยุกต์ใช้วัสดุในไฟฟ้าก าลัง 

3(3-0-6) เทียบไมไ่ด ้ เทียบได ้

26 1306 423 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
(Power Electronics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 240 

อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6) 1306451 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
(Power Electronics)        
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 220 

อิเล็กทรอนกิส์วิศวกรรม 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



14 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั  ไดโอด
ก าลัง  ไทริสเตอร์  ไบโพลาร์ก าลัง  มอสเฟต   
ไอจีบีที  คุณสมบัติของสารแม่เหล็ก  แกนหม้อแปลงก าลัง  
แกนเฟอร์ไรต์  แกนผงเหล็ก  วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า  
วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง  วงจร
แปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง  วงจรแปลง
ผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ  วงจรแปลงผัน
ก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ 

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
ก าลัง ไดโอดก าลัง ไทริสเตอร์ ไบโพลาร์ก าลัง มอสเฟต         
ไอจีบีที  คุณสมบัติของสารแม่เหล็ก  แกนหม้อแปลง
ก าลัง  แกนเฟอร์ไรต์  แกนผงเหล็ก  หลักการแปลงผัน
ก าลังไฟฟ้า  วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
กระแสตรง  วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรง         
เป็นกระแสตรง  วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็นกระแสสลับ  วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้ากระแสตรง    
เป็นกระแสสลับ      

27 1306 424 การป้องกันในระบบไฟฟ้าก าลัง  
(Electrical Power System Protection) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1306 320 การวิเคราะห ์

ระบบไฟฟ้าก าลัง 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี

พื้นฐานของการป้องกันในระบบไฟฟ้าก าลัง 
หม้อแปลงและทรานส์ดิวเซอร์  อุปกรณ์ป้องกันและระบบ
ป้องกัน  การป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจรลงดิน  
การป้องกันโดยใช้รีเลย์ผลต่างกระแส  การป้องกันสายส่ง
ด้วยรีเลย์ระยะทางและรีเลย์น าร่อง  การป้องกันมอเตอร์  

3(3-0-6) 1306 455 การป้องกันในระบบไฟฟ้าก าลัง  
(Electrical Power System Protection) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

พื้นฐานของการปฏิบัติการป้องกัน  หม้อแปลง
เครื่องมือวัดและทรานส์ดิวเซอร์  อุปกรณ์ป้องกันและ
ระบบป้องกัน  การป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจร
ลงดิน  การป้องกันแบบผลต่าง  การป้องกันสายส่งด้วย
รีเลย์ระยะทาง การป้องกันสายส่งด้วยรีเลย์น าร่อง  การ
ป้องกันมอเตอร์  การป้องกันหม้อแปลง  การป้องกัน

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



15 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

การป้องกันหม้อแปลง  การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
การป้องกันบัสบาร์ 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันบัสโซน อุปกรณ์ป้องกัน
แบบดิจิทัล 

28 1306330 หลักการสื่อสาร  
(Principle of Communications) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน าสัญญาณและระบบ  สเปกตรัมของสัญญาณ
และการประยุกต์ใช้อนุกรมและการแปลง 
ฟูเรียร์  การมอดูเลตแบบแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสบี  
เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม  สัญญาณรบกวน
ในการสื่อสารแอนะล็อก  การมอดูเลตเบสแบนด์แบบไบ
นารี  ทฤษฎีการชักตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไทซ ์ 
การมอดูเลตพัสล์แบบแอนะล็อก  
การมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) การมอดูเลตแบบเดลตา (ดี
เอ็ม)  การมัลติเพลกซ์ การมัลติเพลกซ์แบบแบ่งเวลา (ทีดี
เอ็ม)  แนะน าสายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ์
ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางแสง 

3(3-0-6) 1306 370 หลักการสื่อสาร  
(Principle of Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 205 สัญญาณและ 

ระบบ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แบบจ าลองการสื่อสาร แบบมีสาย/เคเบิลและ 
แบบไร้สาย/วิทยุ แนะน าสัญญาณและระบสเปกตรัมของ
สัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมและการแปลงฟู
เรียร์  การมอดูเลตแบบแอนะล็อก เอเอ็ม  ดีเอสบี เอส
เอสบี  เอฟเอ็ม  เอ็นบี /ดับ เบิลยูบี เอฟเอ็ม และพี
เอ็ม  สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก การมอดู
เลตเบสแบนด์แบบไบนารี  ทฤษฎีการชักตัวอย่างของ
ไนควิสต์และการควอนไทซ์ การมอดูเลตพัสล์แบบแอ
นะล็อก พีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพลกซ์ แนะน า
สายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ การสื่อสารและ
อุปกรณ์ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทาง
แสง 
 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



16 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

29 1306 331 การสื่อสารดจิิตอล 
(Digital Communications) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 330หลักการ 

สื่อสาร 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ทบทวนทฤษฎีการชักตัวอย่าง  ความน่าจะเป็นและ
กระบวนการแบบสุ่ม  รหัสบนสายส่งสัญญาณและการปรบั
รูปร่างของพัลส์  การตรวจจับสัญญาณ  เทคนิคการมอดู
เลตแบบดิจิตอล  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ แนะน า
ทฤษฎีข่าวสาร  การเข้ารหัสแหล่งก าเนิดสัญญาณ  การ
เข้ารหัสช่องสัญญาณ 

3(3-0-6) 1306 371 การสื่อสารดจิิทัล  
(Digital Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 370หลักการ 

 สื่อสาร 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ความน่าจะเป็นและกระบวนการแบบสุ่ม  ปริภูมิ
สัญญาณ  แบนด์วิดท์ต่ าสุดของไนควิสต์  การตรวจจับ
สัญญาณ เอดับเบิ้ลยูจีเอ็น เทคนิคการมอดูเลตแบบ
ดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  การ
ซิงโครไนซ์  การปรับเท่า  แนะน าทฤษฎีสารสนเทศ  การ
เข้ารหัสแหล่งก าเนิด  การเข้ารหัสช่องสัญญาณ  ระบบ
หลายช่องสัญญาณและหลายคลื่นพาห์   เทคนิค
สเปกตรัมแผ่  ช่องสัญญาณเฟดดิงหลายวิถี 

3(3-0-6) เทียบไมไ่ด ้ เทียบได ้

30 1306 430 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารข้อมลู  
(Data Communications) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี

แ น ะ น า ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย  
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบช้ัน โพรโตคอลและการ
เช่ือมโยงข้อมูลแบบจุดถึงจุด  แบบจ าลองการประวิงเวลา

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

1306 470 การสื่อสารข้อมลู 
(Data Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  สถาปัตยกรรม
เครือข่ายแบบช้ัน  โพรโทคอลและการเช่ือมโยง    

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบไมไ่ด ้



17 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

 
 
 
 
1306 439 
 
 

