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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะ/ภาควิชา  : คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25330181100107 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
 ชื่อยอ :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
 ชื่อยอ :  B.Eng. (Electrical Engineering) 
 
3. วิชาเอก : ไมมี 

 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา  145 หนวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.4 การรับเขาศึกษาในหลักสูตร : รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ ท่ีสามารถสื่อสาร                  
ภาษาไทยไดดี 
 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน : เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
6.2 เวลาท่ีเริ่มใชหลักสูตรนี้  ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2560  
6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 

1) คณะกรรมการประจําคณะ  
  ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 
2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
  ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 16-17 กุมภาพันธ 2560 
3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   

ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 7-8 เมษายน 2560 
4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

   ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 
6.4 องคกรวิชาชีพ รับรองหลักสูตร : รอรับรอง 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน : พ.ศ. 2562   
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา : 

1) วิศวกรไฟฟา 
2) วิศวกรสื่อสาร 
3) วิศวกรตรวจสอบคุณภาพทางไฟฟา 
4) วิศวกรระบบควบคุม 
5) นักวิจัย  
6) อาจารย  
7) บุคลากรทางการศึกษา  
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9.  ช่ือ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลํา
ดับ 
ท่ี 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ   
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับ
ปริญญา 

สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
เกี่ยวกับวิชาชีพ 

1 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.สุชิน  
ไตรรงคจิตเหมาะ 

Doctor of 
Philosophy 

Bioengineering 
and  
Bioinformatics 

พ.ศ. 2553 Hokkaido 
University, Japan 
 

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
เลขทะเบียน 
ภฟส.11192 วิศวกรรม

ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2541 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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ผูชวยศาสตราจารย  
อารยา  ฟลอเรนซ  
 

 
 

 
 

Master  of  
Engineering 
 

Electronics 
 

พ.ศ. 2556 University of  
South Australia,  
Australia 

ไมมี 

Master  of  
Engineering 
 

Microsystems  
Technology 

พ.ศ. 2550 University of  
South Australia,  
Australia 

Master  of  
Engineering 
 

Information  
Technology 
 

พ.ศ. 2543 
 

Royal 
Melbourne 
Institution of 
Technology,  
Australia 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

3 ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ประสิทธิ์ 
นครราช 

Doctor of 
Philosophy 

Electrical 
Engineering 

พ.ศ. 2550 
 

The University  
of Nottingham, 
UK 

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
เลขทะเบียน 
ภฟก 14203 วิศวกรรม

ศาสตร
มหาบัณฑิต 
 

วิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2547 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา 
เจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
 
 
 

วิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
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ลํา
ดับ 
ท่ี 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ   
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับ
ปริญญา 

สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ
เกี่ยวกับวิชาชีพ 

4 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.บงกช สุขอนันต 
 

 
 

 
 

Doctor of 
Philosophy 

Electrical 
Engineering 

พ.ศ. 2552 The University  
of Strathclyde, 
UK 

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
เลขทะเบียน 
ภฟก 16367 Master  of  

Engineering 
Electrical 
Power System 
Management 

พ.ศ. 2545 Asian Institute of  
Technology  
(AIT), Thailand 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 

5 ดร.อธิพงศ  สุริยา  
 

 
 

 
 

Doctor of 
Philosophy 

Information 
System 
Engineering 

พ.ศ. 2556 Oregon State 
University, USA 

วิศวกร 
คลื่นความถ่ีวิทยุ 
(RF Engineer) 
บริษัท 
Hutchison 
CAT Wireless 
MultiMedia 
Co.Ltd. 
ในระหวางป  
พ.ศ. 2545-
2546 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมไฟฟา 
(ไฟฟาสื่อสาร) 

พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

พ.ศ. 2543 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเปนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป แบบศึกษาเต็มเวลา  
ใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา 
  

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 145 หนวยกิต 

 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา กลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมภาษา จํานวน 15 หนวยกิต 
1.2 กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และการจัดการ 

ไมนอยกวา 
 

6 หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป  จํานวน 3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 109 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน จํานวน 34 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 
     ก. กลุมวิชาชีพบังคับรวม 
     ข. กลุมวิชาชีพบังคับตามกลุมวิชา 

จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 

69 หนวยกิต 
48 หนวยกิต 
21 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก จํานวน  6 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 145 หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
 รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
เรื่อง กําหนดรหัสรายวิชา หนวยกิต และจํานวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา  ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว   
ตัวท่ีหนึ่งและสอง หมายถึง      คณะ/หลักสูตร 

ตัวท่ีสามและสี่     หมายถึง      ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุมวิชา/สาขา/สาขาวิชา 

ตัวท่ีหา         หมายถึง  ระดับของวิชา 

ตัวท่ีหก        หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุมวิชา 

ตัวท่ีเจ็ด         หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา  
  

2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
(ก) ตัวเลขตัวท่ีหนึ่งและสอง เปนตัวเลขกําหนดรหัสประจําคณะหรือหลักสูตร ดังนี้ 
13   หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

(ข) ตัวเลขตัวท่ีสามและสี่ เปนตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุมวิชา/สาขา/สาขาวิชา 

     06   หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
                                                    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

 

(ค) ตัวเลขตัวท่ีหา เปนตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
     1 และ 2  หมายถึง  วิชาชั้นตนในระดับปริญญาตรี 
     3 และ 4 หมายถึง  วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี ท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 

                     ในหลักสูตร 4 ป 

 

      (ง) ตัวเลขตัวท่ีหก เปนตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุมวิชา และตัวท่ีเจ็ด เปนลําดับท่ีของรายวิชา 
ในคณะ/หลักสูตร 

 0   หมายถึง  กลุมวิชาไฟฟาท่ัวไป 

 1   หมายถึง  กลุมวิชาปฏิบัติการไฟฟา 

 2   หมายถึง  กลุมวิชาไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
 3   หมายถึง  กลุมวิชาไฟฟาควบคุม 

 4   หมายถึง  กลุมวิชาคอมพิวเตอรและไอที 

 5   หมายถึง  กลุมวิชาไฟฟากําลัง 

 6   หมายถึง  กลุมวิชาไฟฟากําลัง 

 7   หมายถึง  กลุมวิชาไฟฟาสื่อสาร 

 8   หมายถึง  กลุมวิชาไฟฟาสื่อสาร 

 9   หมายถึง  กลุมสาขาวิชาทางดานโครงงานและสหกิจศึกษา 

 

ตัวท่ีเจ็ด  หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา 
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3.1.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟามีรายวิชาตามโครงสราง 

หลักสูตร ดังนี้ 

    

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

1.1 กลุมภาษา      รวม          15 หนวยกิต 

1.1.1 กลุมภาษาไทย                 3 หนวยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)   3(3-0-6) 
 

1.1.2 กลุมภาษาตางประเทศ        รวม       12 หนวยกิต 
กลุมภาษาตางประเทศกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาท่ีไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ                   

ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยหรือคณะวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ                                    
โดยไมนับหนวยกิตกอนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

1421 002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II)     3(3-0-6) 
 

1.1.2.1 ภาษาอังกฤษบังคับ                6 หนวยกิต  
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6) 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 
 

1.1.2.2 ภาษาอังกฤษเลือก                    6 หนวยกิต 
 กลุม Academic Group                    3 หนวยกิต 

1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 

             (English for Science and Technology) 

กลุม Non-Academic Group          3 หนวยกิต 

1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ (English for Career Preparation)  3(3-0-6) 

 
 1.2 กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร      รวม            6 หนวยกิต 

1.2.1 กลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ         บังคับเลือก    3 หนวยกิต 
1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life)       3(3-0-6) 
1431 101 มนุษยกับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)     3(3-0-6) 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)   3(3-0-6) 
1431 110 มนุษยกับการใชเหตุผล (Man and Reasoning)     3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)      3(3-0-6) 
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1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ (Arts for Emotional Refinement)   3(3-0-6) 
1447 200 มนุษยกับการสื่อสาร (Man and Communication)    3(3-0-6) 
 
  1.2.2 กลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน  บังคับเลือก    3 หนวยกิต 
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)       3(3-0-6) 
1441 100 มนุษยกับสังคม (Man and Society)      3(3-0-6) 
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)       3(3-0-6) 
2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุมน้ําโขง (Arts and Culture Mekong Basin)  3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันสําหรับพลเมือง      3(3-0-6) 
             (Important Laws in Daily Life for a Civilian)   
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)       3(3-0-6) 
2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย (Public Administration and Thai Society) 3(3-0-6) 
2300 113 ความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relation)   3(3-0-6) 
2300 114 พลเมืองศึกษา (Civil Education)      3(3-0-6) 
 
 1.3 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และการจัดการ  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
  1.3.1 กลุมสุขภาพ ชีวิต ส่ิงแวดลอม  บังคับเลือกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)    3(3-0-6) 
1100 147 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)     3(3-0-6) 
1100 109 วิทยาศาสตรกายภาพกับชีวิต (Physical Science and Daily)    3(3-0-6) 
  
 1.3.2 กลุมเทคโนโลยีและการจัดการ            บังคับเลือก    3 หนวยกิต 
1700 104 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship)                                             3(3-0-6) 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                 3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                                          3(3-0-6)   
 
 1.4 กลุมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป    รวม          3 หนวยกิต 
   1.4.1 ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ  
ภาษาอังกฤษ 
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)     3(3-0-6) 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)     3(3-0-6) 
 
ภาษาลาว 
1412 101 ภาษาลาว 1 (Lao I)        3(2-2-5) 
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ภาษาเวียดนาม 
1413 101 ภาษาเวียดนาม 1 (Vietnamese I)      3(2-2-5) 
 
ภาษาเขมร 
1414 101 ภาษาเขมร 1 (Khmer I)       3(2-2-5) 
 
ภาษาญ่ีปุน 
1416 101 ภาษาญี่ปุน 1 (Japanese I)       3(2-2-5) 
 

1.4.2 กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
1432 100 มนุษยกับอารยธรรม (Man and Civilization)     3(3-0-6) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)       3(3-0-6) 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (Isan Culture)      3(3-0-6) 
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)      3(3-0-6) 
1441 104 ประชากรศาสตรในชีวิตประจําวัน (Demography in Daily Life)   3(3-0-6) 
1442 100 วัฒนธรรมรวมสมัย (Contemporary Culture)     3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)     3(3-0-6) 
1447 103 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)  3(3-0-6) 
1447 104 โลกภาพยนตร (Movie World)       3(3-0-6) 
1449 100 มนุษยกับการทองเท่ียว (Man and Tourism)     3(3-0-6) 
1449 101 การจัดการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน        3(3-0-6) 

(Tourism Management in ASEAN Region) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)     3(3-0-6) 
  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา 109 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน     จํานวน       34 หนวยกิต 
1102 104 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)      3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 
1103 123 ฟสิกสท่ัวไป 1 (General Physics I)      3(3-0-6) 
1103 113 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 (General Physics Laboratory I)   1(0-3-0) 
1103 124 ฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics II)      3(3-0-6) 
1103 114 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics Laboratory II)   1(0-3-0) 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)       3(3-0-6) 
1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)       3(3-0-6) 
1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)       3(3-0-6) 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)      3(3-0-6) 
1302 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)      3(3-0-6) 
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1309 100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)    1(1-0-2) 
1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)     3(2-3-4) 
1309 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)   3(2-3-4) 
 

 2.2  กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน  69 หนวยกิต 
 2.2.1 กลุมวิชาชีพบังคับรวม จํานวน  48 หนวยกิต 

1301 222 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)       3(3-0-6) 
1306 201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา (Electric Circuit Analysis)     3(3-0-6) 
1306 202 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Mathematics)               3(3-0-6)  
1306 203 คุณสมบัติทางไฟฟาของวัสดุและอุปกรณ                 3(3-0-6)   
      (Electrical Properties of Materials and Devices)   
1306 204 การวิเคราะหวงจรขาย (Network Analysis)                           3(3-0-6) 
1306 205 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)     3(3-0-6) 
1306 206 สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields)      3(3-0-6) 
1306 210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 (Electrical Engineering Laboratory I)           1(0-3-0)  
1306 211 งานปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Workshop)  1(0-3-0) 
1306 212 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 (Electrical Engineering Laboratory II)  1(0-3-0) 
1306 220 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1 (Engineering Electronics I)                    3(3-0-6) 
1306 300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา      3(3-0-6) 
     (Electrical Measurement and Instrumentation)  
1306 310 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 (Electrical Engineering Laboratory III)           1(0-3-0)  
1306 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4 (Electrical Engineering Laboratory IV)  1(0-3-0) 
1306 321 การออกแบบลอจิกเชิงเลข (Digital Logic Design)     3(3-0-6) 
1306 322 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2 (Engineering Electronics II)                    3(3-0-6) 
1306 330 ระบบควบคุม (Control Systems)                                        3(3-0-6) 
1306 340 ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Systems)       3(2-3-4)  
1306 390 การฝกงาน (Practical Training)*              1 หนวยกิต 
1306 490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 (Electrical Engineering Project I)             2(0-6-0) 
1306 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 (Electrical Engineering Project II)   2(0-6-0) 
* ประเมินผลโดยใหเกรด S หรือ U 
 
 2.2.2 กลุมวิชาชีพบังคับตามกลุมวิชา จํานวน 21 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 กลุมวิชา จากกลุมวิชาตอไปนี้ 

2.2.2.1 กลุมวิชาไฟฟากําลัง 
เรียน 5 รายวิชา ดังตอไปนี้ 
1301 236 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเบื้องตน (Basic of Thermo-Fluid)         3(3-0-6) 
1306 350 เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines)     3(3-0-6) 
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1306 351 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electrical Power System Analysis)  3(3-0-6) 
1306 450 การออกแบบระบบไฟฟา (Electrical System Design)             3(3-0-6) 
1306 451 อิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)                                3(3-0-6) 
เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก 6 รายวิชา ดังตอไปนี้ 
1306 452 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟาแรงสูง (Power Plant and Substation)  3(3-0-6) 
1306 453 พลังงานทดแทน (Renewable Energy)              3(3-0-6) 
1306 454 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา (Electric Drives)             3(3-0-6) 
1306 455 การปองกันในระบบไฟฟากําลัง (Electrical Power System Protection)  3(3-0-6) 
1306 456 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา      3(3-0-6) 
    (Electrical Energy Conservation and Management) 
1306 457 ตัวตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณ (Sensors and Transducers)    3(3-0-6) 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในกลุมวิชาไฟฟากําลัง สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                   
จากสภาวิศวกรได 
 

         2.2.2.2 กลุมวิชาไฟฟาส่ือสาร 
เรียน 5 รายวิชา ดังตอไปนี้ 
1306 370 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication)      3(3-0-6) 
1306 371 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)           3(3-0-6) 
1306 372 เครือขายการสื่อสารและสายสง       3(3-0-6) 
    (Communication Network and Transmission Lines) 
1306 470 การสื่อสารขอมูล (Data Communication)      3(3-0-6) 
1306 471 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication)               3(3-0-6) 
หรือ 
1306 474 ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ีและไรสาย         3(3-0-6) 
   (Mobile and Wireless Communication Systems)     
เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก 4 รายวิชา ดังตอไปนี้ 
1306 472 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)     3(3-0-6) 
1306 473 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering)     3(3-0-6) 
1306 475 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)     3(3-0-6) 
1306 476 การสื่อสารบรอดแบนด (Broadband Communication)             3(3-0-6) 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในกลุมวิชาไฟฟาสื่อสาร สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                   
จากสภาวิศวกรได 

 2.2.2.3 กลุมวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม 
1306 350 เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines)     3(3-0-6) 
1306 370 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication)      3(3-0-6) 
1306 430 เครื่องมือวัดและการควบคุมกระบวนการ         3(3-0-6) 
     (Instrumentation and Process Control) 
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1306 431 วิศวกรรมระบบการควบคุมแบบเรียงลําดับและแบบอัตโนมัติ     3(3-0-6) 
              (Automation and Sequence Control  System Engineering) 
1306 451 อิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)                                3(3-0-6) 
1306 454 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา (Electric Drives)             3(3-0-6) 
1306 470 การสื่อสารขอมูล (Data Communication)      3(3-0-6) 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในกลุมวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม ไมสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                   
จากสภาวิศวกรได 
 

 2.2.2.4 กลุมวิชาวิศวกรรมเครือขาย 
1306 370 หลักการสื่อสาร (Principle of Communication)      3(3-0-6) 
1306 371 การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)           3(3-0-6) 
1306 440 เทคโนโลยีสมัยใหม (Emerging Technology)     3(3-0-6) 
1306 441 การออกแบบเครือขายและการปรับแตงคา     3(3-0-6) 

