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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 

1.  ชื่อหลักสูตร   (ภาษาไทย)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
    (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
2. ชื่อปริญญา  (ช่ือเต็มภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
  (ช่ือยอภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
  (ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
  (ช่ือยอภาษาอังกฤษ) B. Eng. (Electrical Engineering) 
 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนนการเรียนวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาท้ังในทางทฤษฎีและในการคิด
ออกแบบการประยุกตใชงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีหลากหลายตามความ
ตองการใน 4  สาขายอย  ไดแก การส่ือสารและประมวลผลสัญญาณ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง 
และระบบควบคุม เพ่ือผลิตวิศวกรไฟฟา ซ่ึงถือเปนวิชาชีพหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางเทคโนโลยี
และพลังงานขึ้นใชเองภายในประเทศ หลักสูตรยังมุงเนนสงเสริมใหมีความใฝรูและหม่ันศึกษาเรียนรู
เทคโนโลยีใหม ๆ ดวยตนเอง มีความยึดม่ันในจรยิธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณของวิศวกร มีความซ่ือสัตย
สุจริต และมีความรับผิดชอบ ท้ังนี้เพ่ือใหไดบัณทิตท่ีมีความพรอมในดานวิชาการและจิตสํานึกท่ีดีตอตนเอง
และสังคมโดยสวนรวม ในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอไปในระดับปริญญาท่ีสูงขึ้น 

 
 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 (1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมไฟฟา และ
สามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
 (2)  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 
 (3)  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝรู หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความคดิสรางสรรค 
 (4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงสังคมและสวนรวม 
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5.  กําหนดการเปดสอน 
 ปการศึกษา 2552  เปนตนไป 
 

6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษา
ช้ันปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540  ขอ 7 

 

7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาใน
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 
8.  ระบบการศึกษา 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ 
เปนสองภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีบังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษา
หนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหก
สัปดาห แตใหเพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ  

การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้ 
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัต ิ(ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
 

9.  ระยะเวลาการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป  

นักศึกษาจะตองใชระยะเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา  และใชระยะเวลาศึกษา     
อยางนอย  7  ภาคการศึกษาปกต ิ  
    

10.  การลงทะเบียนเรียน 
การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตร ี พ.ศ. 2540  ขอ 10 
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11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตร ีพ.ศ. 2540

ขอ 11,  12 ,13,14,15 และ 22 
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีช่ือและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี ้

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
คาระดับ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1 0 
 
12.  อาจารยผูสอน 
 12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ

1. รองศาสตราจารย ไพบูลย นาคมหาชลาสินธุ Ph.D. (Electrical Engineering) 
M.Eng. (Electrical Engineering) 
B.Eng. (Electrical Engineering) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย วรพจนพิศุทธ์ิ D.Eng. (Control Engineering) 
M.Eng. (Electrical Engineering) 
B.Eng. (Electrical Engineering) 

3. อาจารย จาตุรงค ตันติบัณฑิต Ph.D. (Electrical Engineering) 
MS. (Information Science) 
B.Eng. (Electrical Engineering) 

4. ผูชวยศาสตราจารย นพพร  ลีปรีชานนท Ph.D. (Electrical Engineering) 
M.Eng. (Electrical Engineering) 
B.Eng. (Electrical Engineering) 

5. รองศาสตราจารย นรินทร  วัฒนกุล M.Eng. (Electrical Engineering) 
B.Sc. (Electrical Engineering) 

ลําดับท่ี 1 –  3  เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 12.2 รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก 
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13.  จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามช้ันปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี ้ 

 
นักศึกษา 

ปการศึกษา 
2552 2553 2554 2555 2556 

ช้ันปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปท่ี 2  60 60 60 60 
ช้ันปท่ี 3   60 60 60 
ช้ันปท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
14.  สถานที่และอุปกรณการสอน 
 ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนท่ีมีอยูแลว ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
 
15.  หองสมุด 

หองสมุดศูนยรังสิต และResource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต  มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้ 