ในเครือข่ายข้อมูล  การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง การ
จัดเส้นทาง  การควบคุมการไหลของข้อมูล   
ความปลอดภัยส าหรับข้อมูล 
 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(Computer Networks and Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน าการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล  
การส่งข้อมูลและตัวกลาง เครือข่ายย่อยของการสื่อสาร 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบช้ัน การควบคุมความแออัด/
การไหล/ความผิดพลาด การจัดเส้นทาง การก าหนดเลขท่ี
อยู่ การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุม่ การจัดรายการกลุ่มขอ้มลู 
การสลับ การเช่ือมต่อเครือข่าย 
โพรโทคอล การออกแบบโทโพโลยี การถ่ายโอนข้อมูลการ
ปรับอัตราข้อมูล การก าหนดความจุ และการจัดการจราจร
ของเครือข่าย 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

แบบจุดถึงจุด แบบจ าลองการประวิงเวลาในเครือข่าย
ข้อมูล โพรโทคอลการควบคุมการเข้าถึงสื่อ การควบคุม
การไหลของข้อมูล การควบคุมความผิดพลาดของข้อมูล 
เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบบสวิทช์ช่ิง การจัดเส้นทาง 
ความปลอดภัยของเครือข่ าย เครือข่ ายกลุ่ม เมฆ 
สถาปัตยกรรมและระบบ มาตรฐานการสื่อสาร 
 
 
 

31 
 

1306 431 การสื่อสารทางแสง  
(Optical Communications) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี

3(3-0-6) 1306 471 การสื่อสารทางแสง 
(Optical Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



18 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี
ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกรูปทรงกระบอกและเง่ือนไข

การแพร่กระจาย  โครงสร้างและชนิดของเส้นใยแก้วน า
แสง  พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง  การสร้างเส้นใย
แก้วน าแสง  ชนิดของสายน าสัญญาณทางแสง การลดทอน
ของสัญญาณในเส้นใยแก้วน าแสง  แหล่งก าเนิดแสง  
เทคนิคการมอดูเลต  ตัวรับสัญญาณแสง ภาครับสัญญาณ
แสง  ตัวทวนและขยายสัญญาณแสง  อุปกรณ์ทางแสง  
การค านวณระบบสื่อสารทางแสง 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี
ท่อน าคลื่นไดอิเล็กทริกรูปทรงกระบอกและ

เง่ือนไขการแพร่กระจาย  โครงสร้างและชนิดของเส้นใย
แก้วน าแสงพารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง การสร้าง
เส้นใยแก้วน าแสง  ชนิดของสายน าสัญญาณทางแสง 
เครื่องส่งสัญญาณแสง ตัวรับสัญญาณแสง การเสื่อมของ
สัญญาณ การลดทอนและการกระจายในจุดเช่ือมเส้นใย
แก้วน าแสง ตัวทวนและขยายสัญญาณแสง การค านวณ
ระบบสื่อสารทางแสง การรวมสัญญาณในการเช่ือม
ระบบใยแก้วน าแสง เอฟทีทีเอ็กซ์  

32 1306 432 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
(Microwave Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 230  

สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

สายส่งไมโครเวฟ  พารามิเตอร์เอส  การวิเคราะห์
เครือข่ายไมโครเวฟ  ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์  การแบ่งก าลัง
และการแยกก าลัง  วงจรกรองไมโครเวฟ  ระบบไมโครเวฟ
และการประยุกต์ใช้งาน  การวัดไมโครเวฟ 

3(3-0-6) 1306 472 วิศวกรรมไมโครเวฟ  
(Microwave Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 206 

สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

สมการแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สายส่งและ 
ท่อน าคลื่นไมโครเวฟ การวิเคราะห์เครือข่ายไมโครเวฟ 
อิมพิแดนซ์และค่าสมมูลแรงดันและกระแสไฟฟ้า 
พารามิเตอร์เอส แผนการไหลของสัญญาณ การปรับและ
การแมตซ์อิมพิแดนซ์ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์  ตัวแบ่ง

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



19 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ก าลังงานและตัวคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง วงจรกรอง
ไมโครเวฟ การเช่ือมต่อไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบ
เรดาร์ การแพร่กระจายไมโครเวฟ พื้นฐานของการวัด
และการประยุกต์ใช้งานไมโครเวฟ 

33 1306 433 วิศวกรรมสายอากาศ  
(Antenna Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1306 230  

 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

นิยามพื้นฐานและทฤษฎี  แหล่งก าเนิดแบบจุดชนิด
ไอโซทรอปิก  ก าลังและแบบรูปสนาม  สภาพเจาะจง
ทิศทางและอัตราขยาย  อิมพีแดนซ์การแผ่พลังงาน  การ
โพลาไรซ์ของคลื่น  การแผ่พลังงานจากกระแสส่วนย่อย  
คุณสมบัติของการแผ่พลังงานของสายอากาศเส้นลวด  
สายอากาศแถวล าดับเชิงเส้น     สายอากาศอุดะ-ยากิและ
สายอากาศแบบรายคาบล็อก  สายอากาศอะเพอร์เจอร์  
สายอากาศไมโครสตริป  การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ 

3(3-0-6) 1306 473 วิศวกรรมสายอากาศ 
(Antenna Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 206 

 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

นิยามเบื้องต้นและทฤษฎีบท แหลง่ก าเนิดแบบจุด
ไอโซทรอปิก แบบรูปการแผ่พลังงานเชิงก าลังและ 
เชิงสนาม ค่าสภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย 
ประสิทธิภาพ โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซ์ด้านเข้าและ
แบนด์วิดท์ สมการการส่งผ่านของฟรีส การแผ่พลังงาน
จากองค์ประกอบกระแส ผลกระทบของกราวด์  
คุณสมบัติการแพร่กระจายของสายอากาศเส้นลวด  
สายอากาศแถวล าดับ สายอากาศยากิ -อูดะ และ
สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศอะเพอร์เจอร์ 
สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

34 1306 400 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  
(Digital Signal Processing)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

สัญญาณและการประมวลผลสัญญาณ  สัญญาณ
และระบบไม่ต่อเนื่องเชิงเวลา  การแปลงฟูเรียร์แบบไม่
ต่อเนื่องเชิงเวลา  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลของ
สัญญาณต่อเนื่องเชิงเวลา  การแปลง Z  การวิเคราะห์
ระบบ LTI  การออกแบบตัวกรองดิจิตอลที่มีผลตอบสนอง
ต่ออิมพัลส์จ ากัดและไม่จ ากัด  การแปลงฟูเรียร์แบบไม่
ต่อเนื่อง 

3(3-0-6) 1306 475 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
(Digital Signal Processing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 205 

 สัญญาณและระบบ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

สัญญาณแบบต่อเนื่องและไม่ต่อ เนื่ อง  การ
วิเคราะห์เชิงสเปกตรัม เดซิเมชัน การประมาณค่าในช่วง 
การแปรผัน อัตราการชักตัวอย่าง การแปลงฟูเรียร์แบบวิ
ยุต วิธีความน่าจะเป็นในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
การออกแบบตัวกรองดิจิทัลชนิดผลตอบสนอง 
อิมพัลส์จ านวนจ ากัดและชนิดผลตอบสนองอิมพัลส์
จ านวนไม่จ ากัด ระบบมัลติเรตและธนาคารตัวกรอง  
การแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีต ประยุกต์ใช้การประมวล
สัญญาณดิจิทัล การประมวลภาพ การประมวลเสียงพูด
และเสียง การประมวลแถวล าดับ การประยุกต์ใช้ 