(Network Design and Configuration)    
1306 470 การสื่อสารขอมูล (Data Communication)      3(3-0-6) 
1306 471 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication)               3(3-0-6) 
1306 475 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)     3(3-0-6) 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในกลุมวิศวกรรมเครือขาย ไมสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                   
จากสภาวิศวกรได 
 

 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
1306 341 การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา         3(2-3-4) 
    (Computer Programming Applications for Electrical Engineers)  
1306 401 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)    3(3-0-6) 
1306 402 เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology)      3(3-0-6) 
1306 403 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1       3(3-0-6) 
    (Selected Topic in Electrical Engineering I)      
1306 404 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2       3(3-0-6)  
     (Selected Topic in Electrical Engineering II)       
1306 420 อิเล็กทรอนิกสทางชีวการแพทย (Bio-Medical Electronics)   3(3-0-6) 
1306 421 การออกแบบวงจรกรองแอนะล็อก (Analog Filter Design)   3(3-0-6) 
1306 422 เทคโนโลยีวงจรรวม (Integrated Circuit Technology)    3(3-0-6) 
1306 423 วงจรรวมแอนะล็อก (Analog Integrated Circuits)    3(3-0-6) 
1306 432 ระบบควบคุมข้ันสูง (Advanced Control Systems)    3(3-0-6) 
1306 433 เซนเซอรและการประยุกต (Sensors and Applications)                  3(3-0-6) 
1306 434 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล (Digital Control System)    3(3-0-6) 
1306 442 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)      3(3-0-6) 
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1306 443 การเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning)     3(3-0-6) 
1306 444 การพัฒนาโปรแกรมบนเทคโนโลยีกอนเมฆ     3(3-0-6) 

   (Software Development using Cloud Technology)    
1306 445 ขอมูลขนาดใหญสําหรับการประยุกตใชในงานทางวิศวกรรมไฟฟา    3(3-0-6)
    (Big Data for Electrical Engineering Applications) 
1306 458 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering)    3(3-0-6) 
1306 459 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machine Dynamics)   3(3-0-6) 
1306 460 วิศวกรรมสองสวาง (Illumination Engineering)              3(3-0-6) 
1306 461 คุณภาพกําลังไฟฟา (Power Quality)               3(3-0-6) 
1306 462 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety)      3(3-0-6) 
1306 477 เทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อประสม      3(3-0-6) 
     (Multimedia Technology and Communication)  
1306 478 การเขารหัสประยุกต (Applied Coding)      3(3-0-6) 
1306 479 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร      3(3-0-6) 

    (Computer Networks and Communication) 
1306 480 การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communication)    3(3-0-6) 
1306 492 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)              6 หนวยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี        ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
เปนวิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียน  

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3.1.5 แผนการศึกษาปกติ 

ช้ันปท่ี  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 1421 002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II)* 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1102 104 เคมีท่ัวไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  
(General Chemistry Laboratory)  

1(0-3-0) 

1103 113 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  
(General Physics Laboratory I)  

1(0-3-0) 

1103 123 ฟสิกสท่ัวไป 1 (General Physics I)  3(3-0-6) 

1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)  3(3-0-6) 

1309 100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม 
(Introduction to Engineering) 

1(1-0-2) 

1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)  3(2-3-4) 

1309 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
(Computer Programming)  

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 
*ลงทะเบียนเรียนแบบไมคิดหนวยกิต หากไมผานเกณฑข้ันต่ําภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ  

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai Language for Communication)            
3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1103 114 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics 
Laboratory II)  

1(0-3-0) 

1103 124 ฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics II)  3(3-0-6) 

1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)  3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1306 201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา (Electric Circuit Analysis)  3(3-0-6) 

1306 210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1  
(Electrical Engineering Laboratory I)              

1(0-3-0) 
 

รวม (Total) 17 
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ช้ันปท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)  3(3-0-6) 
เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)  3(3-0-6) 

1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)        3(3-0-6) 

เฉพาะ 
 - กลุมวิชาบังคับรวม 

1306 202 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical Engineering Mathematics) 

3(3-0-6) 

1306 203 คุณสมบัติทางไฟฟาของวัสดุและอุปกรณ 
(Electrical Properties of Materials and Devices)   

3(3-0-6) 
 

1306 204 การวิเคราะหวงจรขาย (Network Analysis) 3(3-0-6) 

1306 211 งานปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟา  
(Electrical Engineering Workshop)                 

1(0-3-0) 

รวม (Total) 19 
   

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1302 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)  3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1301 222 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)  3(3-0-6) 
1306 205 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) 3(3-0-6) 
1306 206 สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields) 3(3-0-6) 
1306 212 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2  
(Electrical Engineering Laboratory II)                

1(0-3-0) 

1306 220 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1  
(Engineering Electronics I)  

3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 
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ชั้นปที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 1421 219 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทํางาน    

(English for Career Preparation)            
3(3-0-6) 

XXXX XXX  วิชากลุมวิทยาศาตร คณิตศาสตรเทคโนโลยี 
และการจัดการ 

3(3-0-6) 

XXXX XXX  วิชากลุมมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1306 310 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3  
(Electrical Engineering Laboratory III)             

1(0-3-0)  

1306 321 การออกแบบลอจิกเชิงเลข (Digital Logic Design) 3(3-0-6) 

1306 322 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2 
(Engineering Electronics II) 

3(3-0-6) 

1306 330 ระบบควบคุม (Control Systems) 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับ 
ตามกลุมวิชา 

130x 3xx วิชาชีพบังคับ 1 3(3-0-6) 

รวม (Total) 22 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป XXXX XXX  วิชากลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเทคโนโลยี 
และการจัดการ 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพ 
บังคับรวม 

1306 300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
(Electrical Measurement and Instrumentation) 

3(3-0-6) 

1306 340 ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Systems)                                   3(2-3-4) 
1306 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4 
(Electrical Engineering Laboratory IV) 

1(0-3-0) 

1306 390 การฝกงาน  (Practical Training)* 1 หนวยกิต 

เฉพาะ 
  - กลุมวิชาชีพเลือก 

1306 xxxวิชาชีพเลือก 1 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
  - กลุมวิชาชีพบังคับ 
ตามกลุมวิชา 

130x xxx วิชาชีพบังคับ 2 3(3-0-6) 

130x xxx วิชาชีพบังคับ 3 3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 
*รายวิชา 1306 390 การฝกงาน (Practical Training) ใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลายของชั้นปท่ี 3 
ภาควิชาฯ จะจัดใหนักศึกษาฝกงานจริงในภาคฤดูรอนใหเกรด S/U 
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ช้ันปท่ี  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1306 490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1  
(Electrical Engineering Project I)     

2(0-6-0) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพ 
บังคับตามกลุมวิชา 

1306 xxx วิชาชีพบังคับ 4  3(3-0-6) 

1306 xxx วิชาชีพบังคับ 5 3(3-0-6) 

1306 xxx วิชาชีพบังคับ 6 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพเลือก 

1306 xxx วิชาชีพเลือก 2 3(3-0-6) 

เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 
รวม (Total) 17 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป XXXX XXX  วิชากลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 3(3-0-6) 

XXXX XXX  วิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม  

1306 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2  
(Electrical Engineering Project II)          

2(0-6-0) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพ 
บังคับตามกลุมวิชา 

1306 xxx  วิชาชีพบังคับ 7 3(3-0-6) 

เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
รวม (Total) 14 
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
 

ช้ันปท่ี  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 1421 002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II)* 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1103 123 ฟสิกสท่ัวไป 1 (General Physics I)  3(3-0-6) 

1103 113 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 
(General Physics Laboratory I)  

1(0-3-0) 

1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)  3(3-0-6) 

1102 104 เคมีท่ัวไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  
(General Chemistry Laboratory)  

1(0-3-0) 

1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)  3(2-3-4) 

1309100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม 
(Introduction to Engineering) 

1(1-0-2) 

1309 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
(Computer Programming)  

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 
*ลงทะเบียนเรียนแบบไมคิดหนวยกิต หากไมผานเกณฑข้ันต่ําภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ  

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai Language for Communication)            
3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1103 114 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics 
Laboratory II)  

1(0-3-0) 

1103 124 ฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics II)  3(3-0-6) 

1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)  3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1306 201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา (Electric Circuit Analysis)  3(3-0-6) 

1306 210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1  
(Electrical Engineering Laboratory I)              

1(0-3-0) 
 

รวม (Total) 17 
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ช้ันปท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)  3(3-0-6) 
เฉพาะ 
- กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)  3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)        3(3-0-6) 
1306 202 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical Engineering Mathematics) 

3(3-0-6) 

1306 203 คุณสมบัติทางไฟฟาของวัสดุและอุปกรณ (Electrical 
Properties of Materials and Devices)   

3(3-0-6) 
 

1306 204 การวิเคราะหวงจรขาย (Network  Analysis) 3(3-0-6) 

1306 211 งานปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟา  
(Electrical Engineering Workshop)             

1(0-3-0) 

รวม (Total) 19 
   

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX  วิชากลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
การจัดการ 

3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

1302 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)  3(3-0-6) 
1301 222 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics) 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1306 205 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)                         3(3-0-6) 

1306 206 สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields)                   3(3-0-6) 
1306 212 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2       
(Electrical Engineering Laboratory II)                

1(0-3-0) 

1306 220 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1  
(Engineering Electronics I) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 22 
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ช้ันปท่ี  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 
ศึกษาท่ัวไป 1421 219 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทํางาน    

(English for Career Preparation)            
3(3-0-6) 

XXXX XXX  วิชากลุมวิทยาศาตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
การจัดการ 

3(3-0-6) 

XXXX XXX  วิชากลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1306 310 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 
(Electrical Engineering Laboratory III)             

1(0-3-0)  

1306 321 การออกแบบลอจิกเชิงเลข (Digital Logic Design)              3(3-0-6) 
1306 322 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2  
(Engineering Electronics II)     

3(3-0-6) 

1306 330 ระบบควบคุม (ControlSystems)                  3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพ 
บังคับตามกลุมวิชา 

130x xxx วิชาชีพบังคับ 1                                     3(3-0-6) 

รวม (Total) 22 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1306 300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
 (Electrical Measurement and Instrumentation) 

3(3-0-6) 

1306 340 ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Systems) 3(2-3-4)  

1306 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา4  
(Electrical Engineering Laboratory IV) 

1(0-3-0)  

1306 390 การฝกงาน (Practical Training)*                                            1หนวยกิต 

1306 490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1  
(Electrical Engineering Project I)                    

2(0-6-0) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพ 
บังคับตามกลุมวิชา 

130x xxx  วิชาชีพบังคับ 2 3(3-0-6) 

130x xxx  วิชาชีพบังคับ 3 3(3-0-6) 

1306 xxx  วิชาชีพบังคับ 4  3(3-0-6) 

เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

รวม (Total) 20 
*รายวิชา 1306 390 การฝกงาน (Practical Training) ใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย  
ของชั้นปท่ี 3 ภาควิชาฯ จะจัดใหนักศึกษาฝกงานจริงในภาคฤดูรอนใหเกรด S/U 
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ช้ันปท่ี  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพเลือก 

1306 492 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  6 

รวม (Total) 6 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต 

ศึกษาท่ัวไป XXXX XXX  วิชากลุมมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

XXXX XXX  วิชากลุมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพบังคับรวม 

1306 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2  
(Electrical Engineering Project II)                  

2(0-6-0) 

เฉพาะ 
- กลุมวิชาชีพ 
บังคับตามกลุมวิชา 

1306 xxx  วิชาชีพบังคับ 5 3(3-0-6) 
1306 xxx  วิชาชีพบังคับ 6 3(3-0-6) 
1306 xxx  วิชาชีพบังคับ 7 3(3-0-6) 

เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
รวม (Total) 20 
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3.1.6  คําอธิบายรายวิชา  
1421 002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II)    3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน       :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน     :  ไมมี 
 เง่ือนไขพิเศษ : เปนวิชาท่ีตองเรียนสําหรับนักศึกษาท่ีมีคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ  

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 ไวยากรณพ้ืนฐาน ศัพทท่ีพบและใชบอย  รวมท้ังกลวิธีท่ีชวยในการอานเรื่องสั้น ๆ  
 Continuation of basic grammar and vocabulary skills, including skills in enabling 

students to comprehend simple reading materials 
 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1.1 กลุมภาษา       

1.1.1 กลุมภาษาไทย        
1411 101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 
 ภาษากับการสื่อสารภาษากับความคิด ศิลปะการใชภาษาไทย การอานเชิงวิเคราะห และการเขียน
แสดงความคิดเห็น การเขียนรายงาน 
 Language and communication and thoughts; art of using Thai language; text analysis; 
writing to express ideas; report writing  
 

1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
 1.1.2.1 กลุมภาษาอังกฤษบังคับ 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6)  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 

 เง่ือนไขพิเศษ : สําหรับนักศึกษาท่ีมีคะแนนภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะใหเรียนรายวิชา 1421 002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 (Preparative English II) 
กอน  
 การเขาใจบทพูดและขอเขียนภาษาอังกฤษท่ีสั้น ๆ และชัดเจนสื่อสารดวยภาษาท่ีมีโครงสราง                 
ไมซับซอนเก่ียวกับตนเองบุคคลสถานท่ีและสิ่งของ 
 Comprehending short and clear spoken and written English; using simple English to 
communicate about oneself, people, places and things 
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1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)    3(3-0-6)  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 
 การเขาใจบทพูดและขอเขียนภาษาอังกฤษ สื่อสารดวยภาษาท่ีมีโครงสรางซับซอนข้ึนในหัวขอ  
ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และอาชีพตาง ๆ 
 Comprehending spoken and written English;  using more complex English to 
communicate about daily life and career-related topics 
 

1.1.2.2 กลุมภาษาอังกฤษเลือก 
 กลุมภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group) 

1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
             (English for Science and Technology) 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
การจับใจความสําคัญของบทพูด อานเขาใจขอมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับยอ

หนาในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing in science and technology contexts 
 

1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ (English for Career Preparation) 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
การจับใจความสําคัญของบทพูด อานเขาใจขอมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับยอ

หนาเพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing for career preparation 
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 1.2 กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร  
1.2.1 กลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ   

1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life)     3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
 มโนทัศนและขอบเขตของความสุข มิติของความสุข ชีวิตกับความหมาย ชีวิตท่ีมีความสุขในอดีตและ
ปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศนความสุขในสังคมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศนความสุขในสังคม
ตะวันออก ความสุขในบริบทของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การสรางความสุขในชีวิต             
การดูแลสุขภาพ การจัดสิ่งแวดลอมของความสุข กิจกรรมยามวางและงานอดิเรก การเสริมสรางความเขมแข็งทาง
จิตใจ การแกปญหาสวนบุคคล การจัดการชีวิตใหมีความสุขการวางแผนชีวิต ความสมดุลระหวางกิจสวนตัวกับ  
กิจของสังคม 
 Concepts and scope of happiness; dimensions of happiness; life and meanings; happy 
life in the past and the present, change of happiness worldviews in the Western society, change 
of happiness worldviews in Eastern society; happiness in the context of socio-cultural diversity;  
how to be happy;  health care;  arrangement of happy environments, leisure and hobbies; 
mental health reinforcement;  resolutions for individual problems; life management for 
happiness, planning life;  balance between individual and social affairs    
 
1431 101 มนุษยกับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)    3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 
 สุนทรียภาพในธรรมชาติ สุนทรียภาพจากสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน  ประเภทของศิลปะ สุนทรียภาพ 
ในทัศนศิลป สุนทรียภาพในศิลปะการแสดง สุนทรียภาพในวรรณกรรม สุนทรียภาพในคีตศิลปตะวันตก   
สุนทรียภาพในคีตศิลปไทยรวมสมัย   
 Aesthetics in natural objects;  aesthetics in man-made objects;  aesthetics in art; 
forms of art;  aesthetics in visual art;  aesthetics in performing art;  aesthetics in literary works;  
aesthetics in western music;  aesthetics in Thai contemporary music  
 
1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)  3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญา ประเด็นสําคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู     
จริยศาสตร ปรัชญาชีวิตของคนไทยกับมุมมองของศาสนาตาง ๆ  
 Definition, characteristics, and scope of philosophy; important issues in metaphysics, 
epistemology, ethics; Thai philosophy with different religious perspectives   
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1431 110 มนุษยกับการใชเหตุผล (Man and Reasoning)    3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใชเหตุผล การประเมินการอางเหตุผล 
ขอบกพรองของการใชเหตุผล การอานวิเคราะหบทความ 
 Relationship between man and reason; characteristics and patterns of reasoning; 
assessment of reasoning; logical fallacies; analytical reading of articles 
 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)      3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 องคประกอบของดนตรี  ความสัมพันธของดนตรีท่ีมีตอมนุษย ดนตรีกับสุขภาพในมิติองครวม ดนตรี
กับชีวิตประจําวัน ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม  จุดมุงหมายและหนาท่ีของดนตรีท่ีมีตอวิถีชีวิตและสังคม  
 Elements of music; relationship between music and humans; music and health; music 
in daily life; music in religions and ceremonies; purposes and functions of music in livelihood 
and society 
 
1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ (Arts for Emotional Refinement)   3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 ความหมายของศิลปะ  สุนทรียศาสตรทางศิลปะ  ลักษณะของศิลปะแขนงตางๆ  วิธีการประยุกตใช
ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ  กิจกรรมสรางสรรคศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ  
 Meanings of art; artistic aesthetics; characteristics art forms; applications of arts for 
emotional refinement; creative art activities for emotional refinement 
 
1447 200 มนุษยกับการส่ือสาร (Man and Communication)    3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 ความสําคัญและความจําเปนของการสื่อสาร กระบวนการ องคประกอบ รูปแบบ และเครื่องมือ          
ในการสื่อสารของมนุษย จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร  หนาท่ีและบทบาทของการสื่อสารในสังคม
สมัยใหม การสืบคนสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูลเพ่ือใชในการสื่อสาร 
 Importance and need for communication; processes, elements, forms and tools of 
human communication; psychology and contexts of communication; functions and roles of 
communication in modern society; search of information; utilization of information for 
communicative purposes 
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 1.2.2 กลุมพลเมือง โลก การอยูรวมกัน   
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)      3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาค
อาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนตอกลุมคน
ในอาเซียน การเขามาของชาวตะวันตกและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกตอชุมชนอาเซียน อาเซียนและ     
ความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จุดกําเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมการกินอยูและภูมิปญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น 
 ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to present; 
adoption of Indian and Chinese cultures; influences of Chinese and Indian cultures on ASEAN 
peoples;  Western powers in ASEAN countries and their cultural influences on ASEAN societies;  
Post World War II changes; establishment of ASEAN; social and cultural diversities; traditional 
livelihood and wisdom; ASEAN after Cold War 
 
1441 100 มนุษยกับสังคม (Man and Society)      3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสังคมวิทยา บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน เพศสถานะ กฎหมาย สิทธิและหนาท่ี
พลเมือง ชาตินิยม การเมืองการปกครอง สังคมไทยและสังคมโลก  
 Introduction to Sociology;  consumerism and globalization; gender; law; civil rights; 
nationalism; governance; Thai society and the world 
 
1443 200 กฎหมายกับสังคม (Law and Society)      3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 แนวความคิดเบื้องตน ทฤษฎีทางดานกฎหมายกับสังคม สิทธิ กระบวนการจัดทํากฎหมาย องคกร       
ท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย  กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิเคราะหกฎหมาย
และการบังคับใชกฎหมายในสังคม 
 Basic concepts and theories of Law and  society;  Rights;  law making  process; the 
organizations of law;  law and social control;  law and social change;  analysis of law and law 
enforcement 
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2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุมน้ําโขง (Arts and CultureMekong Basin)  3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 

 ความหมายและคุณคาของศิลปะ งานชาง ภูมิปญญากับบริบททางสังคมวัฒนธรรมลุมน้ําโขง นิเวศ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรโบราณคดีสุวรรณภูมิ พัฒนาการทางสังคมดานประวัติศาสตร เครือญาติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ศิลปะพ้ืนถ่ินไทย วิถีชีวิตผูคน เอกลักษณ คติความเชื่อ 

 Meaning and value of art, crafts, wisdom; Mekong socio-cultural contexts;Landscape 
ecological culture; Ancient history case suvarnabhumi; The development of social history; 
Relatives of art and culture; Art vernacular Thailand; Ways of life; identities; belief 

 
2100 101 กฎหมายท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันสําหรับพลเมือง      3(3-0-6) 

(Important Laws in Daily Life for a Civilian) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย ระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล สิทธิ กฎหมายวาดวยนิติ
กรรม กฎหมายทรัพยและทรัพยสิน กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายลักษณะครอบครัว 
เอกเทศสัญญาในชีวิตประจําวัน กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง การระงับขอพิพาท
และกระบวนการยุติธรรมของไทย   
 Introduction to law; legal systems; law on person, rights; law on juristic acts, law on 
things and property; law on obligations; law on wrongful acts; law on family; specific contracts 
in daily life; criminal law; constitutional law and administrative law; dispute resolution and Thai 
justice system 

 
2300 111 สันติวิธีในสังคม (Peace in Society)      3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 

 ความหมายของสันติวิธี สันติภาพ ความขัดแยง/ไมสันติจากธรรมชาติและมนุษย แนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวกับความขัดแยง การอยูรวมกันอยางสันติวิธี จริยธรรมในการแกไขความขัดแยง และการแกปญหาดวยสันติวิธี  

 Meaning of peace, non-violence, conflict in natural and human; theories and 
concepts of conflict; living peacefully in society; nonviolence as an ethic and a technique for 
conflict resolution 
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2300 112 การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย (Public Administration and Thai Society) 3(3-0-6)  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ การบริหารจัดการแบบดั้งเดิม การบริหารจัดการแนวใหม การบริหาร
จัดการท่ีดี การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการอยางยั่งยืน  
การบริหารรัฐกิจและสังคมไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน กรณีศึกษาการบริหารสังคมไทยท่ีลมเหลว กรณีศึกษา  
การบริหารสังคมไทยท่ีประสบผลสําเร็จ กรณีศึกษาจากประเทศในอาเซียน กรณีศึกษาจากประเทศในเอเชีย 
กรณีศึกษาจากประเทศในยุโรป ความทาทายของการบริหารสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน         

 Concept about public administration; classical of administration, new administration, 
good administration, moral and sufficiency economy administration and sustainable 
administration; administration of Thailand from the past to the present; case study of failure 
Thai society administration; case study of successful Thai society administration; case study of 
ASEAN; case study of Asia; case study of Europe; challenge of Thai society administration at 
globalization era 
 
2300 113 ความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relations)  3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 การกอตั้งอาเซียน โครงสรางของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความรวมมือในดานการเมือง  
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ขอริเริ่มประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการสูประชาคมอาเซียน ผลของประชาคมอาเซียน
ตอประเทศไทย 
 Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) structure of the 
Association; ASEAN way; development of political, economic, social and cultural 
cooperative mechanisms; initiatives on ASEAN community; ASEAN Economic Community-AEC,  
ASEAN Political-Security Community-APSC, ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC  
Integration to ASEAN Community; effecting of ASEAN Community on Thailand 
 
2300 114 พลเมืองศึกษา (Civil Education)      3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 พลเมืองศึกษา ประชาธิปไตย การสรางตัวตนของพลเมือง ความรับผิดชอบตอสังคม กิจการภาครัฐ 
บทบาทสังคมแบบพหุนิยม อิสรภาพและการพ่ึงพาตนเอง ความเทาเทียมกันในสังคม การยอมรับความหลากหลาย
และความแตกตาง สิทธิมนุษยชน ความเขาใจและการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย 
 Civic education; democracy; civic empowerment; social responsibility; public affairs; 
pluralist society; freedom and self-reliance; social equality; accepting diversity; human rights and 
an understanding in political participation in a democratic system 
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 1.3. กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และการจัดการ       
 1.3.1 กลุมสุขภาพ ชีวิต ส่ิงแวดลอม          
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills)   3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
 สุขภาพและปญหาสุขภาพในสังคมไทย การดูแลและการสงเสริมสุขภาพบุคคล การออกกําลังกาย 
อารมณและการจัดการอารมณ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ภัยทางเพศและการปองกัน
ภัยทางเพศ ทักษะชีวิตท่ีจําเปนเพ่ือดํารงชีวิต พฤติกรรมการใชยาในสังคมไทย การใชยาในชีวิตประจําวัน              
การบริโภคอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ความรอนและพลังงานของรางกาย วิทยาศาสตรการมีความสุข  
ในชีวิต 

Health and health problems in Thai society; health care and health promotion; 
exercise; emotion and emotional management; sexual risk behavior and sexual transmitted 
disease; sexual danger and prevention; important life skill for living; behavior of drug 
consumption in Thai society; drug consumption; food consumption for health; food safety; heat 
and body energy; sciences of happiness in life 
 
1100 147 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)                          3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
     แนวคิดดานสิ่งแวดลอม   การสืบคนหาขอมูลสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พลังงาน และพลังงานทดแทน มลพิษและสารพิษอันตรายในชีวิตประจําวัน สภาวะโลกรอน  การจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน  บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดลอม  โครงงานจิตอาสาสรางสํานึก
สิ่งแวดลอม และกิจกรรม 
 Concepts of environment; search for environment information; ecosystems and 
biodiversity; energy and sustainable energy; pollutants and hazardous waste in life; climate 
change; environmental management and sustainable development; roles of youth in 
environmental management, environmental volunteer project and activities 
 
1100 109 วิทยาศาสตรกายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)             3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
     ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตรกายภาพ ปรากฏการณทองฟา วิทยาศาสตรของโลก ปรากฏ
การทางฟสิกสและการใชประโยชนในชีวิตประจําวัน พลังงานกับชีวิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต เคมี
ในชีวิตประจําวัน  โลกของพอลิเมอรและพลาสติก เคมีอาหาร ชั้นบรรยากาศของโลก และมลพิษทางอากาศการ
ปองกันและการจัดการกับขยะอันตราย 
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 Nature and development of physical sciences; celestial phenomena; earth science; 
physical phenomena and the usage in daily life; energy and life; science and technology for 
future earth’s atmosphere and air pollution; the world of polymers and plastics, preventing and 
manipulating the common hazardous wastes 
 
 1.3.2 กลุมเทคโนโลยีและการจัดการ 
1700 104 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship)                                              3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 
              ความรูเบื้องตนในการทําธุรกิจ คุณลักษณะของผูประกอบการ การทําแผนธุรกิจ   การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การตลาดออนไลน การสรางธุรกิจ การวิเคราะหธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การวางแผนดานการเงิน 
การจัดทําบัญชีเบื้องตน การรูจักวิเคราะหตนเอง และทําธุรกิจอยางพอเพียง                                               
             Basic knowledge of business; characteristics of entrepreneurs; business plan;  
e-commerce; on-line marketing; business establishment; business analysis; business 
management; financial planning; fundamental accounting; self-analysis; sufficiency base 
business operation 
 
1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills)                                            3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 

    ความหมายและความสําคัญของการบริหารการเงินสวนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินสวนบุคคล 
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการพัฒนาอาชีพ การจัดการหนี้สิน  
การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การวางแผนภาษี การวางแผนเพ่ือ  
การเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนบุคคล 

 Meaning and importance of personal financial management, personal financial 
planning process; economic system; sufficiency economy; application in daily life and career 
development; debt management; investment planning, insurance planning, risk management, 
tax planning, planning for retirement, developing the quality of personal life  
 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                   3(3-0-6)   
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   : ไมมี 

    หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โลกาภิวัตนกับเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐกับการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรูการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใตบริบทเศรษฐกิจ
พอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร การพัฒนาอยางยั่งยืน 
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 Principles and concept of Sufficiency Economy; globalization and Sufficiency 
Economy; roles of government in development according to Sufficiency Economy guideline; 
way of life; the application of Sufficiency Economy; knowledge management; human resource 
development; Sufficiency Economy and  Buddhist Economics; production and distribution of 
products under Sufficiency Economy and Buddhist Economics context; sustainable 
development  
 
 1.4 กลุมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 

1.4.1 กลุมภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ  
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)     3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
 รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน       : ไมมี 
 การจับใจความสําคัญของบทพูด อานเขาใจขอมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนระดับยอ
หนาในบริบทการเดินทาง 
 Identifying the main points of spoken English;  reading forinformation;  
communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on traveling contexts 
 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากส่ือ (English through Media)    3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
 รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน       : ไมมี 
 การจับใจความสําคัญของบทพูด อานเขาใจขอมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น เขียนในระดับยอ
หนาจากสื่อท่ีเลือกสรร 
 Identifying the main points of spoken English;  reading for information; communicating 
and exchanging opinions;  paragraph writing based on selected media 
 
ภาษาลาว 
1412 101 ภาษาลาว 1 (Lao I)        3(2-2-5) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาวพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีเริ่มเรียน การออกเสียง  
ตามหลักสัทศาสตร  ไวยากรณเบื้องตน  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟงและการพูดโดยใชบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
ในสถานการณตางๆ  การอาน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และคําศัพทไมนอยกวา 300 คํา  
 Lao for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic pronunciation; 
basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide range of situation;              
writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences;  learning a minimum of 300 
vocabulary words 
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ภาษาเวียดนาม 
1413 101 ภาษาเวียดนาม 1 (Vietnamese I)      3(2-2-5) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเวียดนามพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีเริ่มเรียน การออกเสียง
ภาษาเวียดนามสําเนียงฮานอยตามหลักสัทศาสตร  ไวยากรณเบื้องตน  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟงและการพูดโดย
ใชบทสนทนาในชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ  การอาน การเขียนประโยคพ้ืนฐานดวยอักษร กวกหงือ 
(QuocNgu) และคําศัพทไมนอยกวา 300 คํา 
 Vietnamese for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences using 
QuocNgu;  learning a minimum of 300 vocabulary words 
 
ภาษาเขมร 
1414 101 ภาษาเขมร 1 (Khmer I)       3(2-2-5) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :   ไมมี 
 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเขมรพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีเริ่มเรียน การออกเสียง  
ตามหลักสัทศาสตร  ไวยากรณเบื้องตน  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟงและการพูดโดยใชบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
ในสถานการณตางๆ  การอาน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และคําศัพทไมนอยกวา 300 คํา 
 Khmer for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of alphabets;  reading and writing simple sentences;  learning 
a minimum of 300 vocabulary words 
 
ภาษาญ่ีปุน 
1416 101 ภาษาญ่ีปุน 1 (Japanese I)       3(2-2-5) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน :  ไมมี 
 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีเริ่มเรียน การออกเสียง  
ตามหลักสัทศาสตร  ไวยากรณเบื้องตน  รูปประโยคพ้ืนฐาน  การฟงและการพูดโดยใชบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
ในสถานการณตาง ๆ  การเขียนตัวอักษร 2 ประเภท คือ ฮิรางานะ (Hiragana) และคาตาคานะ (Katakana)  
การอาน การเขียนประโยคพ้ืนฐาน และคําศัพทไมนอยกวา 300 คํา 
 Japanese for beginners;  listening, speaking, reading, and writing skills;  basic 
pronunciation;  basic grammar, simple sentences;  listening and speaking practice in a wide 
range of situation;  writing 2 types of character including Hiragana, and Katakana;  reading and 
writing simple sentences;  learning a minimum of 300 vocabulary words 



43 
 

 
 

 

1.4.2 กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
1432 100 มนุษยกับอารยธรรม (Man and Civilization)     3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 ความหมายของอารยธรรม พัฒนาการสําคัญทางอารยธรรมหลักของมนุษยในพ้ืนท่ีและชวงเวลาตาง  ๆ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติกับการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในเมโสโปเตเมีย อียิปต กรีก โรมัน จีน และอินเดีย        
การสรางระบบการเมืองแบบจักรวรรดิ การสรางจักรวรรดิ ศาสนากับอารยธรรม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก  
ตอโลกตะวันออก การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธระหวางอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกยุคจักรวรรดินิยมตก 
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุครวมสมัย 

 Definition of civilization;  important developments of major civilizations in different 
geographical areas and periods;  natural environments and human settlements in Mesopotamia, 
Ancient Egypt, Ancient Greece, Ancient Roman, China, and India;  rise of the empire political 
system, religions and civilizations;  influences of Western civilizations on the Eastern world; 
exchanges and interactions between western and eastern civilizations;  age of Western 
Imperialism;  changes in the contemporary world 
 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)      3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

 พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะหจากมรดกภูมิปญญาของไทย  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจเก่ียวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 DevelopmentofThai society and 
culture;  analyticaltoolsfromThaiintellectualheritage;  selectedtopicsofinterestrelatedtoalternativ
esolutionsamidstsocial, economic, andculturalchanges 