3(3-0-6) เทียบไมไ่ด ้ เทียบไมไ่ด ้

35 1306 401 การประมวลผลภาพดิจติอล  
(Digital Image Processing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6) 1306 401 การประมวลผลภาพดิจิทลั  
(Digital Image Processing)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

แนะน าการประมวลผลภาพดิจิตอล การปรับปรุง
ภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การตรวจจับเส้น การ
ตรวจจับขอบ การตัดแบ่งส่วนภาพ การประมวลผลภาพ
เชิงรูปลักษณะ การพรรณนาภาพ 

การประมวลผลภาพดิจิทัล การปรับปรุงภาพ การ
กรองภาพ การบูรณะภาพ การตรวจจับเส้น การตรวจจบั
ขอบ การตัดแบ่งส่วนภาพ การประมวลผลภาพเชิง
รูปลักษณะ การพรรณนาภาพ 

36 1306 402 เทคโนโลยีนาโน 
(Nanotechnology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน าเทคโนโลยีนาโนและการประยุกต์ใช้งาน 
พื้นฐานเทคโนโลยีนาโนเชิงฟิสิกส์และเคมี โครงสร้างทาง
นาโน กระบวนการสังเคราะห์และขึ้นรูปนาโน วัสดุนาโน
และคุณสมบัติของวัสดุนาโน พื้นฐานแนวคิดและหลักการ
ของเทคโนโลยีนาโนในเชิงโฟโตนิกส์และเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 

3(3-0-6) 1306 402 เทคโนโลยีนาโน 
(Nanotechnology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เทคโนโลยีนาโนและการประยุกต์ใช้งาน พื้นฐาน
เทคโนโลยีนาโนเชิงฟิสิกส์และเคมี โครงสร้างนาโน 
กระบวนการสังเคราะห์และขึ้นรูปนาโน วัสดุนาโนและ
คุณสมบัติของวัสดุนาโน พื้นฐานแนวคิดและหลักการ
ของ เทค โน โ ลยี น า โ น ใน เ ชิ ง โฟ โ ตนิ กส์ แ ล ะ เ ชิ ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

37 1306 403 ปัญญาประดิษฐ์  
(Artificial Intelligence) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

สถาปัตยกรรมและหลักการการเรียนรู้เบื้องต้น 

3(3-0-6) 1306 442 ปัญญาประดิษฐ ์
(Artificial Intelligence) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

อนุกรมวิธานและแนวคิดพื้นฐานของระบบการ
เรียนรู้ การเรียนรู้และขั้นตอนวิธีในการจัดการตนเอง 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



22 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ในระบบปัญญาประดิษฐ์และเครือข่ายประสาทเทียม
โครงสร้างทางชีววิทยาของระบบเครือข่ายประสาทและ
การประมวลผลข้อมูล หลักการเรียนรู้แบบช่วยสอนและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีของการน าเสนอข้อมูลโดยใช้
เครือข่ายประสาทเทียมและการพัฒนาในระบบงานจริง 
เช่น งานหุ่นยนต์ งานรู้จ าแบบรูป งานที่หาค่าที่เหมาะสม
และงานตรวจสอบ 

โครงสร้างทางชีววิทยาของระบบเครือข่ายประสาทและ
การประมวลผลข้อมูล สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาท
เทียมและขั้นตอนวิธีส าหรับการเรียนรู้แบบช่วยสอนและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง หลักการน าเสนอข้อมูลโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมในหุ่นยนต์ งาน
รู้จ าแบบรูป งานท่ีหาค่าที่เหมาะสมและงานตรวจสอบ 

38 1306 404 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
(Selected Topic in Electrical Engineering I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นท่ีสนใจ
ในปัจจุบัน เนื้อหาวิชาอาจจะเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมในแตล่ะภาคการศึกษา 

3(3-0-6) 1306 403 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
(Selected Topic in Electrical Engineering I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

39 1306 405 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
(Selected Topic in Electrical Engineering II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6) 1306 404 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
(Selected Topic in Electrical Engineering II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

หัวข้อคัดสรรซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นท่ีสนใจ
ในปัจจุบัน เนื้อหาวิชาอาจจะเปลีย่นแปลงตามความ
เหมาะสมในแตล่ะภาคการศึกษา 

40 1306 425 การขับเคลื่อนมอเตอรไ์ฟฟ้า  
(Electric Motor Drives)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 423  

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

วิวัฒนาการของการขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้า 
คุณลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ชนิดต่างๆ  อุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน าก าลังที่ท าหน้าที่เป็นสวิตช์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง เช่น ไดโอดก าลัง ทรานซิสเตอร์ 
ก าลัง มอสเฟตก าลัง ไทริสเตอร์ และไอจีบีที เป็นต้น การ
แปลงผันก าลังไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง 
กระแสตรงเป็นกระแสตรง กระแสสลับเป็นกระแสสลับ 
และกระแสตรงเป็นกระแสสลับ เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ และ
มอเตอร์แบบข้ัน  ที่มีการควบคุมทั้งแบบ 1 2 หรือ 4  
จตุภาค รวมถึงการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 
 

3(3-0-6) 1306 454 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(Electric Drives) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 1306 451  

อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและ 
1306 350  
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
อิ เล็กทรอนิกส์ก าลั ง ส่วนประกอบของการ

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ชนิดของมอเตอร์ คุณลักษณะ       
ของโหลด บริเวณการท างานของการขับเคลื่อน วิธีการ
สตาร์ท  วิ ธี การ เบรคมอเตอร์  การส่ งก าลั งและ             
ขนาดก าลัง คุณลักษณะ แรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์
ไฟฟ้า การขับมอเตอร์กระแสตรง การขับมอเตอร์
กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ใช้การ
ขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

41 1306 426 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
(Electrical Machine Dynamics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 220 เครื่องจักรกล 

ไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน าเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ  แบบจ าลอง
ดีคิวของเครื่องจักรกลเหนี่ยวน าและเครื่องจักรกล
ซิงโครนัส  การวิเคราะห์เวกเตอร์เชิงซ้อนของเครื่องจักรกล  
เครื่ องจักรกลซิ ง โครนัส   เครื่ องจักรกลเหนี่ ยวน า   
เครื่องจักรกลกระแสตรง 

3(3-0-6) 1306 459 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(Electrical Machine Dynamics)      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 350 เครื่องจักรกล 

ไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ แบบจ าลองดีคิว
ของ เครื่ อ งจั ก รกล เหนี่ ย วน าและ เครื่ อ งจั กรกล  
ซิ ง โ ครนั ส  การวิ เ ค ร าะห์ เ วก เตอร์ เ ชิ ง ซ้ อ นของ
เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกล
เหนี่ยวน าเครื่องจักรกลกระแสตรง 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

42 1306 427 วิศวกรรมส่องสว่าง  
(Illumination Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น แหล่งก าเนิดของ
แสง พลังงานของแหล่งก าเนิดแสง ลักษณะของหลอดไฟ
และโคมไฟ การค านวณความสว่างแบบจุดต่อจุด การ
ค านวณความสว่างแบบลูเมน การออกแบบระบบแสงสว่าง
ของอาคาร การออกแบบระบบแสงสว่างของสนามกีฬา 

3(3-0-6) 1306 460 วิศวกรรมส่องสว่าง  
(Illumination Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น แหล่งก าเนิด
ของแสง พลังงานของแหล่งก าเนิดแสง ลักษณะของ
หลอดไฟและโคมไฟ การค านวณความสว่างแบบจุดต่อ
จุด การค านวณความสว่างแบบลูเมนเฉลี่ย การออกแบบ
ระบบแสงสว่างของอาคาร การออกแบบระบบแสงสว่าง
ของสนามกีฬา การออกแบบระบบแสงสว่างของถนน  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



25 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

การออกแบบระบบแสงสว่างของถนน การออกแบบระบบ
แสงสว่างเพื่อการพาณิชย์ 

การออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อการพาณิชย์ 

43 1306 428 คุณภาพก าลังไฟฟ้า 
(Power Quality) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

นิยามและมาตรฐาน การวเิคราะหส์ัญญาณ  
ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก าลัง สภาวะชั่วครู่ทางไฟฟ้าการ
รบกวนเชิงความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลัง สัญญาณรบกวน
แม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า การวัด
และการแก้ปญัหาทางคณุภาพไฟฟ้า 

3(3-0-6) 1306 461 คุณภาพก าลังไฟฟ้า 
(Power Quality)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

นิยามและมาตรฐาน การวเิคราะหส์ัญญาณ  
ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก าลัง สภาวะชั่วครู่ทางไฟฟ้า
การรบกวนเชิงความถี่ในระบบไฟฟ้าก าลัง สัญญาณ
รบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า อีเอ็มไอ/อาร์เอฟไอ ความเข้ากัน
ได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า  อีเอ็มซี การวัดและการแก้ปัญหา
ทางคุณภาพไฟฟ้า 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

44 1306 429 การอนุรักษ์และการจดัการพลังงานไฟฟ้า 

(Electrical Energy Conservation and Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ระบบพลังงานไฟฟ้าและโหลด การวัดและการแปล
ความหมายข้อมูลโหลด การใช้พลังงานในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าพลังงานไฟฟ้า การประเมิน
การใช้โหลด การจัดการและควบคุมโหลดกรณีศึกษา 

3(3-0-6) 1306 456 การอนุรักษ์และการจดัการพลังงานไฟฟ้า 

(Electrical Energy Conservation and 
Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

พื้นฐานของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารและ
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับ

3(3-0-6) เทียบได้ เทียบได้ 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และจัด
การพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม แง่มุม
ด้านเทคนิคเพื่อการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพใน
ระบบแสงสว่าง ความร้อน ระบบระบายอากาศและ 
ปรับอากาศ มอเตอร์อุตสาหกรรม การผลติพลังงาน
ไฟฟ้าความร้อนร่วม การอนุรักษ์พลังงานและการ
วิเคราะหด์้านเศรษฐศาสตร ์

45 1306 434 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง 
(Communication Networks and Transmission 
Lines) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 206การวิเคราะห ์

วงจรข่าย 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ทฤษฎีบทวงจรข่ายการวิเคราะห์และออกแบบวงจร
สมมูลแบบหนึ่งทางเข้าออกและสองทางเข้าออก วงจรเร
โซแนนซ์แบบอนุกรมและแบบขนาน วงจรเรโซแนนซ์รวม
วงจรกรองคลื่นการแปลงอิมพีแดนซ์และวงจรข่ายแมตช์ 
วงจรข่ายสู่ทฤษฎีสายส่ง การใช้สายส่งในการแมตช์
อิมพีแดนซ์ 
 

3(3-0-6) 1306 372 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง 
(Communication Network and Transmission 
Lines) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 204 การวิเคราะห ์

วงจรข่าย 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การสื่อสารผ่านสายและไร้สาย โครงข่ายการ
สื่อสารผ่านสาย เมตริกซ์พารามิเตอร์ วาย ซี เอฟ จี เอช 
วงจรพื้นฐานและการเ ช่ือมต่อ การแปลงโครงข่าย 
ปริมาณการส่งผ่าน เทคนิควงจรการส่งผ่านสัญญาณ  
ตัวกรองคลื่น ตัวลดทอน การแมตซ์อิมพีแดนซ์ ทฤษฎี
สายส่ง สมการ ผลเฉลยส าหรับความถี่ ต่ า กลาง สูง 
ค่าคงที่ปฐมภูมิและทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและสะท้อน 

3(3-0-6) เทียบไมไ่ด ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

อัตราส่วนคลื่นยืน คุณลักษณะของสายส าหรับปลายเปิด 
ปิด โหลด สายที่ไม่มีการสูญเสียและมีการสูญเสีย การ
สะท้อนในโดเมนเวลา แผนภาพการรบกวนช่วงสั้น เสียง
แทรกใกล้และไกลปลายด้านส่ง สัญญาณผลต่าง 
องค์ประกอบสาย ชนิดของเคเบิลและสายคู่บิดแบบไม่
ชีลด์ เคเบิลแกนร่วม มาตรฐานเคเบิลในปัจจุบัน 

46 1306 435 การสื่อสารดาวเทียม  
(Satellite Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม 
ลักษณะของวงโคจร การมอดูเลตและการมัลติเพลกซ์ การ
เข้ารหัส เทคนิคการเข้าถึงหลายทาง การออกแบบการ
เ ช่ือมโยงดาวเทียม ผลของการแพร่กระจาย สถานี
ภาคพื้นดินและเครือข่ายสถานีภาคพื้นดินขนาดเล็ก 

 1306 480 การสื่อสารดาวเทียม 
(Satellite Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม 
ลักษณะของวงโคจร การมอดูเลตและการมัลติเพลกซ์ 
การเข้ารหัส เทคนิคการเข้าถึงหลายทาง การออกแบบ
การเช่ือมโยงดาวเทียม ผลของการแพร่กระจาย สถานี
ภาคพื้นดินและเครือข่ายสถานีภาคพื้นดินขนาดเล็ก 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

47 1306 436 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และไรส้าย    
(Mobile and Wireless Communication System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 330 

หลักการสื่อสาร 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6) 1306 474 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และไรส้าย 
(Mobile and Wireless Communication Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 370 

หลักการสื่อสาร 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6) เทียบไมไ่ด ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