 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)       3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศ และทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน   กลุมคน 
ในภาคอีสานสังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสานสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ 
สมัยลานชางสมัยรัตนโกสินทร  ศิลปกรรมภาคอีสาน  ศาสนาและความเชื่อของผูคนในภาคอีสาน  เศรษฐกิจ 
ภาคอีสาน  อาหารการกินของคนอีสาน  ศิลปะการแสดงอีสาน การแตงกายของคนอีสาน  

 Geography and regional characteristics of I-san;  peoples in I-san;  I-san society and 
culture in Prehistoric times;  Dvaravati period, I-san during the times of the ancient Khmer’s 
influence, LanXang period, Rattanakosin period;  art of I-san;  religions and beliefs of I-san 
people;  I-san economy food consumption of I-san people;  performing arts of I-san 
traditional dress of I-san  
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1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)      3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

ความเขาใจปญหาสังคม  การเปนผูเปลี่ยนแปลงสังคม การสรางมูลคาใหแกสินคา การสรางนวัตกรรม 
โดยชุมชน เครือขายความรวมมือ การสรางนวัตกรรมจากงานวิจัย การสรางนวัตกรรมทางสังคม การพัฒนาสังคม 
กิจการเพ่ือสังคม หรือธุรกิจเพ่ือสังคม การสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน  

 Understanding of social problems;  being an agent for social change;  creating added 
value to products;  innovation from community;  networking;  innovation from research;  social 
innovation;  social development;  social enterprise;  strengthening small and micro community 
enterprise 
 
1441 104 ประชากรศาสตรในชีวิตประจําวัน (Demography in Daily Life)   3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 ทฤษฎีท่ีสําคัญทางประชากรศาสตร  แหลงขอมูลดานประชากรศาสตร สํามะโนประชากร 
องคประกอบทางประชากรศาสตร ภาวะเจริญพันธุ ภาวะการตาย การยายถ่ิน ผูสูงอายุ นโยบายดาน
ประชากรศาสตร  ปญหาประชากรในปจจุบัน    
 Demographic theory;  population data source;  census;  demographic composition; 
fertility;  mortality;  migration;  elderly people;  population policy;  current population issues  
 
1442 100 วัฒนธรรมรวมสมัย (Contemporary Culture)    3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 ความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม กับดักทางความคิดในการทําความเขาใจวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การวิเคราะหปรากฏการณ และความสัมพันธของวัฒนธรรมรวมสมัยในเรื่อง 
ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ชาติ ชาติพันธุ วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมบริโภค สื่อ เพศวิถี 

 Concepts of culture;  misunderstanding on cultural perspectives;  cultural  changes;                          
analysis of contemporary cultural phenomena and cultural relationships concerning issues, 
traditions, religions, beliefs, nation, ethnicity, popular culture;  consumer  culture; media;                                        
 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)    3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธระหวาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย  
พลวัตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตการณทางเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร และยูโรโซน นโยบาย
ประชานิยม พลวัตการเมืองไทย ชาตินิยม รัฐประหาร การเมืองประชานิยม พลวัตสังคมไทย การทองในวัยเรียน 
และการอยูกอนแตงของนักศึกษา เพศวิถี ศัลยกรรม พลวัตทางวัฒนธรรมของไทย การแตงกาย การคลั่งดารา 
นักรองเกาหลี โทรศัพทมือถือ และเทคโนโลยีตาง ๆ  
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 Concepts, development and relationship between Thai politics, economics, society 
and culture;  dynamics of Thai economics;  Thai economic crisis, hamburger and Eurozone crisis, 
populism economy;  dynamics of Thai politics;  nationalism;  coup d'état;  populism politics;                
dynamics of Thai society;  teen mom and cohabitation;  gender plastic surgery;  dynamics of 
Thai culture;  clothing;  Korean idol mania;  mobile phone and technology 
 
1447 103 การรูเทาทันส่ือและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)  3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 ความสําคัญของการรูเทาทันสื่อในบริบทสังคมขอมูลขาวสาร ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและ
องคประกอบการวิเคราะหสื่อ หลักการรับและเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อ หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีกอโทษ  
ตอตนเองและสังคม ในรูปแบบตางๆ 

 Importance of media literacy in the context of information-driven society;  impacts of 
media;  skills and components of media analysis;  principles and access of information; 
avoidance of media with negative impacts on self and society 
 
1447 104 โลกภาพยนตร (Movie Worlds)      3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 คําจํากัดความ บทบาทและหนาท่ีของภาพยนตร ประเภท รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตร
องคประกอบการสรางสรรคงานภาพยนตร การวิจารณ หลักการประเมินสุนทรียของภาพยนตรท่ีสงผลตอการ
ดํารงชีวิตและสังคม 

 Definitions;  roles and functions of films;  genre, style, history, develop film;  elements 
of film creation;  film criticism;  principles of aesthetic evaluation in films effects of life and 
society 
 
1449 100 มนุษยกับการทองเท่ียว (Man and Tourism)     3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 เหตุผลท่ีมนุษยตองเดินทางทองเท่ียว ประโยชนท่ีไดรับจากการทองเท่ียว สถานท่ีและการจัดการการ
ทองเท่ียวลักษณะท่ีดีของนักทองเท่ียว การเปนเจาบานท่ีดีของมนุษย ผลกระทบและกรณีศึกษาการทองเท่ียว  

 Reasons for man travelling;  benefits of tourism;  tourist destinations and tourism 
management;  characteristics of a good tourist;  being a good host;  impact and case studies of 
tourism 
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1449 101 การจัดการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน      3(3-0-6) 
 (Tourism Management in ASEAN Region) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 บทบาท ความสําคัญของการจัดการทองเท่ียว ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแนวโนมของการจัดการทองเท่ียว  
ในอาเซียน และกรณีศึกษา 

 Roles and importance of tourism management;  impacts;  trend of tourism 
management in ASEAN and case studies 
 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)      3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :  ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน   :  ไมมี 

 ปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอสถานะสุขภาพของประชาชน โครงสรางและสภาพแวดลอมทางสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองท่ีสงผลตอสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดและแนวทางการจัดการ
ดานสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขท่ีแตกตางกันไปตามบริบทของความเชื่อ วัฒนธรรม คานิยมระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

 Social factors related to health status, Scio-economic, cultural, political structure and 
environment which impacted on health status and behavior, concepts and practices about 
health and health service system in difference context of culture, belief, value, socio-economic 
system 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1102 104 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)  3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ไมมี 

 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 
 อะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหวางโมเลกุล  โมล ความเขมขนและปริมาณสัมพันธ  

อุณหพลศาสตรเคมี  จลนพลศาสตรเคมี  ของแข็ง  ของเหลวและแกส การเปลี่ยนวัฏภาค สารละลายและสมบัติ
ของสารละลาย  สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย  กรด-เบสและสมดุลกรด-เบส  เคมีไฟฟา  เคมีอินทรีย  นิวเคลียร
เคมี 

 Atoms and periodic table;  chemical bonds and intermolecular forces;  moles, 
concentration and stoichiometry;  thermochemistry;  chemical kinetics;  solid,  liquids and gases, 
phase changes, solutions and their properties;  chemical and solubility equilibrium;  acid-base 
and equilibrium;  electrochemistry;  organic chemistry;  nuclear chemistry 
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1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : 1102 104 เคมีท่ัวไป (ยกเวนเคยเรียนผานวิชานี้มากอน) 
 ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ  เทอรโมไดนามิกส  สมบัติคอลลิเกทีฟสมดุลเคมี   

การไทเทรตกรด-เบส  ความวองไวของโลหะ  เคมีไฟฟา  การวิเคราะหคุณภาพน้ํา สารประกอบไฮโดรคารบอน  
 Chemical reactions and stoichiometry;  thermodynamics;  colligative properties;  

chemical equilibrium;  acid-base titration;  reactivity of metals;  electrochemistry;  water quality 
analysis;  hydrocarbon compounds 
 
1103 123 ฟสิกสท่ัวไป 1 (General Physics I)      3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : 1103 113 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  

กลศาสตร กลศาสตรของของไหล ความรอน เทอรโมไดนามิกส คลื่น  
Mechanics; fluid mechanics; heat; thermodynamics; waves 
 

1103 113 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 (General Physics Laboratory I)   1(0-3-0) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : 1103 123 ฟสิกสท่ัวไป 1 (ยกเวนเคยเรียนผานวิชานี้มากอน) 

 หลักการของการวัดปริมาณทางฟสิกสการวิเคราะหขอมูล เทคนิคการเขียนกราฟและการเขียนรายงาน  
กลศาสตร กลศาสตรของไหล  เทอรโมไดนามิกส 

 Principles of measurement in physical quantities;  data analysis;  graphing techniques 
and reportwriting;  mechanics;  fluid mechanics;  thermodynamics 
 
1103 124 ฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics II) 3(3-0-6)  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 
 ไฟฟาและแมเหล็ก  ไฟฟากระแสตรงและวงจร  ไฟฟากระแสสลับและวงจร  คลื่น แสงและทัศน

ศาสตร ฟสิกสยุคใหม  
 Electricity and magnetism;  direct current and circuits;  alternative current and circuits;  

waves;  light and optics;  modern physics 
 

1103 114 ปฏบัิติการฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics Laboratory II)   1(0-3-0) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : 1103 124 ฟสิกสท่ัวไป 2 (ยกเวนเคยเรียนผานวิชานี้มากอน) 
 ไฟฟาและแมเหล็ก วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  อิเล็กทรอนิกส  ทัศนศาสตร  
 Electricity and magnetism;  DC and AC circuits;  electronics;  optics 
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1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)                                             3(3-0-6)  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 
 ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต  อินทิกรัล  เทคนิคการอินทิเกรตและ

การประยุกต  การประมาณคาของอินทิกรัลจํากัดเขต  อินทิกรัลไมตรงแบบ  
 Limits and continuity;  derivatives of functions and applications;  integrals; techniques 

of integration and applications;  approximations of definite integrals;  improper integrals 
 
1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)                                             3(3-0-6)  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1104 126 แคลคูลัส 1 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 
 ปริภูมิสามมิติและเวกเตอร  ฟงกชันหลายตัวแปรและอนุพันธยอย  อินทิกรัลสองชั้นและการประยุกต  

ลําดับและอนุกรมอนันต  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต     
 Three-dimensional space and vectors;  functions of several variables and partial 

derivatives;  double integrals and applications;  sequences and infinite series;  first order 
differential equations and applications 

 
1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)                                            3(3-0-6)  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1104 127 แคลคูลัส 2 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 
 ระบบพิกัดในปริภูมิสามมิติ อินทิกรัลสามชั้น  การเปลี่ยนตัวแปรในอินทิกรัลสามชั้น  การประยุกตของ

อินทิกรัลสามชั้น  อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร สนามเวกเตอร อนุพันธยอยของ
สนามเวกเตอร เกรเดียนต ไดเวอรเจนซและเคิรล อินทิกรัลตามเสนและทฤษฎีบทของกรีน อินทิกรัลตามผิว 
ทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ  ทฤษฎีบทของสโตกส 

 Coordinate systems in three dimensions;  triple integrals;  change of variables in triple 
integrals;  applications of triple integrals;  derivatives and integrals of vector-valued functions of 
one variable;  vector fields;  partial derivatives of vector fields;  gradient, divergenceand curl;  
line integrals and Green’s theorem;  surface integrals;  Divergence theorem;  Stokes’ theorem 
 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)     3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีท่ัวไป 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกตใชงานของกลุมวัสดุ
วิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิเมอร เซรามิกและวัสดุรวม แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ สมบัติทางกล และ
การเสื่อมสภาพของวัสดุ  
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 Relationship between structures; properties; production processes and applications of 
main groups of engineering materials; metals; polymers;ceramics and composites; phase 
equilibrium diagrams and interpretation; mechanical properties and materials degradation 
 
1302 202 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)     3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 

 ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การพิสูจนเชิงสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ การใชวิธีการทางสถิติเพ่ือเปนเครื่องมือในการแกปญหา 

 Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of variance; 
regression and correlation; the use of statistical methods as a tool in problem solving 
 
1309 100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)   1(1-0-2) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี  
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
 ประวัติวิศวกรรมศาสตร วิชาชีพวิศวกรรมศาสตรในศตวรรษท่ี 21 แนวทางการแกปญหาเชิงวิศวกรรม 
การคํานวณทางวิศวกรรม พ้ืนฐานของวิศวกรรมศาสตร การสื่อความหมายทางวิศวกรรม โลกาภิวัตน การพัฒนา
อยางยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรม  อัตลักษณ และสํานึก
ไทย  
 History of engineering; engineering career in the 21st century; problem solving and 
computation in engineering; basics of engineering; communication in engineering; globalization; 
sustainable development and sufficiency economy; engineering regulations and ethics; Thai 
identity and thinking 
 
1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)    3(2-3-4) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 

 การเขียนตัวหนังสือ และตัวเลข ออโตกราฟฟคโปรเจคชั่น การเขียนภาพออโตกราฟฟคและการเขียน
ภาพพิคตอเรียล การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด การเขียนวิวชวยและแผนคลี่  
การสเก็ตภาพดวยมือ การใหรายละเอียดและการเขียนภาพแอสเซมบลี พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการ
เขียนแบบ  

 Lettering, orthographics projection; orthographics drawing; pictorial sketching; 
dimensioning; section; auxiliary view and development; freehand sketches; detail and assembly 
drawing; basic computer-aided drawing  
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1309 200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)   3(2-3-4) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี 

 แนวคิด ของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานระหวางซอฟตแวรและฮารดแวร 
ภาษาโปรแกรมปจจุบัน การฝกเขียนโปรแกรม 

 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; 
current programming language; programming practices. 

 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                

2.2.1 กลุมวิชาชีพบังคับรวม  
1301 222 กลศาสตรวิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                   3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
     ระบบแรง  ผลรวมของแรง  สภาวะสมดุล  ของไหลสถิต  จลนคณิตศาสตรและจลนศาสตร 
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง  กฎการเคลื่อนท่ีขอท่ี 2 ของนิวตัน  งานและพลังงาน  การดลและโมเมนตัม 

 Force systems;  resultant;  equilibrium;  fluid statics;  kinematics and kinetics of 
particles and rigid bodies;  Newton’s second law of motion;  work and energy;  impulse and 
momentum 
 
1306 201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา (Electric Circuit Analysis)                                3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      องคประกอบของวงจรไฟฟา  การวิเคราะหวงจรโดยใชโนดและเมช  ทฤษฎีวงจรไฟฟา ความตานทาน 
ความเหนี่ยวนําและความจุไฟฟา  วงจรไฟฟาอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง  แผนภาพเฟสเซอร  วงจรไฟฟากําลัง
กระแสสลับ  ระบบไฟฟาสามเฟส 
      Circuit elements;  node and mesh analysis;  circuit theorems;  resistance, inductance, 
and capacitance;  first and second order circuits;  phasor diagram;  AC power circuits;  three- 
phase systems 
 
1306 202 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Mathematics)           3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      สมการอนุพันธสามัญและการประยุกต  พีชคณิตเชิงเสน เมทริกซ เวกเตอร ระบบเชิงเสน ปญหาคา
ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ  การวิเคราะหเชิงซอน จํานวนเชิงซอนและฟงกชัน การอินทิเกรตเชิงซอน อนุกรม
กําลัง อนุกรมเทยเลอร อนุกรมลอเรนท การอินทิเกรตโดยใชเรซิดิว 
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      Ordinary differential equations and applications;  linear algebra: matrices, vectors, 
linear systems, matrix eigenvalue problems;  complex analysis: complex numbers and functions, 
complex Integrations, power series, Taylor series, Laurent series, residue integration 
 
1306 203 คุณสมบัติทางไฟฟาของวัสดุและอุปกรณ                             3(3-0-6) 

(Electrical Properties of Materials and Devices) 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ไมมี 
รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
แนวคิดพ้ืนฐานวัสดุศาสตร โครงสรางของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟาและความรอนของวัสดุ   คุณสมบัติ

ทางแมเหล็กของวัสดุ ตัวนําไฟฟา ควอนตัมฟสิกสมูลฐาน แนะนําอุปกรณสารก่ึงตัวนํา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
ทางแสงความนํายิ่งยวด ไดอิเล็กทริกของแข็ง ของเหลวและกาซ ฉนวน การประยุกตใชวัสดุในไฟฟากําลัง  

Basic material science concept; structure of materials; electrical and thermal 
properties of materials; magnetic properties of materials; electrical conductor; elementary 
quantum physics;introduction to semiconductor devices; opto-electronic devices; 
superconductivity; solid, liquid and gas dielectric; insulation; applications of materials in 
electrical power 
 
1306 204 การวิเคราะหวงจรขาย (Network Analysis)                                         3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา  
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 

 การวิเคราะหโนดและการวิเคราะหเมชในรูปเมทริกซ ทฤษฎีวงจรขาย วงจรขายสองพอรตพอร
ผลตอบสนองเชิงความถ่ี การแปลงลาปลาซอนุกรมฟูเรียรการประยุกตใชในการวิเคราะหวงจร 

 Nodal analysis and mesh analysis using matrix formulation;  network theorems;   
two-port networks;  frequency response;  Laplace transform;Fourier series;  applications in 
circuit analysis 
 
1306 205 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)                                        3(3-0-6) 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
 สัญญาณและระบบเวลาตอเนื่องและไมตอเนื่อง ระบบเชิงเสนท่ีไมแปรผันตามเวลา การแปลงลาปลาซ 

การแปลงซีการแปลงฟูเรียร การประยุกตใชการแปลงในการวิเคราะหสัญญาณและระบบ เทคนิคการประมวลผล
สัญญาณท่ีทันสมัย การประยุกตใชโปรแกรมคํานวณในสัญญาณและระบบ 

Continuous-time and discrete-time signals and systems; linear time-invariant (LTI) 
systems; Laplace transform; Z transform; Fourier transforms; applications of transforms in signal 
and system analysis; modern signal processing techniques; applications of computing programs 
in signals and systems 
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1306 206 สนามแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Fields)                                3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1103 124 ฟสิกสท่ัวไป 2 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      สนามไฟฟาสถิต  ตัวนําไฟฟาและไดอิเล็กทริก  ความจุไฟฟา  กระแสการพาและกระแสการนํา 
ความตานทาน สนามแมเหล็กสถิตวัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเปลี่ยนตามเวลาสมการ 
ของแมกซเวลล                
      Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and 
conduction currents; resistance; magnetostatic fields; magnetic materials; inductance;  time-
varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations 
 
1306 210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 (Electrical Engineering Laboratory I)      1(0-3-0) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      วงจรไฟฟาพ้ืนฐาน พ้ืนฐานการวัดและเครื่องมือวัดความปลอดภัยทางไฟฟา 
      Basic electric circuits; basic of measurement and instrumentation; electrical safety 
 
1306 211 งานปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering Workshop)      1(0-3-0) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
      การเชื่อมตอสายและการเดินสายไฟฟา การติดตั้งแผงวงจรยอย การออกแบบและสรางลายวงจร 
บนแผนวงจรพิมพ การตอวงจรควบคุมไฟฟาดวยแมคเนติกสคอนแทคเตอร การติดตั้งและเตรียมสายอีเทอเนต 
การปรับคาอินเตอรเนตเบื้องตน 
      Electric cable wiring and connection making; installation of consumer unit;print circuit 
board (PCB) design and making; controller circuit with magnetic contactors;ethernet cabling and 
installation; basic internet setting 
 
1306 212 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 (Electrical Engineering Laboratory II)     1(0-3-0) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1306 210 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ การควบคุมพ้ืนฐาน  
ของเครื่องจักรกลไฟฟา วงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 
      Electrical machines; DC and AC machines; basic control of electrical machines; basic 
electronics circuits 
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1306 220 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1 (Engineering Electronics I)                            3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      อุปกรณสารก่ึงตัวนํา  คุณลักษณะดานความถ่ีและกระแส-แรงดัน การวิเคราะหและออกแบบวงจร
ไดโอด  การวิเคราะหและออกแบบวงจรบีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอสทรานซิสเตอร  ออปแอมปและ 
การประยุกตใชงาน พาวเวอรซัพพลายโมดูล 
      Semiconductor devices;  current-voltage and frequency characteristics;  analysis and 
design of diode circuits;  analysis and design of   BJT,  MOS,  CMOS  and  BiCMOS transistor 
circuits;OP-AMP and  applications;  power  supply  module 
 
1306 300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา                                                      3(3-0-6) 
      (Electrical Measurement and Instrumentation) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      หนวยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟาประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด 
การวิเคราะหการวัด  การวัดกระแสและแรงดันกระแสตรงและกระแสสลับดวยเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อก              
และดิจิทัล  การวัดกําลัง ตัวประกอบกําลังและพลังงานไฟฟา  การวัดความตานทาน ความเหนี่ยวนํา 
และความจุไฟฟา  การวัดความถ่ีและคาบเวลา/ชวงเวลา  สัญญาณรบกวน  ทรานสดิวเซอรการสอบเทียบ 
      Units and standard of electrical measurement; instrument classification and 
characteristics; measurement analysis; measurement of DC and AC current and voltage using 
analog and digital instruments; power, power factor and energy measurement; measurement of 
resistance, inductance and capacitance; frequency and period/time-interval measurement; 
noises;transducers; calibration 
 
1306 310 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 (Electrical Engineering Laboratory III)           1(0-3-0) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 212 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 

 วงจรดิจิทัลและลอจิกระบบไฟฟา สื่อสารพ้ืนฐานการวัดสัญญาณไฟฟาสื่อสาร ระบบควบคุม 
      Digital and logic circuits; basic communication systems; measurement of 
communication signals; control systems 
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1306 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4 (Electrical Engineering Laboratory IV)          1(0-3-0) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 310 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
              ระบบไฟฟากําลัง สื่อสารทางแสงเทคนิคการวัดข้ันสูงกระบวนการไฟฟาอุตสาหกรรม การปรับแตงตั้ง
คาเครือขาย 

   Electric power system; optical communication; advanced measurement; electrical 
industrial process; network configuration 
 
1306 321 การออกแบบลอจิกเชิงเลข (Digital Logic Design)                               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบูลลีน เกตทลอจิก การลดรูปลอจิก ฟลิบฟลอบ วงจรลอจิกเชิงประสม 
วงจรลอจิกเชิงลําดับ วงจรลอจิกรวมขนาดกลาง วงจรคณิตศาสตร ตัวนับ รีจิสเตอร อุปกรณหนวยความจํา 
อุปกรณลอจิกแบบโปรแกรมได การออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเบื้องตน 

 Number systems and codes; Boolean algebra; logic gates; logic simplification; flip-
flops; combinational logic circuits; sequential logic circuits; medium scale integration (MSI) logic 
circuits; arithmatic circuits; counters; registers; memory devices; programmable logic devices; 
computer-aided design; introduction to digital signal processing 
 
1306 322 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2 (Engineering Electronics II)     3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 220 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          การประมวลผลสัญญาณแอนะล็อกเบื้องตน  วงจรขยายหนึ่งภาคแบบวงจรรวม  วงจรขยายสัญญาณ
ผลตาง  วงจรขยายหลายภาค  การปอนกลับ  วงจรกรองสัญญาณและขยายสัญญาณแบบปรับได  วงจรกําเนิด
สัญญาณ  วงจรภาคเอาตพุตและวงจรขยายกําลัง ไอซีฟงกชันพิเศษ การประยุกตใช  
  Basic analog signal processing; single-stage integrated-circuit amplifiers; differential 
amplifiers;  multistage amplifiers;  feedback;  filters and tuned amplifiers;  signal 
generators;  output stages and power amplifiers; special function ICs; applications 
 
1306 330 ระบบควบคุม (Control Systems)                                                   3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
      แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบฟงกชันถายโอน โมเดลของระบบบนโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี 
โมเดลพลวัตและการตอบสนองแบบพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง ระบบควบคุมแบบวงปดและ
วงเปด  การควบคุมแบบปอนกลับและความไวชนิดของการควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขเสถียรภาพ
ของระบบ วิธีทดสอบเสถียรภาพ 
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      Mathematical models of systems; transfer function; system models on time domain 
and frequency domain; dynamic models and dynamic responses of systems; first and second 
order systems; open-loop and closed-loop controls; feedback control and sensitivity; types of 
feedback control; concepts and conditions of system stability;  methods of stability test 
 
1306 340 ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded Systems)                                         3(2-3-4) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 

เทคโนโลยีของระบบสมองกลฝงตัว ภาพรวมของการพัฒนาระบบ โครงสรางทางดานฮารดแวรและ
ซอฟทแวร สถาปตยกรรมของระบบ ภาษาวีเอชดีแอล เครื่องมือ เอฟพีจีเอและการออกแบบวงจรเอฟพีจีเอ  
การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝงตัวบนเอฟพีจีเอและการประยุกต ระบบปฏิบัติการสมองกลฝงตัวแบบ  
เวลาจริง 

Embedded system technology;overview of system development; structures of 
software and hardware;  system architecture;  VHDL;  tools; FPGA and FPGA design;  embedded 
system programming on FPGA and applications;  real-time embedded OS 
 
1306 390 การฝกงาน (Practical Training)                                              1 หนวยกิต  
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  

    เง่ือนไขพิเศษ : เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีผานวิชาชีพเฉพาะแลวไมต่ํากวา 75 หนวยกิต 
การฝกงานในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 40 วันทําการ หรือ 320 ชั่วโมงทําการ การสงรายงาน

การฝกงานและการประเมินผลการฝกงาน 
     Practical training of at least 40 working days or 320 working hours with training report 

and final evaluation 
 

1306 490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 (Electrical Engineering Project I)        2(0-6-0) 
     รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          เง่ือนไขพิเศษ : เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีผานวิชาชีพเฉพาะแลวไมต่ํากวา 75 หนวยกิต 
      หัวขอโครงงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา การเตรียมขอเสนอประกอบดวย  
การทบทวนวรรณกรรมและแผนการทํางาน การนําเสนอ การดําเนินงานโครงงานและการรายงานความกาวหนา 
การสอบปากเปลา ผลท่ีไดจากการดําเนินโครงงานและแผนการดําเนินงานตอไป  

    Project topic selection with advisor approval;  proposal preparation consisting 
literature reviews and work plans; presentation; project implementation and progress report; 
oral examination ; results and future workplan  
 
 



56 
 

 
 

 

1306 491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2 (Electrical Engineering Project II)          2(0-6-0) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 490 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      การคนควา การทดลอง การเก็บขอมูลและวิเคราะห การรายงานความกาวหนาตออาจารย  
ท่ีปรึกษาโครงงาน รายงานฉบับสมบูรณ การสอบปากเปลา 
      Research; experiment; data collection and analysis; progressive report to the advisor;  
final report; oral examination 
  
     2.2.2 กลุมวิชาชีพบังคับตามกลุมวิชา 
 2.2.2.1 กลุมวิชาไฟฟากําลัง 
1301 236 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเบ้ืองตน (Basic of Thermo-Fluid)      3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    คําจํากัดความและหลักการของอุณหพลศาสตร คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสารบริสุทธิ์  
สมการสภาวะของกาซจินตภาพ กฏขอท่ี 1 ของอุณหพลศาสตร กระบวนการประยุกตสําหรับกาซจินตภาพ 
และไอน้ํา กระบวนการท่ียอนกลับได  คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต ชนิดของการไหล สมการตอเนื่อง    
สมการออยเลอร  สมการเบอรนูลี่ เครื่องจักรกลของไหล 

   Thermodynamics concepts and definitions; thermodynamics properties of pure 
substances; ideal gas’s equation of state; First Law of thermodynamics; processes with 
applications to ideal gas and steam; reversible process; properties of fluid; fluid statics; types of 
flow; continuity equation; Euler’s equation; Bernoulli’s equation; fluid machinery 
 
1306 350 เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines)                                        3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      วงจรแมเหล็ก  หลักการแปรรูปพลังงานกลไฟฟา  พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก   
หมอแปลงหนึ่งเฟสและสามเฟส  หลักการของเครื่องจักรกลหมุน  เครื่องจักรกลกระแสตรง  เครื่องจักรกล
กระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส  เครื่องจักรกลเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส  การปองกัน
เครื่องจักรกล             
      Magnetic circuits;  principles of electromechanical energy conversion;  energy and co 
energy in magnetic circuits;  single phase and three phase transformer;  principles of rotating 
machines;  DC machines;  AC machines construction;  synchronous machines;  single phase and 
three phase induction machines;  protection of machines 
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1306 351 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electrical Power System Analysis)          3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      โครงสรางระบบไฟฟากําลัง วงจรกําลังไฟฟากระแสสลับ ระบบเปอรยูนิต คุณลักษณะและโมเดลของ
เครื่องกําเนิดไฟฟา คุณลักษณะและโมเดลของหมอแปลงกําลัง พารามิเตอรและโมเดลของสายสง พารามิเตอรและ
โมเดลของเคเบิล การไหลของโหลดเบื้องตน การคํานวณวิเคราะหการลัดวงจรเบื้องตน 

    Electrical power system structure; AC power circuits; per unit system; generator 
characteristics and models; power transformer characteristics and models; transmission line 
parameters and models; cable parameters and models; fundamental of load flow; fundamental 
of fault calculation 
 
1306 450 การออกแบบระบบไฟฟา (Electrical System Design)                3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      แนวคิดพ้ืนฐานของการออกแบบ เครื่องหมายและมาตรฐาน ผังระบบจายกําลังไฟฟา สายไฟฟาและ
เคเบิล ทางเดินสาย เครื่องมือและอุปกรณไฟฟา การคํานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟาและ  
การออกแบบวงจรตอเขาชุดของตัวเก็บประจุ  การออกแบบวงจรแสงสวางและวงจรของอุปกรณไฟฟาการ
ออกแบบวงจรมอเตอร  รายการโหลด รายการสายปอน และรายการหลัก  ระบบไฟฟาฉุกเฉิน  การคํานวณ
กระแสลัดวงจร  ระบบกราวดสําหรับการติดตั้งไฟฟา 

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

 
1306 451 อิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)                                     3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 220 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง  ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร ไบโพลารกําลัง มอสเฟต         
ไอจีบีที  คุณสมบัติของสารแมเหล็ก  แกนหมอแปลงกําลัง  แกนเฟอรไรต  แกนผงเหล็ก  หลักการแปลงผัน
กําลังไฟฟา  วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง  วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง         
เปนกระแสตรง  วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสสลับเปนกระแสสลับ  วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง    
เปนกระแสสลับ 

   Characteristics of power electronics devices;  power diode;  thyristors;  power 
bipolar;  MOSFET;  IGBT;  characteristics of magnetic materials;  power transformer core;  ferrite 
core;  iron powder core;  principles of power converters;  AC to DC converter;  DC to DC 
converter;  AC to AC converter;  DC to AC converter 
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1306 452 โรงจักรไฟฟาและสถานีไฟฟายอย (Power Plant and Substation)          3(3-0-6) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    เสนโคงโหลด โรงไฟฟาดีเซล โรงไฟฟาพลังไอน้ํา โรงไฟฟากังหันแกส โรงไฟฟาพลังงาน            
ความรอนรวม โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟานิวเคลียร แหลงพลังงานทดแทน ชนิดของสถานีไฟฟายอย     
อุปกรณในสถานีไฟฟายอย แผนผังของสถานีไฟฟายอย การปองกันฟาผาสําหรับสถานีไฟฟายอย ระบบกราวด  

    Load curve;  diesel power plant;  steam power plant;  gas turbine power 
plant;  combined cycle power plant;  hydro power plant;  nuclear power plant;  renewable 
energy sources;  types of substation;  substation equipment;  substation layout;  lightning 
protection for substation;  grounding systems 

 
1306 453 พลังงานทดแทน (Renewable Energy)                                           3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      ระบบพลังงานและทรัพยากรพลังงานทดแทน ศักยภาพของทรัพยากรทดแทน ความแตกตาง  
ของเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน พลังแสงอาทิตย  
ลม ชีวมวล ความรอนใตพิภพ กาซชีวภาพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่น เซลลเชื้อเพลิง การเก็บกักพลังงาน กฎหมาย 
ขอกําหนดและนโยบายพลังงานทดแทน ปจจัยทางเศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอมและสังคม 
          Energy systems and renewable energy resources; potential of renewable 
resources; difference of conventional and renewable energy technologies; renewable 
technologies ; solar; wind; biomass; geothermal; biogas; municipal solid waste; wave energy;  
fuel cell; energy storages; laws; regulations and policies of renewable energy; economics social 
and environmentaspects  
 
1306 454 การขับเคล่ือนดวยไฟฟา (Electric Drives)                                       3(3-0-6) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 451 อิเล็กทรอนิกสกําลัง และ  