แนะน าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบการสื่อสารไร้
สาย มาตรฐานของการสื่อสารไร้สาย แนะน าทฤษฎีของ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  แนะน าการวางเซลในระบบ
โทรศัพท์ เ คลื่ อนที่  วิ ธี ก า รออกแบบ เซล ในระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สายอากาศในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
การบริหารความถี่และจัดสรรช่องสัญญาณ 

ระบบการสื่อสารไร้สาย ทฤษฎี หลักการของ
ระบบการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณลักษณะและ
ผลกระทบของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการ 
มอดูเลต การเข้ารหสัเสยีง การเขา้รหัสช่องสัญญาณ 
ไดเวอร์ซิตี เทคนิคการมัลติเพลกซ์ องค์ประกอบการ
เชื่อมต่อของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาตรฐานของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน 3G 4G 5G และ 
เกินกว่า ระบบเซลลูลาร์ การจัดการการเข้าถึงหลายทาง
และการจัดการการแทรกสอดความจุของช่องสัญญาณ 
ไร้สาย ความจุของผู้ใช้งานร่วม ระบบเอ็มไอเอ็มโอ 

48 1306 437 เทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อประสม 
(Multimedia Technology and Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน า เทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อประสม 
มาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณภาพ มาตรฐานการเข้ารหัส
สัญญาณวีดิทัศน์ มาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณเสียง 
มาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณเสียงพูด เครือข่ายไอพี 
เครือข่ายไร้สาย โพรโทคอลส าหรับการสื่อสารสื่อประสม 
การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารสื่อประสม 

3(3-0-6) 1306 477 เทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อประสม 
(Multimedia Technology and Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อประสม มาตรฐาน
การเข้ารหัสสัญญาณภาพ มาตรฐานการเข้ารหัส
สัญญาณวีดิทัศน์ มาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณเสียง 
มาตรฐานการเข้ารหัสสัญญาณเสียงพูด เครือข่ายไอพี 
เครือข่ายไร้สาย โพรโทคอลส าหรับการสื่อสารสื่อประสม 
การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารสื่อประสม 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

49 1306 438 การเข้ารหสัประยุกต์  
(Applied Coding) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

พื้นฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูลและการ
เข้ารหัสต้นก าเนิด ความจุช่องสัญญาณ รหัสด าเนินความ
ยาวจ ากัด รหัสแก้ความผิดพลาดแบบบล็อกเชิงเส้น รหัส
วน รหัสคอนโวลูชัน การกล้ าสัญญาณเข้ารหัสแบบเทรลิส 
วิทยาการรหัสลับ ทฤษฎีการเข้ารหัสของแชนนอน 

3(3-0-6) 1306 478 การเข้ารหสัประยุกต์  
(Applied Coding) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดข้อมูลและการ
เข้ารหัสต้นก าเนิด ความจุช่องสัญญาณ รหัสด าเนิน 
ความยาวจ ากัด รหัสแก้ความผิดพลาดแบบบล็อก 
เชิงเส้น รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การกล้ าสัญญาณ
เข้ารหัสแบบเทรลลิส วิทยาการรหัสลับ ทฤษฎีการ
เข้ารหัสของแชนนอน 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

50 1306 439 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(Computer Networks and Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน าการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล  
การส่งข้อมูลและตัวกลาง เครือข่ายย่อยของการสื่อสาร 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบช้ัน การควบคุมความแออัด/
การไหล/ความผิดพลาด การจัดเส้นทาง การก าหนดเลขท่ี
อยู่ การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุม่ การจัดรายการกลุ่มขอ้มลู 
การสลับ การเชื่อมต่อเครือข่าย 

3(3-0-6) 1306 479 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
(Computer Networks and Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูล
แ ล ะ ตั ว ก ล า ง  เ ค รื อ ข่ า ย ย่ อ ย ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบช้ัน การควบคุมความ
แออัด/การไหล/ความผิดพลาด การจัดเส้นทาง การ
ก าหนดเลขที่อยู่ การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม การจัด
รายการกลุ่มข้อมูล การสลับ การเชื่อมต่อเครือข่าย  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

โพรโทคอล การออกแบบโทโพโลยี การถ่ายโอนข้อมูลการ
ปรับอัตราข้อมูล การก าหนดความจุ และการจัดการจราจร
ของเครือข่าย 

โพรโทคอล การออกแบบโทโพโลยี การถ่ายโอนข้อมูล
การปรับอัตราข้อมูล การก าหนดความจุและการจัดการ
จราจรของเครือข่าย 

51 1306 440 อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย ์
(Bio-Medical Electronics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน าพื้นฐานและศัพท์บัญญัติเฉพาะทางด้าน
สรีรวิทยา การก า เนิดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ
สัญญาณไฟฟ้าทางชีวภาพของหัวใจ สมอง และกล้ามเนื้อ 
ลักษณะเฉพาะพลวัตของเครื่องมือทางการแพทย์ สัญญาณ
รบกวนและเสถียรภาพของระบบวงจรทางชีวภาพต่างๆ 
การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการรักษาคนไข้ 
วิธีการกรองสัญญาณไฟฟ้า ความปลอดภัยของคนไข้ 
ทรานส์ดิวเซอร์และขั้วไฟฟ้าส าหรับใช้ในการวัดทางชีวภาพ 
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับสัญญาณเหนือเสียง การโทรมาตร 
คอมพิวเตอร์และ 
ไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์ 

3(3-0-6) 1306 420 อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย ์
(Bio-Medical Electronics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

พื้นฐานและศัพท์บัญญัติเฉพาะทางด้านสรีรวิทยา 
การก าเนิดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสัญญาณไฟฟ้า
ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง หั ว ใ จ  ส ม อ ง  แ ล ะ ก ล้ า ม เ นื้ อ 
ลักษณะเฉพาะพลวัตของเครื่องมือทางการแพทย์ 
สัญญาณรบกวนและเสถียรภาพของระบบวงจรทาง
ชีวภาพ การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการ
รักษาคนไข้ วิธีการกรองสัญญาณไฟฟ้า ความปลอดภัย
ของคนไข้ ทรานส์ดิวเซอร์และขั้วไฟฟ้าส าหรับใช้ในการ
วัดทางชีวภาพ สัญญาณเหนือเสียง การโทรมาตร 
คอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์และวัสดุอื่นที่ใช้ทาง
การแพทย์ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

52 1306 441 การออกแบบวงจรกรองแอนะล็อก 
(Analog Filter Design) 

3(3-0-6) 1306 421 การออกแบบวงจรกรองแอนะล็อก  
(Analog Filter Design)   

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การวิเคราะห์วงจรข่าย  ฟังก์ชันของวงจรข่ายและ
การท าให้เป็นจริงได้  การจ าแนกวงจรกรองแบบต่างๆ  
ปัญหาการประมาณค่า  สภาพไวของตัวกรอง  การ
สังเคราะห์วงจรข่ายแพสซิฟ  หลักการเบื้องต้นของการ
สังเคราะห์วงจรกรองแอ็กทิฟ  โครงสร้างตัวกรองป้อนกลับ
แบบบวก  โครงสร้างตัวกรองป้อนกลับแบบลบ วงจรข่าย
แอ็กทิฟบนพื้นฐานโครงสร้างบันไดของวงจรข่ายแพสซิฟ  
วงจรกรองแบบการชักตัวอย่างตัวเก็บประจุ 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