            1306 350 เครื่องจักรกลไฟฟา 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      อิเล็กทรอนิกสกําลัง สวนประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา ชนิดของมอเตอร คุณลักษณะ       
ของโหลด บริเวณการทํางานของการขับเคลื่อน วิธีการสตารท วิธีการเบรคมอเตอร การสงกําลังและ             
ขนาดกําลัง คุณลักษณะ แรงบิด-ความเร็วของมอเตอรไฟฟา การขับมอเตอรกระแสตรง การขับมอเตอร
กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอรโว การประยุกตใชการขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรม  
       Power electronics; electric drive components; types of motor;  load characteristics; 
operating region of drives; starting methods; braking methods of motors; power transmission and 
sizing; torque-speed characteristics of electric motors; DC motor drives; AC motor drives; servo 
drives systems; applications of drives in industrial automation 
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1306 455 การปองกันในระบบไฟฟากําลัง (Electrical Power System Protection)      3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          พ้ืนฐานของการปฏิบัติการปองกัน  หมอแปลงเครื่องมือวัดและทรานสดิวเซอร  อุปกรณปองกันและ
ระบบปองกัน  การปองกันกระแสเกินและการลัดวงจรลงดิน  การปองกันแบบผลตาง  การปองกันสายสงดวย
รีเลยระยะทาง การปองกันสายสงดวยรีเลยนํารอง  การปองกันมอเตอร  การปองกันหมอแปลง  การปองกัน
เครื่องกําเนิดไฟฟา  การปองกันบัสโซน อุปกรณปองกันแบบดิจิทัล 
          Fundamental of protection practices;  instrument transformer and transducers;  
protection devices and protection systems;  overcurrent and earth fault protection;  differential 
protection;  transmission line protection by distance relaying;  transmission line protection by 
pilot relaying;  motor protection;  transformer protection;  generator protection;  bus zone 
protection; digital protection devices 
 
1306 456 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา                                            3(3-0-6) 
          (Electrical Energy Conservation and Management) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      พ้ืนฐานของการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หลักการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในอาคารและ
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและขอบังคับดานการอนุรักษพลังงาน การวิเคราะหและจัดการพลังงาน
ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม แงมุมดานเทคนิคเพ่ือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระบบแสงสวาง 
ความรอน ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิตพลังงานไฟฟาความรอนรวม  
การอนุรักษพลังงานและการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 
           Fundamental of energy efficiency; principle of energy efficiency in building and 
industry; load management; laws and regulations of energy conservation; energy management 
and analysis in buildings and industrial; technical aspects to use energy efficiently in lighting 
systems; heating and ventilating and air-conditioning (HVAC) systems; industrial motor; co-
generation; energy conservations and economic analysis 
 
1306 457 ตัวตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณ (Sensors and Transducers)                  3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      อุปกรณควบคุมและวัด ตัวแปลงสัญญาณแบบแอนะล็อกและดิจิทัล เทคนิคการวัดความดัน          
ตัวสงผานความแตกตางความดัน การวัดการไหลของของไหล มิเตอรปฐมภูมิ มิเตอรทุติยภูมิ และวิธีพิเศษ  
การวัดอุณหภูมิ วิธีวัดทางไฟฟาและไมใชไฟฟา และวิธีการแผรังสี ชนิดของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับ
ของเหลวโดยตรงและโดยออมดวยวิธีความดันไฮโดรสแตติก วิธีทางไฟฟาและวิธีพิเศษ ตัวควบคุมแบบดั้งเดิม  
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      Measurement and control devices; analog and digital transducers; pressure 
measurement techniques; differential pressure transmitter; fluid flow measurement includes 
primary meters; secondary meters and special methods; measurement of temperature includes 
non-electric methods; electric methods and radiation methods; types of liquid level 
measurement direct liquid level measurement; indirect liquid level measurement includes 
hydrostatic pressure methods; electrical methods and special methods; conventional controller 
 
 2.2.2.2 กลุมวิชาไฟฟาส่ือสาร 
1306 370 หลักการส่ือสาร (Principle of Communication)                               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1306 205 สัญญาณและระบบ 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
      แบบจําลองการสื่อสาร แบบมีสาย/เคเบิลและแบบไรสาย/วิทยุ แนะนําสัญญาณและระบบ   
สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกตใชอนุกรมและการแปลงฟูเรียร   การมอดูเลตแบบแอนะล็อก  
เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม และพีเอ็ม   สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก   
การมอดูเลตเบสแบนดแบบไบนารี  ทฤษฎีการชักตัวอยางของไนควิสตและการควอนไทซ  การมอดูเลตพัสล 
แบบแอนะล็อก พีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพลกซ แนะนําสายสง การแพรกระจายคลื่นวิทยุ การสื่อสาร  
และอุปกรณไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางแสง 
         Communication models, wire/cable and wireless/radio; introduction to signal and 
system; spectrum of signal and applications of Fourier series and transform; analog modulation, 
AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM and PM; noises in analog communication; binary baseband 
modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog modulation, PCM, DM; 
multiplexing techniques; introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave 
components and communication, satellite communication, optical communications 
 
1306 371 การส่ือสารดิจิทัล (Digital Communication)                                3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 370 หลักการส่ือสาร 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          ความนาจะเปนและกระบวนการแบบสุม  ปริภูมิสัญญาณ  แบนดวิดทต่ําสุดของไนควิสต   
การตรวจจับสัญญาณ เอดับเบิ้ลยูจีเอ็น เทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิทัล ซิกมา-เดลตา  
การวิเคราะหประสิทธิภาพ  การซิงโครไนซ  การปรับเทา  แนะนําทฤษฎีสารสนเทศ  การเขารหัส 
แหลงกําเนิด  การเขารหัสชองสัญญาณ  ระบบหลายชองสัญญาณและหลายคลื่นพาห  เทคนิคสเปกตรัมแผ   
ชองสัญญาณเฟดดิงหลายวิถี 

    Probability and random process; signal space; minimum Nyquist bandwidth; signal 
detections; AWGN; digital modulation techniques; sigma-delta; performance analysis; 
synchronization; equalization; introduction of information theory; source coding; channel coding; 
multichannel and multicarrier systems; spread spectrum techniques; multipath fading channels 
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1306 372 เครือขายการส่ือสารและสายสง                                              3(3-0-6) 
      (Communication Network and Transmission Lines) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 204 การวิเคราะหวงจรขาย 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      การสื่อสารผานสายและไรสาย โครงขายการสื่อสารผานสาย เมตริกซพารามิเตอร วาย ซี เอฟ จี เอช 
วงจรพ้ืนฐานและการเชื่อมตอ การแปลงโครงขาย ปริมาณการสงผาน เทคนิควงจรการสงผานสัญญาณ ตัวกรอง
คลื่น ตัวลดทอน การแมตซอิมพีแดนซ ทฤษฎีสายสง สมการ ผลเฉลยสําหรับความถ่ี ต่ํา กลาง สูง คาคงท่ีปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและสะทอน อัตราสวนคลื่นยืน คุณลักษณะของสายสําหรับปลายเปด ปด โหลด สาย
ท่ีไมมีการสูญเสียและมีการสูญเสีย การสะทอนในโดเมนเวลา แผนภาพการรบกวนชวงสั้น เสียงแทรกใกลและไกล
ปลายดานสง สัญญาณผลตาง องคประกอบสาย ชนิดของเคเบิลและสายคูบิดแบบไมชีลด เคเบิลแกนรวม 
มาตรฐานเคเบิลในปจจุบัน 
  Wire and wireless communications; wire communication network; Y, Z, F, G, H matrix, 
relation; connection and basic circuits; network transformation; transmission quantities; signal 
transmission circuit techniques; wave filters; attenuator; impedance matching; transmission line 
theory; equation; solution for low; medium; high frequencies; primary and secondary constant; 
incident and reflected waves; standing wave ratio; line characteristics for open; short; 
terminated load; lossless; and lossy lines; reflections in time domain; bounce diagrams; near-
end and far-end crosstalk; differential signaling; composite line; types of cable and unshielded 
twisted pair; coaxial cable; current cable standards 
 
1306 470 การส่ือสารขอมูล (Data Communication)            3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  สถาปตยกรรมเครือขายแบบชั้น  โพรโทคอลและการเชื่อมโยง    
แบบจุดถึงจุด แบบจําลองการประวิงเวลาในเครือขายขอมูล โพรโทคอลการควบคุมการเขาถึงสื่อ                        
การควบคุมการไหลของขอมูล การควบคุมความผิดพลาดของขอมูล เครือขายทองถ่ิน เครือขายแบบสวิทชชิ่ง  
การจัดเสนทาง ความปลอดภัยของเครือขาย เครือขายกลุมเมฆ สถาปตยกรรมและระบบ มาตรฐานการสื่อสาร  

 Data communications and networks; layered network architecture; point-to-point 
protocols and links; delay models in data networks; medium-access control protocols; flow 
control; error control; local area network; switching network; routing in data networks; network 
security; cloud network; architecture and system; standards 
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1306 471 การส่ือสารทางแสง (Optical Communication)                       3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      ทอนําคลื่นไดอิเล็กทริกรูปทรงกระบอกและเง่ือนไขการแพรกระจาย   โครงสรางและชนิดของเสนใย
แกวนําแสง  พารามิเตอรของเสนใยแกวนําแสง  การสรางเสนใยแกวนําแสง  ชนิดของสายนําสัญญาณทางแสง 
เครื่องสงสัญญาณแสง ตัวรับสัญญาณแสง การเสื่อมของสัญญาณ การลดทอนและการกระจายในจุดเชื่อมเสนใย
แกวนําแสง ตัวทวนและขยายสัญญาณแสง การคํานวณระบบสื่อสารทางแสง การรวมสัญญาณในการเชื่อมระบบ
ใยแกวนําแสง เอฟทีทีเอ็กซ   

    Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structures and types of 
optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable types; optical 
transmitters; optical receivers; signal degradations; attenuation and dispersion in fiber link; 
optical repeaters and amplifiers; link budget calculation; multiplexing in optical link system;  
FTTX 
 
1306 472  วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)                               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 206 สนามแมเหล็กไฟฟา 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

 สมการแมกซเวลล คลื่นระนาบ สายสงและทอนําคลื่นไมโครเวฟ การวิเคราะหเครือขายไมโครเวฟ 
อิมพิแดนซและคาสมมูลแรงดันและกระแสไฟฟา พารามิเตอรเอส แผนการไหลของสัญญาณ การปรับและการ
แมตซอิมพิแดนซ ไมโครเวฟเรโซเนเตอร  ตัวแบงกําลังงานและตัวคัปเปลอรแบบมีทิศทาง วงจรกรองไมโครเวฟ 
การเชื่อมตอไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดาร การแพรกระจายไมโครเวฟ พ้ืนฐานของการวัดและการ
ประยุกตใชงานไมโครเวฟ 

    Maxwell’s equations and plane waves; microwave transmission lines and waveguides; 
microwave network analysis; impedance and equivalent voltage and current;  smatrix; signal 
flow graphs; impedance matching and tuning; microwave resonators; power dividers and 
directional couplers; microwave filters; point-to-point microwave link; radar system; 
microwave propagation; basic of microwave measurement; applications 
 
1306 473 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering)                                 3(3-0-6) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 206 สนามแมเหล็กไฟฟา 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      นิยามเบื้องตนและทฤษฎีบท แหลงกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปก แบบรูปการแผพลังงานเชิงกําลังและ 
เชิงสนาม คาสภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซดานเขาและแบนดวิดท 
สมการการสงผานของฟรีส การแผพลังงานจากองคประกอบกระแส ผลกระทบของกราวด คุณสมบัติ  
การแพรกระจายของสายอากาศเสนลวด  สายอากาศแถวลําดับ สายอากาศยากิ-อูดะ และสายอากาศ  
แบบรายคาบล็อก สายอากาศอะเพอรเจอร สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหมสําหรับการประยุกต  
ใชในปจจุบัน การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ 
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    Basic definitions and theorems;  isotropic point source;  power and field  patterns;                    
directivity and gain;  radiation impedance;  wave polarization;  radiation from current 
elements;  radiation properties of wire antenna;  linear array antenna;  Uda-Yagi antenna and 
log-periodic antenna;  aperture antenna;  microstrip antenna;  antenna measurementBasic 
definitions and theory; isotropic point source; power and field patterns; directivity and gain; 
efficiency; polarization; input impedance and bandwidth; Friis transmission equation; radiation              
from current elements; ground effects; radiation properties of wire antenna; array antenna;         
Yagi-Uda antenna and log-periodic antenna; aperture antenna; microstrip antenna; modern 
antenna  for current applications; antenna characteristics measurement 
 
1306 474 ระบบการส่ือสารเคล่ือนท่ีและไรสาย                                                  3(3-0-6) 
          (Mobile and Wireless Communication Systems) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 370 หลักการส่ือสาร 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      ระบบการสื่อสารไรสาย ทฤษฎี หลักการของระบบการสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนท่ี คุณลักษณะและ
ผลกระทบของการแพรกระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลต การเขารหัสเสียง การเขารหัสชองสัญญาณ  
ไดเวอรซิตี เทคนิคการมัลติเพลกซ องคประกอบการเชื่อมตอของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี มาตรฐานของระบบ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในปจจุบัน 3G 4G 5G และเกินกวา ระบบเซลลูลาร การจัดการการเขาถึงหลายทางและการ
จัดการการแทรกสอดความจุของชองสัญญาณไรสาย ความจุของผูใชงานรวม ระบบเอ็มไอเอ็มโอ  
          Wireless communication system; theory; principles of mobile communication system; 
characteristic and impact of radio propagation; modulation techniques; speech coding; diversity 
channel coding; multiplexing techniques; interconnection components for mobile 
communication  system; standards of current mobile communication; 3G; 4G; 5G and beyond; 
cellular systems;  multiple access and interference management; capacity of wireless channels; 
multiuser capacity; MIMO system 
 
1306 475 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 205 สัญญาณและระบบ 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          สัญญาณแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การวิเคราะหเชิงสเปกตรัม เดซิเมชัน การประมาณคาในชวง 
การแปรผัน อัตราการชักตัวอยาง การแปลงฟูเรียรแบบวิยุต วิธีความนาจะเปนในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
การออกแบบตัวกรองดิจิทัลชนิดผลตอบสนองอิมพัลสจํานวนจํากัดและชนิดผลตอบสนองอิมพัลสจํานวนไมจํากัด 
ระบบมัลติเรตและธนาคารตัวกรอง  การแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีต ประยุกตใชการประมวลสัญญาณดิจิทัล         
การประมวลภาพ การประมวลเสียงพูดและเสียง การประมวลแถวลําดับ การประยุกตใช 
 
 



64 
 

 
 

 

           Continuous-time and discrete-time signals; spectral analysis; decimation and 
interpolation; sampling rate conversion; discrete Fourier transform; probabilistic methods in DSP; 
design of FIR and IIR digital filters; multirate systems and filter banks; discrete wavelet transform; 
DSP applications image processing, speech, audio processing, array signal processing; 
applications 
 
1306 476 การส่ือสารบรอดแบนด (Broadband Communication)                     3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

 หลักการเครือขายการสื่อสารบรอดแบนดสําหรับระบบโทรศัพทแบบสวิตชิง โทรศัพทแบบวีโอไอพี  
โครงสรางพ้ืนฐานของ ดับเบิ้ลยูเอเอ็น เอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล และเทคนิคในปจจุบัน อินเทอรเน็ต
อินทราเน็ต เอสดีเอช วิศวกรรมทราฟกและ คิวโอเอส เอฟไอทีเอช ดับเบิ้ลยูแอลเอเอ็น โครงขายแบบ พีโอเอ็น  
ดีดับเบิ้ลยูดีเอ็ม ทฤษฎีการสื่อสารผานสายสงกําลังสําหรับแบนดแคบ การสื่อสารบรอดแบนด มาตรฐานของ
โครงขายแบบการสื่อสารผานสายสงกําลัง 

 Principles of broadband communication networks for switching telephone system; 
VoIP telephone; WAN infrastructure; ATM; VPN; FDDI; DSL and current techniques; Internet; 
Intranet; SDH; traffic engineering and QoS; FITH; WLANS; PON DWDM network; theory of power 
line communications (PLC) for narrowband; broadband communications; standards of PLC-
based networking 

 
 2.2.2.3 กลุมวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม 
1306 350 เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines)                                        3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      วงจรแมเหล็ก  หลักการแปรรูปพลังงานกลไฟฟา  พลังงานและพลังงานรวมในวงจรแมเหล็ก   
หมอแปลงหนึ่งเฟสและสามเฟส  หลักการของเครื่องจักรกลหมุน  เครื่องจักรกลกระแสตรง  เครื่องจักรกล
กระแสสลับ เครื่องจักรกลซิงโครนัส  เครื่องจักรกลเหนี่ยวนําหนึ่งเฟสและสามเฟส  การปองกัน
เครื่องจักรกล             
      Magnetic circuits;  principles of electromechanical energy conversion;  energy and co 
energy in magnetic circuits;  single phase and three phase transformer;  principles of rotating 
machines;  DC machines;  AC machines construction;  synchronous machines;  single phase and 
three phase induction machines;  protection of machines 
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1306 370 หลักการส่ือสาร (Principle of Communication)                               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1306 205 สัญญาณและระบบ 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
      แบบจําลองการสื่อสาร แบบมีสาย/เคเบิลและแบบไรสาย/วิทยุ แนะนําสัญญาณและระบบ   
สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกตใชอนุกรมและการแปลงฟูเรียร   การมอดูเลตแบบแอนะล็อก  
เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม และพีเอ็ม   สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก   
การมอดูเลตเบสแบนดแบบไบนารี  ทฤษฎีการชักตัวอยางของไนควิสตและการควอนไทซ  การมอดูเลตพัสล 
แบบแอนะล็อก พีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพลกซ แนะนําสายสง การแพรกระจายคลื่นวิทยุ การสื่อสาร  
และอุปกรณไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางแสง 
         Communication models, wire/cable and wireless/radio; introduction to signal and 
system; spectrum of signal and applications of Fourier series and transform; analog modulation, 
AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM and PM; noises in analog communication; binary baseband 
modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog modulation, PCM, DM; 
multiplexing techniques; introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave 
components and communication, satellite communication, optical communications 
 
1306 430 เครื่องมือวัดและการควบคุมกระบวนการ                                        3(3-0-6) 
          (Instrumentation and Process Control) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
         ระบบควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมและความสําคัญสัญญาณมาตรฐาน การวัดความดัน               
การวัดระดับ การวัดอุณหภูมิ การวัดอัตราการไหล การวัดตัวแปรในกระบวนการ คุณสมบัติของกระบวนการ           
การควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบตอเรียง การทดลองการควบคุมตัวแปรตาง ๆ  
         Industrial process control systems; standard signals; pressure measurement; level 
measurement; temperature measurement; flow measurement; process variables measurement; 
process properties; PID control; cascade control; process variables control experiment 
 
1306 431 วิศวกรรมระบบการควบคุมแบบเรียงลําดับและแบบอัตโนมัติ     3(3-0-6) 

(Automation and Sequence Control  System Engineering) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    ระบบอัตโนมัติ ตัวตรวจจับและตัวกระทําการ การควบคุมโดยใชอุปกรณควบคุมทางไฟฟา           
โครงสรางของพีแอลซี หนาท่ีของโมดูลประเภทตางๆ โมดูลแบบอินพุต-เอาตพุต โมดูลจายไฟ  
วิธีการเดินสายพีแอลซี การควบคุมแบบลําดับข้ัน ประเภทภาษาท่ีใชโปรแกรม และคําสั่งซีเควนซพ้ืนฐานตางๆ      
ในสวนของการปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม เพ่ืองานควบคุมแบบลําดับข้ัน การควบคุมแบบจําลองลิฟต        
การควบคุมมอเตอร การควบคุมสายพานลําเลียง  โปรแกรมการเชื่อมตอระหวางเครื่องจักรกับผูใช                
เทคโนโลยีเครือขายสาหรับระบบอัตโนมัติ ซอฟตแวรในระบบอัตโนมัติ 
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   Automation; sensors and actuators; hardwire control; structure of PLC: modules and 
their functionalities: input-output; and power supply, guidelines for wiring related to PLC; 
sequence control; programming languages and instruction sets laboratories: programming for 
controlling simulation models: lifts; motor controls; and conveyors,  man-machine Interface,  
automation network technology,  automation software 

 
1306 451 อิเล็กทรอนิกสกําลัง (Power Electronics)                                     3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 220 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง  ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร ไบโพลารกําลัง มอสเฟต         
ไอจีบีที  คุณสมบัติของสารแมเหล็ก  แกนหมอแปลงกําลัง  แกนเฟอรไรต  แกนผงเหล็ก  หลักการแปลงผัน
กําลังไฟฟา  วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง  วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง         
เปนกระแสตรง  วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสสลับเปนกระแสสลับ  วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง    
เปนกระแสสลับ 

   Characteristics of power electronics devices;  power diode;  thyristors;  power 
bipolar;  MOSFET;  IGBT;  characteristics of magnetic materials;  power transformer core;  ferrite 
core;  iron powder core;  principles of power converters;  AC to DC converter;  DC to DC 
converter;  AC to AC converter;  DC to AC converter 

 
1306 454 การขับเคล่ือนดวยไฟฟา (Electric Drives)                                       3(3-0-6) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 451 อิเล็กทรอนิกสกําลัง และ  

            1306 350 เครื่องจักรกลไฟฟา 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      อิเล็กทรอนิกสกําลัง สวนประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา ชนิดของมอเตอร คุณลักษณะ       
ของโหลด บริเวณการทํางานของการขับเคลื่อน วิธีการสตารท วิธีการเบรคมอเตอร การสงกําลังและ             
ขนาดกําลัง คุณลักษณะ แรงบิด-ความเร็วของมอเตอรไฟฟา การขับมอเตอรกระแสตรง การขับมอเตอร
กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอรโว การประยุกตใชการขับเคลื่อนในระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรม  
       Power electronics; electric drive components; types of motor;  load characteristics; 
operating region of drives; starting methods; braking methods of motors; power transmission and 
sizing; torque-speed characteristics of electric motors; DC motor drives; AC motor drives; servo 
drives systems; applications of drives in industrial automation 
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1306 470 การส่ือสารขอมูล (Data Communication)            3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  สถาปตยกรรมเครือขายแบบชั้น  โพรโทคอลและการเชื่อมโยง    
แบบจุดถึงจุด แบบจําลองการประวิงเวลาในเครือขายขอมูล โพรโทคอลการควบคุมการเขาถึงสื่อ                        
การควบคุมการไหลของขอมูล การควบคุมความผิดพลาดของขอมูล เครือข+ายทองถ่ิน เครือขายแบบสวิทชชิ่ง  
การจัดเสนทาง ความปลอดภัยของเครือขาย เครือขายกลุมเมฆ สถาปตยกรรมและระบบ มาตรฐานการสื่อสาร  

 Data communications and networks; layered network architecture; point-to-point 
protocols and links; delay models in data networks; medium-access control protocols; flow 
control; error control; local area network; switching network; routing in data networks; network 
security; cloud network; architecture and system; standards 

 
 2.2.2.4 กลุมวิชาว ิศวกรรมเครือขาย 
1306 370 หลักการส่ือสาร (Principle of Communication)                               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1306 205 สัญญาณและระบบ 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
      แบบจําลองการสื่อสาร แบบมีสาย/เคเบิลและแบบไรสาย/วิทยุ แนะนําสัญญาณและระบบ   
สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกตใชอนุกรมและการแปลงฟูเรียร   การมอดูเลตแบบแอนะล็อก  
เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม และพีเอ็ม   สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก   
การมอดูเลตเบสแบนดแบบไบนารี  ทฤษฎีการชักตัวอยางของไนควิสตและการควอนไทซ  การมอดูเลตพัสล 
แบบแอนะล็อก พีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพลกซ แนะนําสายสง การแพรกระจายคลื่นวิทยุ การสื่อสาร  
และอุปกรณไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางแสง 
         Communication models, wire/cable and wireless/radio; introduction to signal and 
system; spectrum of signal and applications of Fourier series and transform; analog modulation, 
AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM and PM; noises in analog communication; binary baseband 
modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog modulation, PCM, DM; 
multiplexing techniques; introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave 
components and communication, satellite communication, optical communications 
 
1306 371 การส่ือสารดิจิทัล (Digital Communication)                                3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 370 หลักการส่ือสาร 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          ความนาจะเปนและกระบวนการแบบสุม  ปริภูมิสัญญาณ  แบนดวิดทต่ําสุดของไนควิสต   
การตรวจจับสัญญาณ เอดับเบิ้ลยูจีเอ็น เทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิทัล ซิกมา-เดลตา  
การวิเคราะหประสิทธิภาพ  การซิงโครไนซ  การปรับเทา  แนะนําทฤษฎีสารสนเทศ  การเขารหัส 
แหลงกําเนิด  การเขารหัสชองสัญญาณ  ระบบหลายชองสัญญาณและหลายคลื่นพาห  เทคนิคสเปกตรัมแผ   
ชองสัญญาณเฟดดิงหลายวิถี 
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    Probability and random process; signal space; minimum Nyquist bandwidth; signal 
detections; AWGN; digital modulation techniques; sigma-delta; performance analysis; 
synchronization; equalization; introduction of information theory; source coding; channel coding; 
multichannel and multicarrier systems; spread spectrum techniques; multipath fading channels 
 
1306 440 เทคโนโลยีใหม (Emerging Technology)     3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    ภาษาโปรแกรมสมัยใหม การใชงานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการประมวลผลในปจจุบัน การพัฒนา
โปรแกรมประยุกตโดยใชเทคโนโลยีปจจุบัน 

    Modern programming languages; current processing technology usage; applications 
development using current technology 
 
1306 441 การออกแบบเครือขายและการปรับแตงตั้งคา      3(3-0-6) 
 ( Network Design and Configuration)  

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน    : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    แบบจําลองการเชื่อมตอระหวางระบบเปด เครือขายบริเวณเฉพาะท่ี การออกแบบและเอกสารสําหรับ
เครือขายบริเวณเฉพาะท่ี ทีซีพี/ไอพีและการกําหนดเลขท่ีอยูแบบไอพี เครือขายบริเวณกวาง สวนประกอบอุปกรณ
จัดเสนทางและการปรับแตง โพรโทคอลหาเสนทาง การแกปญหาในเครือขาย เครือขายบริเวณเฉพาะท่ีแบบ
เสมือน การจัดการเครือขาย การออกแบบเครือขายบริเวณกวาง 

   Open system interconnection model; local area network; local area network design 
and documentation; TCP/IP and IP addressing; wide area network; router components and 
configuration; routing protocol; network troubleshooting; virtual local area network; network 
management; wide area network design 
 
1306 470 การส่ือสารขอมูล (Data Communication)            3(3-0-6) 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
 รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย  สถาปตยกรรมเครือขายแบบชั้น  โพรโทคอลและการเชื่อมโยง    
แบบจุดถึงจุด แบบจําลองการประวิงเวลาในเครือขายขอมูล โพรโทคอลการควบคุมการเขาถึงสื่อ                        
การควบคุมการไหลของขอมูล การควบคุมความผิดพลาดของขอมูล เครือขายทองถ่ิน เครือขายแบบสวิทชชิ่ง  
การจัดเสนทาง ความปลอดภัยของเครือขาย เครือขายกลุมเมฆ สถาปตยกรรมและระบบ มาตรฐานการสื่อสาร  

 Data communications and networks; layered network architecture; point-to-point 
protocols and links; delay models in data networks; medium-access control protocols; flow 
control; error control; local area network; switching network; routing in data networks; network 
security; cloud network; architecture and system; standards 
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1306 471 การส่ือสารทางแสง (Optical Communication)                       3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      ทอนําคลื่นไดอิเล็กทริกรูปทรงกระบอกและเง่ือนไขการแพรกระจาย   โครงสรางและชนิดของเสนใย
แกวนําแสง  พารามิเตอรของเสนใยแกวนําแสง  การสรางเสนใยแกวนําแสง  ชนิดของสายนําสัญญาณทางแสง 
เครื่องสงสัญญาณแสง ตัวรับสัญญาณแสง การเสื่อมของสัญญาณ การลดทอนและการกระจายในจุดเชื่อมเสนใย
แกวนําแสง ตัวทวนและขยายสัญญาณแสง การคํานวณระบบสื่อสารทางแสง การรวมสัญญาณในการเชื่อมระบบ
ใยแกวนําแสง เอฟทีทีเอ็กซ   

    Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structures and types of 
optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable types; optical 
transmitters; optical receivers; signal degradations; attenuation and dispersion in fiber link; 
optical repeaters and amplifiers; link budget calculation; multiplexing in optical link system;  
FTTX 
 
1306 475 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 205 สัญญาณและระบบ 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          สัญญาณแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การวิเคราะหเชิงสเปกตรัม เดซิเมชัน การประมาณคาในชวง 
การแปรผัน อัตราการชักตัวอยาง การแปลงฟูเรียรแบบวิยุต วิธีความนาจะเปนในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
การออกแบบตัวกรองดิจิทัลชนิดผลตอบสนองอิมพัลสจํานวนจํากัดและชนิดผลตอบสนองอิมพัลสจํานวนไมจํากัด 
ระบบมัลติเรตและธนาคารตัวกรอง  การแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีต ประยุกตใชการประมวลสัญญาณดิจิทัล         
การประมวลภาพ การประมวลเสียงพูดและเสียง การประมวลแถวลําดับ การประยุกตใช 
           Continuous-time and discrete-time signals; spectral analysis; decimation and 
interpolation; sampling rate conversion; discrete Fourier transform; probabilistic methods in DSP; 
design of FIR and IIR digital filters; multirate systems and filter banks; discrete wavelet transform; 
DSP applications image processing, speech, audio processing, array signal processing; 
applications 

 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 

1306 341 การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมไฟฟา       3(2-3-6) 
              (Computer Programming Applications for Electrical Engineers) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เอ็กเซลล แมทแลบ การใชงานเพ่ือศึกษาและแกปญหา  
ดานวิศวกรรมไฟฟา การเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหางานทางวิศวกรรมการคํานวณเชิงตัวเลข และปญหา  
การหาคาท่ีเหมาะสม 
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    Computer software, MS Excel, MATLAB; applications to study and solve electrical 
engineering problem; numerical calculation and optimization problem 
 
1306 401 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)                     3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      การประมวลผลภาพดิจิทัล การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การตรวจจับเสน  
การตรวจจับขอบ การตัดแบงสวนภาพ การประมวลผลภาพเชิงรูปลักษณะ การพรรณนาภาพ 
      Digital image processing; image enhancement; image filtering; image restoration; line 
detection; edge detection; image segmentation; morphological image processing; image 
representation 
 
1306 402 เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology)                                               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    เทคโนโลยีนาโนและการประยุกตใชงาน พ้ืนฐานเทคโนโลยีนาโนเชิงฟสิกสและเคมี โครงสรางนาโน 
กระบวนการสังเคราะหและข้ึนรูปนาโน วัสดุนาโนและคุณสมบัติของวัสดุนาโน พ้ืนฐานแนวคิดและหลักการของ
เทคโนโลยีนาโนในเชิงโฟโตนิกสและเชิงอิเล็กทรอนิกส 

    Nanotechnology and applications; basic nanotechnology in physics and chemistry; 
nanostructure; nanofabrication; nanomaterials and their properties; basic concept of 
nanophotonics and nanoelectronics 
 
1306 403 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 1                                                  3(3-0-6) 
          (Selected Topic in Electrical Engineering I) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
 หัวขอคัดสรรเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟา  
      Selected topic in electrical engineering 
 
1306 404 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา 2                                                  3(3-0-6) 
      (Selected Topic in Electrical Engineering II) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
 หัวขอคัดสรรซ่ึงเปนเทคโนโลยีใหมเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟา  
      Selected topic related to new technologies in electrical engineering 
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1306 420 อิเล็กทรอนิกสทางชีวการแพทย (Bio-Medical Electronics)                   3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      พ้ืนฐานและศัพทบัญญัติเฉพาะทางดานสรีรวิทยา การกําเนิดและคุณสมบัติทางไฟฟาของ
สัญญาณไฟฟาทางชีวภาพของหัวใจ สมอง และกลามเนื้อ ลักษณะเฉพาะพลวัตของเครื่องมือทางการแพทย 
สัญญาณรบกวนและเสถียรภาพของระบบวงจรทางชีวภาพ การประยุกตอิเล็กทรอนิกสสําหรับใชในการรักษา
คนไข วิธีการกรองสัญญาณไฟฟา ความปลอดภัยของคนไข ทรานสดิวเซอรและข้ัวไฟฟาสําหรับใชในการวัด     
ทางชีวภาพ สัญญาณเหนือเสียง การโทรมาตร คอมพิวเตอร ไมโครโพรเซสเซอรและวัสดุอ่ืนท่ีใชทางการแพทย  
     Fundamental and terminology of physiology;  sources and properties of bioelectric 
potentials of heart; brain; and muscles;  dynamic characteristics of biomedical 
instrumentation;  interference and instability of  system;  common biomedical circuits and 
applications of electronics for clinical use;  filtering techniques;  patient safety;  transducers and 
electrodes for biophysical measurements;  ultrasonic; telemetry; biomedical computers; 
microprocessors and related medical materials 
 