การวิเคราะห์วงจรข่าย  ฟังก์ชันของวงจรข่าย 
และการท าให้เป็นจริงได้  แนวคิดวงจรกรองเบื้องต้น 
ปัญหาการประมาณค่า  ความไว  การสังเคราะห์วงจร
ข่ายพาสซีฟ  การสังเคราะห์วงจรกรองแอ็กทิฟ   
วงจรไบควอดป้อนกลับแบบบวก วงจรไบควอดป้อนกลับ
แบบลบ วงจรข่ายแอ็กทิฟบนพื้นฐานโครงสร้างบันได
ของวงจรข่ายแพสซิฟ  วงจรกรองแบบการชักตัวอย่างตัว
เก็บประจุ 

53 1306 442 เทคโนโลยีวงจรรวม 
(Integrated Circuit Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เทคโนโลยีการผลิตไอซี การสร้างไดโอด ไบโพลาร์
ทรานซิสเตอร์และมอสทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรรวมโดยใช้เทคโนโลยีซีมอสและเทคโนโลยี
ไบโพลาร์ 

3(3-0-6) 1306 422 เทคโนโลยีวงจรรวม  
(Integrated Circuit Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เทคโนโลยีการผลิตไอซี การสร้างไดโอด ไบโพลาร์
ทรานซิสเตอร์และมอสทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรรวมโดยใช้เทคโนโลยีซีมอสและเทคโนโลยี
ไบโพลาร์ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

54 1306 443 วงจรรวมแอนะล็อก  
(Analog Integrated Circuits)  

3(3-0-6) 1306 423 วงจรรวมแอนะล็อก 
(Analog Integrated Circuits) 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ทบทวนเทคโนโลยีในการผลิตวงจรรวม แบบจ าลอง
ของอุปกรณ์แอ็กทิฟต่าง ๆ ในวงจรรวม วงจรแหล่งจ่าย
กระแสคงตัว วงจรแหล่งจ่ายแรงดันคงตัว วงจรแรงดัน
อ้างอิง วงจรตัวควบคุมค่าแรงดัน วงจรขยายผลต่าง
สัญญาณ การออกแบบวงจรออปแอมป์และผลตอบสนอง
ท า ง ค ว า ม ถี่  ว ง จ ร ออป แ อม ป์ ที่ อ อ ก แบ บ โดย ใ ช้
มอสทรานซิสเตอร์ วงจรขยายทรานส์คอนดักแตนซ์และ
การประยุกต์ใช้งาน วงจรขยายสัญญาณแถบกว้าง (ย่าน
ความถี่สัญญาณวีดิทัศน)์ วงจรรวมโมดกระแส วงจรคูณแอ
นะล็อก วงจรคูณแบบกิลเบิร์ตและวงจรทรานส์ลิเนียร์ลูป 
วงจรก าเนิดสัญญาณควบคุมด้วยแรงดัน เฟสล็อกลูป วงจร
แปลงสัญญาณเชิงอุปมานเป็นสัญญาณเชิงเลขและวงจร
แปลงสัญญาณเชิงเลขเป็นสัญญาณเชิงอุปมาน 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เทคโนโลยีในการผลิตไอซี แบบจ าลองของอุปกรณ์
แอ็กทิฟต่าง ๆ ในวงจรรวม วงจรแหล่งจ่ายกระแสคงตัว 
วงจรแหล่งจ่ายแรงดันคงตัว วงจรแรงดันอ้างอิง วงจรตัว
ควบคุมค่าแรงดัน วงจรขยายผลต่างสัญญาณ การ
ออกแบบวงจรออปแอมป์และผลตอบสนองทางความถี่ 
วงจรออปแอมป์ที่ออกแบบโดยใช้มอสทรานซิสเตอร์ 
วงจรขยายทรานส์คอนดักแตนซ์และการประยุกต์ใช้งาน 
วงจรขยายสัญญาณแถบกว้าง (ย่านความถี่สัญญาณวีดิ
ทัศน์) วงจรรวมโมด 
กระแส วงจรคณูแอนะล็อก วงจรคูณแบบกิลเบิรต์ 
และวงจรทรานสล์ิเนียร์ลูป วงจรก าเนิดสญัญาณควบคมุ
ด้วยแรงดัน เฟสล็อกลปู วงจรแปลงสัญญาณเชิงอุปมาน
เป็นสัญญาณเชิงเลขและวงจรแปลงสัญญาณเชิงเลขเป็น
สัญญาณเชิงอุปมาน 

55 1306 450 ระบบควบคมุขั้นสูง  
(Advanced Control Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 350 ระบบควบคุม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6) 1306 432 ระบบควบคมุขั้นสูง 
(Advanced Control Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 330 ระบบควบคุม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ระบบเชิงเส้นแบบต่อเนื่องและไมต่่อเนื่อง  
ทางเวลา สมการพลศาสตร์ของการตอบสนองทางเวลา   
เมทริกซ์ของการเปลี่ยนสภาวะ ความสามารถในการ
ควบคุม ความสามารถในการสังเกต เสถียรภาพ การรู้
สภาพจริง การออกแบบการป้อนกลับโดยสภาวะ การ
ประมาณค่าสภาวะ แนะน าระบบควบคุมแบบให้ผลที่
เหมาะสม 

ระบบเชิงเส้นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องทางเวลา 
สมการพลศาสตร์ ของการตอบสนองทา ง เ วล า                
เมทริกซ์ของการเปลี่ยนสภาวะ ความสามารถในการ
ควบคุม ความสามารถในการสังเกต เสถียรภาพ                         
การรู้สภาพจริง การออกแบบการป้อนกลับโดยสภาวะ 
การประมาณค่าสภาวะ ระบบควบคุมแบบให้ผลที่
เหมาะสม 

56 1306 451 ระบบควบคมุแบบเรยีงล าดับ  
(Sequence Control Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน าระบบควบคุม การควบคุมเรียงล าดับ 
โดยใช้รีเลย์ PLC และการใช้งาน การควบคุมเรียงล าดับ
โดยใช้ระบบลมและไฮดรอลิก 

3(3-0-6) 1306 431 วิศวกรรมระบบการควบคุมแบบเรยีงล าดับและแบบ
อัตโนมัติ   
(Automation and Sequence Control  System 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ระบบอัตโนมัติ ตัวตรวจจับและตัวกระท าการ การ
ควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า           โครงสร้าง
ของพีแอลซี หน้าที่ของโมดูลประเภทต่างๆ โมดูลแบบ
อินพุต-เอาต์พุต โมดูลจ่ายไฟ  
วิธีการเดินสายพีแอลซี การควบคุมแบบล าดับขั้น 
ประเภทภาษาที่ใช้โปรแกรม และค าสั่งซีเคว้นซ์พื้นฐาน
ต่างๆ  ในส่วนของการปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม 

3(3-0-6) เทียบไมไ่ด ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เพื่องานควบคุมแบบล าดับขั้น การควบคุมแบบจ าลอง
ลิฟต์ การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมสายพานล าเลียง  
โปรแกรมการเ ช่ือมต่อระหว่างเครื่องจักรกับผู้ ใ ช้                 
เทคโนโลยีเครือข่ายสาหรับระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ใน
ระบบอัตโนมัติ 

57 1306 452 เครื่องมือวัดและการควบคุมขบวนการผลิต 
(Instrumentation and Process Control) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 204 การวัดและ 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ระบบควบคุม ในงานอุตสาหกรรม สัญญาณ
มาตรฐาน การวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอุณหภูมิ 
การวัดอัตราการไหล การวัดตัวแปรในกระบวนการ 
คุณสมบัติของกระบวนการ การควบคุมแบบ  PID การ
ควบคุมแบบตามล าดับ การทดลองการควบคุมตัวแปร
ต่างๆ 

3(3-0-6) 1306 430 เครื่องมือวัดและการควบคุม                           
กระบวนการ  
(Instrumentation and Process Control) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 300 การวัดและ 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ระบบควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมและ
ความส าคัญสัญญาณมาตรฐาน การวัดความดัน               
การวัดระดับ การวัดอุณหภูมิ การวัดอัตราการไหล การ
วัดตัวแปรในกระบวนการ คุณสมบัติของกระบวนการ           
การควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบต่อเรียง การ
ทดลองการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ        

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

58 1306 453 เซนเซอร์และการประยุกต์  
(Sensors and their Applications) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 204 การวัดและ 

3(3-0-6) 1306 433 เซนเซอร์และการประยุกต ์
(Sensors and Applications) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 300 การวัดและ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนะน าอุปกรณ์ตรวจจับในงานอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ตรวจจับทางแสงและการประยุกต์ อุปกรณ์
ตรวจจับทางกลและการประยุกต์ อุปกรณ์ตรวจจับทาง
แม่เหล็กและการประยุกต์ อุปกรณ์ตรวจจับสเปกตรัมและ
การประยุกต์ อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นเหนือเสียงและการ
ประยุกต์ อุปกรณ์ตรวจจับค่าความเหนี่ยวน าและ 
ค่าความจุและการประยุกต์ 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

อุปกรณ์ตรวจจับในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์
ตรวจจับทางแสง อุปกรณ์ตรวจจับทางกล อุปกรณ์
ตรวจจับทางแม่ เหล็ก อุปกรณ์ตรวจจับสเปกตรัม  
อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นเหนือเสียง อุปกรณ์ตรวจจับค่า
ความเหนี่ยวน าและค่าความจุ การประยุกต์ใช้ 
 

59 1306 454 ระบบควบคมุแบบดิจติอล 
(Digital Control System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 350 ระบบควบคุม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ตัวแปรสถานะ ระบบเวลาไมต่่อเนือ่งและการแปลง
แบบ Z การชักตัวอย่างและสร้างสัญญาณ ระบบเวลาไม่
ต่อเนื่องแบบวงเปิด ระบบวงปิด ลกัษณะผลตอบสนองเชิง
เวลา เทคนิคการวิเคราะห์เสถียรภาพ การออกแบบระบบ
ควบคุมแบบดิจติอล การเคลื่อนโพลและสถานะ 

3(3-0-6) 1306 434 ระบบควบคมุแบบดิจิทลั  
(Digital Control System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 330 ระบบควบคุม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ตัวแปรสถานะ ระบบเวลาไมต่่อเนือ่งและการ
แปลงแบบซี การชักตัวอย่างและสร้างสัญญาณ  
ระบบเวลาไม่ต่อเนื่องแบบวงเปิด ระบบแบบวงปิด 
ลักษณะผลตอบสนองเชิงเวลา เทคนิคการวิเคราะห์
เสถียรภาพ การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทลั  
การออกแบบและสถานการณ์วางโพล 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

60  -ไม่มี- - 1306 211 งานปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-0) - - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

(Electrical Engineering Workshop) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

การเช่ือมต่อสายและการเดินสายไฟฟ้า การติดตั้ง
แผงวงจรย่อย การออกแบบและสร้างลายวงจรบน
แผ่นวงจรพิมพ์ การต่อวงจรควบคุมไฟฟ้าด้วยแมค
เนติกส์คอนแทคเตอร์ การติดตั้งและเตรียมสายอีเทอเนต
การปรับค่าอินเตอร์เนตเบื้องต้น 

 

61 1306 221 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
(Electrical Machines Laboratory)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไมม่ ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: 1306 220 เครื่องจักรกล 

ไฟฟ้า                        
ปฏิบัติการครอบคลุมเนื้อหารายวชิา 1306 220 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า  

1(0-3-0) 1306 212 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 2  
(Electrical Engineering Laboratory II)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 210 ปฏิบัติการ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

เ ค รื่ อ งจั ก รกล ไฟฟ้ า  เ ครื่ อ งจั ก รกล ไฟฟ้ า 
กระแสตรงและกระแสสลับ การควบคุมพื้นฐานของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

 
 
 
 

1(0-3-0) 
 

เทียบได ้ เทียบไมไ่ด ้

1306 241 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering 
Electronics Laboratory) 1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:1306 240 

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

3(3-0-6) 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ปฏิบัติการครอบคลุมเนื้อหารายวิชา 1306 240 
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม   

 
 

62  -ไม่มี- - 1306 310 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 3 
(Electrical Engineering Laboratory III) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 212 ปฏิบัติการ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

วงจรดิจิทัลและลอจิกระบบไฟฟ้าสื่อสารพื้นฐาน
การวัดสญัญาณไฟฟ้าสื่อสาร ระบบควบคุม 

1(0-3-0) 
 

- - 

63  -ไม่มี- - 1306 311 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 4  
(Electrical Engineering Laboratory IV)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1306 310 ปฏิบัติการ 

วิศวกรรมไฟฟ้า 3 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  

ระบบไฟฟ้าก าลัง สื่อสารทางแสงเทคนิคการวัด
ขั้นสูงกระบวนการไฟฟ้าอุตสาหกรรม การปรับแต่งตั้งค่า
เครือข่าย         

1(0-3-0) 
 

- - 

64  -ไม่มี- - 1306 340 ระบบสมองกลฝังตัว  
(Embedded Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 

3(2-3-4) - - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี  
เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตวั ภาพรวมของ

การพัฒนาระบบ โครงสร้างทางดา้นฮารด์แวร์และ 
ซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรมของระบบ ภาษาวีเอชดีแอล 
เครื่องมือ เอฟพีจีเอและการออกแบบวงจรเอฟพีจีเอ  
การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวบนเอฟพีจีเอและ
การประยุกต์ ระบบปฏิบตัิการสมองกลฝังตัวแบบ 
เวลาจริง   