1306 421 การออกแบบวงจรกรองแอนะล็อก (Analog Filter Design)                   3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      การวิเคราะหวงจรขาย  ฟงกชันของวงจรขายและการทําใหเปนจริงได  แนวคิดวงจรกรองเบื้องตน 
ปญหาการประมาณคา  ความไว  การสังเคราะหวงจรขายพาสซีฟ  การสังเคราะหวงจรกรองแอ็กทิฟ   
วงจรไบควอดปอนกลับแบบบวก วงจรไบควอดปอนกลับแบบลบ วงจรขายแอ็กทิฟบนพ้ืนฐานโครงสรางบันได  
ของวงจรขายแพสซิฟ  วงจรกรองแบบการชักตัวอยางตัวเก็บประจุ 
      Network analysis;  network functions and realizability;  introductory filter 
concepts;  approximation problems;  sensitivity;  passive network synthesis;  active filter 
synthesis;  positive feedback biquad circuits;  negative feedback biquad circuits; active network 
based on passive ladder structures;  switched capacitor circuits 
 
1306 422 เทคโนโลยีวงจรรวม (Integrated Circuit Technology)                         3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    เทคโนโลยีการผลิตไอซี การสรางไดโอด ไบโพลารทรานซิสเตอรและมอสทรานซิสเตอร การวิเคราะห
และออกแบบวงจรรวมโดยใชเทคโนโลยีซีมอสและเทคโนโลยีไบโพลาร 
          Integrated circuit fabrication technology; construction of diodes; bipolar transistors 
and MOS transistors; integrated circuit analysis and design using CMOS and bipolar technologies 
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1306 423 วงจรรวมแอนะล็อก (Analog Integrated Circuits)                           3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      เทคโนโลยีในการผลิตไอซี แบบจําลองของอุปกรณแอ็กทิฟตางๆ ในวงจรรวม วงจรแหลงจายกระแสคง
ตัว วงจรแหลงจายแรงดันคงตัว วงจรแรงดันอางอิง วงจรตัวควบคุมคาแรงดัน วงจรขยายผลตางสัญญาณ  
การออกแบบวงจรออปแอมปและผลตอบสนองทางความถ่ี วงจรออปแอมปท่ีออกแบบโดยใชมอสทรานซิสเตอร 
วงจรขยายทรานสคอนดักแตนซและการประยุกตใชงาน วงจรขยายสัญญาณแถบกวาง (ยานความถ่ีสัญญาณ            
วีดิทัศน) วงจรรวมโมดกระแส วงจรคูณแอนะล็อก วงจรคูณแบบกิลเบิรตและวงจรทรานสลิเนียรลูป วงจรกําเนิด
สัญญาณควบคุมดวยแรงดัน เฟสล็อกลูป วงจรแปลงสัญญาณเชิงอุปมานเปนสัญญาณเชิงเลขและวงจรแปลง
สัญญาณเชิงเลขเปนสัญญาณเชิงอุปมาน 
 IC fabrication technology; models for integrated circuit active devices; constant 
current sources; constant voltage sources; voltage references; voltage regulators; differential 
amplifiers; operational amplifier design and frequency responses; MOS transistor operational 
amplifiers; transconductance amplifiers and applications; wideband (video) amplifiers; current 
mode integrated circuits; analog multipliers; Gilbert’s multipliers and translinear loops; voltage 
controlled oscillators; Phase-Locked Loops (PLL); digital-to-analog and analog-to-digital 
converters 
 
1306 432 ระบบควบคุมข้ันสูง (Advanced Control Systems)                          3(3-0-6) 
    รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1306 330 ระบบควบคุม 
     รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

 ระบบเชิงเสนแบบตอเนื่องและไมตอเนื่องทางเวลา สมการพลศาสตรของการตอบสนองทางเวลา                
เมทริกซของการเปลี่ยนสภาวะ ความสามารถในการควบคุม ความสามารถในการสังเกต เสถียรภาพ                         
การรูสภาพจริง การออกแบบการปอนกลับโดยสภาวะ การประมาณคาสภาวะ ระบบควบคุมแบบใหผลท่ีเหมาะสม 
          Continuous and discrete time linear systems; dynamic equation in response time; 
state transition matrix; controllability; observability; stability; realization; design of feedback 
systems by state; state approximation; optimal control systems 
 
1306 433 เซนเซอรและการประยุกต (Sensors and Applications)          3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 300 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          อุปกรณตรวจจับในงานอุตสาหกรรม อุปกรณตรวจจับทางแสง อุปกรณตรวจจับทางกล  
อุปกรณตรวจจับทางแมเหล็ก อุปกรณตรวจจับสเปกตรัม  อุปกรณตรวจจับคลื่นเหนือเสียง อุปกรณตรวจจับ  
คาความเหนี่ยวนําและคาความจุ การประยุกตใช 
          Sensing devices in industrial; opto-sensing devices; mechanical sensing devices; 
magnetic sensing devices; spectral sensing devices; ultrasonic sensing devices; inductive and 
capacitive sensing devices; applications 
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1306 434 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล (Digital Control System)                             3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 330 ระบบควบคุม 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      ตัวแปรสถานะ ระบบเวลาไมตอเนื่องและการแปลงแบบซี การชักตัวอยางและสรางสัญญาณ  
ระบบเวลาไมตอเนื่องแบบวงเปด ระบบแบบวงปด ลักษณะผลตอบสนองเชิงเวลา เทคนิคการวิเคราะหเสถียรภาพ  
การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทัล การออกแบบและสถานะการวางโพล  
          State variables; discrete-time systems and Z transform; sampling and reconstruction; 
open-loop discrete-time systems; closed-loop systems; time-response characteristics; stability 
analysis techniques; digital controller designs; pole-assignment design and state 
 
1306 442 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)                                           3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    อนุกรมวิธานและแนวคิดพ้ืนฐานของระบบการเรียนรู การเรียนรูและข้ันตอนวิธีในการจัดการตนเอง 
โครงสรางทางชีววิทยาของระบบเครือขายประสาทและการประมวลผลขอมูล สถาปตยกรรมโครงขายประสาท
เทียมและข้ันตอนวิธีสําหรับการเรียนรูแบบชวยสอนและเรียนรูดวยตนเอง หลักการนําเสนอขอมูลโดยใชโครงขาย
ประสาทเทียม โครงขายประสาทเทียมในหุนยนต งานรูจําแบบรูป งานท่ีหาคาท่ีเหมาะสมและงานตรวจสอบ  
          Taxonomy and basic concepts of learning system; learning and self-organizing 
algorithms;  biological nervous systems and information processing; artificial neural network 
architectures and algorithms for supervised and unsupervised learning;  principles for neural 
network representation; artificial neural network in robotics; pattern recognition; optimization 
and diagnosis 
 
1306 443 การเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning)                                          3(3-0-6) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    ความนาจะเปน ทฤษฎีการจําแนก ตัวแบบจําแนกแบบเบยสและนาอีฟเบยส การถดถอยแบบเสนตรง 
ตนไมการตัดสินใจ เครือขายประสาทเบื้องตน 

    Probability; classification theory; bayes and naive bayes classifiers; linear regression; 
decision tree; basic neural network 
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1306 444 การพัฒนาโปรแกรมบนเทคโนโลยีกอนเมฆ     3(3-0-6) 
              (Software Development using Cloud Technology)            
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    เทคโนโลยีกอนเมฆ การเตรียมสภาพแวดลอมสําหรับพัฒนาโปรแกรมบนกอนเมฆ การเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาสมัยใหมบนกอนเมฆ การใชงานเอพีไอท่ีมีบริการของผูใหบริการกอนเมฆ การติดตอกับฐานขอมูลบน
กอนเมฆ 

    Cloud technology, software development using cloud environment preparation; 
modern programming on cloud; using cloud provider’s API; database connecting on cloud 
 
1306 445 ขอมูลขนาดใหญสําหรับการประยุกตใชในงานทางวิศวกรรมไฟฟา  3(3-0-6) 
 (Big Data for Electrical Engineering Applications) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
 นิยามของขอมูลขนาดใหญ ระบบนิเวศนของฮาดูปเพ่ือการจัดการขอมูลขนาดใหญ การนําเขาขอมูล  
สูฮาดูปคลัสเตอร การเขียนโปรแกรมเพ่ือประมวลผลขอมูลขนาดใหญ การประยุกตใชในงานทางวิศวกรรมไฟฟา
 Big Data definition; Hadoop ecosystem for Big Data management; importing data into 
Hadoop cluster; Big Data processing programming; applications in electrical engineering 
 
1306 458 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering)                             3(3-0-6) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      การใชประโยชนจากไฟฟาแรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง   วิธีการสรางแรงดันไฟฟาสูง
สําหรับทดสอบอุปกรณ  เทคนิคการวัดในระบบแรงดันไฟฟาสูง  ความเครียดของสนามไฟฟาวัสดุและเทคนิค   
การฉนวน การเบรกดาวนของฉนวนแกส  การเบรกดาวนของฉนวนไดอิเล็กทริกเหลวและแข็ง  เทคนิคการทดสอบ
อุปกรณในระบบแรงดันสูง  การออกแบบระดับชั้นของฉนวน 

    Uses of high voltage and over voltage in power systems;  generation of high voltage 
for testing;  high voltage measurement techniques;  electric field stress and insulation 
techniques, breakdown of gas,  liquid and solid dielectric;  high voltage testing techniques; 
insulation coordination 
 
1306 459 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machine Dynamics)             3(3-0-6) 
          รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 1306 350 เครื่องจักรกลไฟฟา 
          รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ แบบจําลองดีคิวของเครื่องจักรกลเหนี่ยวนําและเครื่องจักรกล      
ซิงโครนัส การวิเคราะหเวกเตอรเชิงซอนของเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลซิงโครนัส เครื่องจักรกลเหนี่ยวนํา  
เครื่องจักรกลกระแสตรง 
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          AC machines;  DQ modeling of induction and synchronous machines;   
complex vector analysis of machines; synchronous machines;  induction machines;  DC 
machines 
 
1306 460 วิศวกรรมสองสวาง (Illumination Engineering)                   3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น แหลงกําเนิดของแสง พลังงานของแหลงกําเนิดแสง ลักษณะของ
หลอดไฟและโคมไฟ การคํานวณความสวางแบบจุดตอจุด การคํานวณความสวางแบบลูเมนเฉลี่ย การออกแบบ
ระบบแสงสวางของอาคาร การออกแบบระบบแสงสวางของสนามกีฬา การออกแบบระบบแสงสวางของถนน  
การออกแบบระบบแสงสวางเพ่ือการพาณิชย 
          Nature of light and man vision; nature of light sources; energy of light sources; lamp 
luminaries and their characteristics; methods of point by point calculation; methods of average 
lumen calculation; building lighting designs; sports lighting designs; street lighting designs; 
commercial lighting designs 
 
1306 461 คุณภาพกําลังไฟฟา (Power Quality)                              3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      นิยามและมาตรฐาน การวิเคราะหสัญญาณ ฮารมอนิกสในระบบไฟฟากําลัง สภาวะชั่วครูทางไฟฟา
การรบกวนเชิงความถ่ีในระบบไฟฟากําลัง สัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟา อีเอ็มไอ/อารเอฟไอ ความเขากันได 
ทางแมเหล็กไฟฟา  อีเอ็มซี การวัดและการแกปญหาทางคุณภาพไฟฟา  
      Definitions and standards;signal analysis; power system harmonics; electrical transient; 
power frequency disturbance; EMI/RFI; EMC; measuring and solving power quality problems 
 
1306 462 ความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety)     3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
     รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    การวัดอันตรายและความปลอดภัยทางไฟฟา  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟาและการบาดเจ็บ
ไฟฟาชอต แรงดันชวงกาวและแรงดันสัมผัส การเหนี่ยวนําไฟฟาสถิต ประกายไฟจากการชอตและการปองกัน  
การถูกแยกทางไฟฟา  การกราวน  การเชื่อมตอและฉนวน  การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา อุปกรณปองกัน
วงจร  ขอแนะนําความปลอดภัยทางไฟฟาสําหรับระบบแรงดันต่ําและแรงดันสูง ความปลอดภัยทางไฟฟา  
ในสถานท่ีทํางาน 
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    Electrical hazards and safety measures; causes of electrical accidents and injuries; 
electric shock; step and touch potentials; electrostatic discharge (EDS); electrical arc flash and 
protection; electrical isolation; practical grounding, bonding and shielding; electrical safety 
testing; circuit protection devices; electrical safety guidance for low-voltage and high-voltage 
systems; electrical safety in workplaces 

 
1306 477 เทคโนโลยีและการส่ือสารส่ือประสม                                                  3(3-0-6) 
      (Multimedia Technology and Communication) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      เทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อประสม มาตรฐานการเขารหัสสัญญาณภาพ มาตรฐานการเขารหัส
สัญญาณวีดิทัศน มาตรฐานการเขารหัสสัญญาณเสียง มาตรฐานการเขารหัสสัญญาณเสียงพูด เครือขายไอพี 
เครือขายไรสาย โพรโทคอลสําหรับการสื่อสารสื่อประสม การประยุกตใชงานการสื่อสารสื่อประสม 
      Multimedia technology and communication, image coding standards, video coding 
standards, audio coding standards, speech coding standards, IP networks, wireless networks, 
multimedia communication protocols, multimedia communication applications 
 
1306 478 การเขารหัสประยุกต (Applied Coding)                                        3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
      ทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดขอมูลและการเขารหัสตนกําเนิด ความจุชองสัญญาณ รหัสดําเนิน 
ความยาวจํากัด รหัสแกความผิดพลาดแบบบล็อกเชิงเสน รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การกล้ําสัญญาณเขารหัส 
แบบเทรลลิส วิทยาการรหัสลับ ทฤษฎีการเขารหัสของแชนนอน 
         Information theory; data compression and source coding; channel capacity; runlength 
limited codes; linear block error-correcting codes; cyclic codes; convolutional codes; Trellis-
coded modulation; cryptography; Shannon’s coding theorems 
 
1306 479 เครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสาร                                                 3(3-0-6) 

    (Computer Networks and Communication) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  

    การสื่อสารขอมูลและเครือขายขอมูล การสงขอมูลและตัวกลาง เครือขายยอยของการสื่อสาร 
สถาปตยกรรมเครือขายแบบชั้น การควบคุมความแออัด/การไหล/ความผิดพลาด การจัดเสนทาง การกําหนด
เลขท่ีอยู การแพรสัญญาณเฉพาะกลุม การจัดรายการกลุมขอมูล การสลับ การเชื่อมตอเครือขาย โพรโทคอล  
การออกแบบโทโพโลยี การถายโอนขอมูลการปรับอัตราขอมูล การกําหนดความจุและการจัดการจราจร  
ของเครือขาย 
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          Data communication and networks; data transmission and media; communication 
sub-networks; layered network architecture; congestion/flow/error control; routing; addressing; 
multicast; packet scheduling; switching; internetworking; protocols; topological design; data 
transferring and buffering; capacity assignment and network traffic management 
 
1306 480 การส่ือสารดาวเทียม (Satellite Communication)                               3(3-0-6) 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
          ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม ลักษณะของวงโคจร การมอดูเลตและการมัลติเพลกซ 
การเขารหัส เทคนิคการเขาถึงหลายทาง การออกแบบการเชื่อมโยงดาวเทียม ผลของการแพรกระจาย สถานี
ภาคพ้ืนดินและเครือขายสถานีภาคพ้ืนดินขนาดเล็ก 
          Theory and practice of satellite communications; orbital aspects; modulation and 
multiplexing; coding; multiple access techniques; satellite link design; propagation effects; earth 
terminals and very small aperture terminal networks 
 
1306 492 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)                                      6 หนวยกิต 
      รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   : ไมมี 
      รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : ไมมี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : การอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง  
 การปฐมนิเทศ การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การทําโครงงาน การปรับปรุง                    
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การแกไขปญหาของกระบวนการทํางาน การนําเสนองาน และการสัมมนา          
 Orientation; practical work in establishment; project implementation; project 
performance enhancement;  problem solving of the operation process; project presentation 
and seminar  
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