65  -ไม่มี- - 1306 453 พลังงานทดแทน  
(Renewable Energy)      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ระบบพลังงานและทรัพยากรพลังงานทดแทน 
ศักยภาพของทรัพยากรทดแทน ความแตกต่างของ
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล 
ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น 
เซลล์เชื้อเพลิง การเก็บกักพลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด
และนโยบายพลังงานทดแทน ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม 

3(3-0-6) - - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

66  -ไม่มี- - 1306 457 ตัวตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณ  
(Sensors and Transducers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

อุปกรณ์ควบคุมและวัด ตัวแปลงสัญญาณแบบ 
แอนะล็ อกและดิ จิ ทั ล  เ ทคนิ ค ก า ร วั ด ค ว ามดั น          
ตัวส่งผ่านความแตกต่างความดัน การวัดการไหลของของ
ไหล มิเตอร์ปฐมภูมิ มิเตอร์ทุติยภูมิ และวิธีพิเศษ  
การวัดอุณหภูมิ วิธีวัดทางไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า และ
วิธีการแผ่รังสี ชนิดของการวัดระดับของเหลว การวัด
ระดับของเหลวโดยตรงและโดยอ้อมด้วยวิธีความดัน
ไฮโดรสแตติก วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพิเศษ ตัวควบคุมแบบ
ดั้งเดิม 

3(3-0-6) - - 

67  -ไม่มี- - 1306 476 การสื่อสารบรอดแบนด์  
(Broadband Communication)       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

หลักการเครือข่ายการสื่อสารบรอดแบนด์ส าหรับ
ระบบโทรศัพท์แบบสวิตชิง โทรศัพท์แบบวีโอไอพี  
โครงสร้างพื้นฐานของ ดับเบิ้ลยูเอเอ็น เอทีเอ็ม วีพีเอ็น 

3(3-0-6)   
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล และเทคนิคในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต เอสดีเอช วิศวกรรมทราฟิกและ คิวโอเอส 
เอฟไอทีเอช ดับเบิ้ลยูแอลเอเอ็น โครงข่ายแบบ พีโอเอ็น  
ดีดับเบิ้ลยูดีเอ็ม ทฤษฎีการสื่อสารผ่านสายส่งก าลัง
ส าหรับแบนด์แคบ การสื่อสารบรอดแบนด์ มาตรฐาน
ของโครงข่ายแบบการสื่อสารผ่านสายส่งก าลัง 

68  -ไม่มี- - 1306 440 เทคโนโลยีใหม่  
(Emerging Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ การใช้งานเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลผลในปัจจุบัน การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน 

3(3-0-6)   

69  -ไม่มี- - 1306 441 การออกแบบเครือข่ายและการปรบัแต่งตั้งค่า 
(Network Design and Configuration) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แบบจ าลองการเ ช่ือมต่อระหว่างระบบเปิด 
เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ การออกแบบและเอกสาร
ส าหรับเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ทีซีพี/ไอพีและการ

3(3-0-6)   
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ก าหนดเลขที่อยู่แบบไอพี  เครือข่ายบริ เวณกว้าง 
ส่วนประกอบอุปกรณ์จัดเส้นทางและการปรับแต่ง โพร
โทคอลหาเส้นทาง การแก้ปัญหาในเครือข่าย เครือข่าย
บริเวณเฉพาะที่แบบเสมือน การจัดการเครือข่าย การ
ออกแบบเครือข่ายบริเวณกว้าง 

70  -ไม่มี- - 1306 341 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า     
(Computer Programming Applications for 
Electrical Engineers) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

 โปรแกรมคอมพิวเตอรต์่างๆ เอ็กเซลล์ แมทแลบ 
การใช้งานเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหางานทางวิศวกรรมการ
ค านวณเชิงตัวเลข และปญัหาการหาค่าที่เหมาะสม 

3(3-0-6)   

71  -ไม่มี- - 1306 443 การเรยีนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning)      
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

3(3-0-6)   
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการจ าแนก ตัวแบบจ าแนก
แบบเบย์สและนาอีฟเบย์ส การถดถอยแบบเส้นตรง 
ต้นไม้การตัดสินใจ เครือข่ายประสาทเบื้องต้น  

                                
72  -ไม่มี- - 1306 444 การพัฒนาโปรแกรมบนเทคโนโลยกี้อนเมฆ 

(Software Development using Cloud 
Technology)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

เทคโนโลยีก้อนเมฆ การเตรียมสภาพแวดล้อม
ส าหรับพัฒนาโปรแกรมบนก้อนเมฆ การเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาสมัยใหม่บนก้อนเมฆ การใช้งานเอพีไอที่มี
บริการของผู้ให้บริการก้อนเมฆ การติดต่อกับฐานข้อมูล
บนก้อนเมฆ 

3(3-0-6)   

73  -ไม่มี- - 1306 445 ข้อมูลขนาดใหญส่ าหรับการประยกุต์ใช้ในงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Big Data for Electrical Engineering Applications) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

นิยามของข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบนิเวศน์ของ 

3(3-0-6)   
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ฮาดูปเพื่อการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การน าเข้าข้อมูล  
สู่ฮาดูปคลัสเตอร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผล
ข้ อ มู ล ขน า ด ให ญ่  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ง า น ท า ง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

74  -ไม่มี- - 1306 462 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
(Electrical Safety) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ก า ร วั ด อั น ต ร า ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อด ภั ย ท า ง
ไฟฟ้า  สาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุทางไฟฟ้าและการ
บาดเจ็บไฟฟ้าช๊อต แรงดันช่วงก้าวและแรงดันสัมผัส การ
เหนี่ยวน าไฟฟ้าสถิต ประกายไฟจากการช๊อตและการ
ป้องกันการถูกแยกทางไฟฟ้า  การกราวน์  การเช่ือมต่อ
และฉนวน  การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
อุปกรณ์ป้องกันวงจร  ข้อแนะน าความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้าส าหรับระบบแรงดันต่ าและแรงดันสูง  
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานท่ีท างาน 

3(3-0-6)   

75  ไม่มี- - 1306 492 สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 

6 
หน่วยกิต 

- - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
เงื่อนไขพิเศษ            : การอบรมเตรียมความ 

 พร้อมสหกิจศึกษา   
 ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

การปฐมนิ เทศ การปฏิบัติ งานจริ ง ในสถาน
ประกอบการ การท าโครงงาน การปรับปรุง การเพิ่ม           
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาของกระบวนการท างาน 
การน าเสนองาน และการสัมมนา 

76 1309 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
(Computer Programming) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์  การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวรแ์ละ
ซอฟต์แวร์  หลักการของ EDP  วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม  การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 
 

3(2-3-4) 1309 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
(Computer Programming) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ  ของ
คอมพิวเตอร์ การท างานระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร ์
ภาษาโปรแกรมปัจจุบัน การฝึกเขียนโปรแกรม 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

 