 
หองสมุดศูนยรังสิต 
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีจํานวนรวมท้ังหมด  39,967  เลม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 
1.  คณิตศาสตรและสถิต ิ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยีการเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอรศาสตร 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยีชีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟสิกส 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยีชนบท 1,238 540 1,778 
8.  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 837 856 1,693 
9.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 902 284 1,186 

รวม 21,162 18,805 39,967 
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  15,807 เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 68 87 155 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1,906 2,151 4,057 

รวม 7,673 8,134 15,807 
 

 
- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 491  ช่ือเรื่อง 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

269 222 

 

- ฐานขอมูลออนไลน      จํานวน 23 ฐาน  
 

Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  9,213  เลม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 248 796 1,044 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 275 607 882 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 302 511 813 
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1,196 762 1,958 
8.  อ่ืนๆ 1,837 404 2,241 

รวม 4,579 4,634 9,213 
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- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  143  เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 24 51 75 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 7 2 9 
6. วิศวกรรมท่ัวไป 31 - 31 

รวม 86 57 143 
 
16.  งบประมาณ 
 ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
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17.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
17.1   โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 144  หนวยกิต โดยไดศึกษา
รายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี ้  

1.  วิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 
2.  วิชาเฉพาะ                  108 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกน      27 หนวยกิต 
  2.1.1  วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17      หนวยกิต 
  2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                      10      หนวยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะสาขา                       81 หนวยกิต

  2.2.1 วิชาบังคับ                       54 หนวยกิต 
  2.2.2 วิชาเลือก                       27 หนวยกิต 
3.  วิชาเลือกเสรี                             6 หนวยกิต 

 
17.2   ขอกําหนดหลักสูตร 
 1.  วิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแลวไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงแบงเปน 2   สวน คือ 

  1.1  สวนท่ี    1    รวม    21   หนวยกิต 
 หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา   3  หนวยกิต 
  มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร   3  หนวยกิต 
  TU 110 Integrated Humanities 
 หมวดสังคมศาสตร  บังคับ 1 วิชา   3  หนวยกิต 
 มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร   3  หนวยกิต 

 TU 120 Integrated Social Sciences 
 หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
 : วิทยาศาสตร    บังคับ 1 วิชา   3  หนวยกิต 
 มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3  หนวยกิต 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับ 1 วิชา   3  หนวยกิต  
 มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 3  หนวยกิต 
 TU 156 Introduction to computers and programming 
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หมวดภาษา  
ท. 161 การใชภาษาไทย      3  หนวยกิต 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    0 หนวยกิต 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2     3  หนวยกิต 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3    3  หนวยกิต 
EL 172 English Course 3 

  1.2  สวนท่ี     2    รวมไมนอยกวา   9   หนวยกิต 
  นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเง่ือนไขรายวิชาท่ีคณะฯ กําหนดไวดังนี ้คือ 

วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน 3  หนวยกิต 
SC 123   Fundamental Chemistry 
วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1   หนวยกิต 
SC 173   Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน  3   หนวยกิต 
EL 202 English For Work 
และบังคับเลือก 1   วิชา ไมนอยกวา 2  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
วค. 106   ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 3   หนวยกิต 
AE 106   Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย. 106   เทคนิคในการส่ือสารและการนําเสนอ 2 หนวยกิต 
CE 106  Communication and Presentation Technique  
น. 209   หลักกฎหมายแพงและพาณิชย 3 หนวยกิต 
LA209 Civil and Commercial  Law 
น. 246   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3   หนวยกิต 
LA246 Introduction to Intellectual Property 
พบ.291   ธุรกิจเบ้ืองตน 3   หนวยกิต 
BA 291 Introduction of Business 
ทอ. 201  หลักการบริหาร 3   หนวยกิต 
HO 201 Principles of Management 
ศ. 213   เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน 3  หนวยกิต 
EC 213 Introductory Microeconomics 
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 2.   วิชาเฉพาะ      108 หนวยกิต 
  2.1 วิชาแกน        27 หนวยกิต 
   2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   17 หนวยกิต 
   ศึกษาวชิาตาง ๆ ตามหลักสูตรท่ีคณะกําหนด ดังตอไปนี ้

 วท. 133   ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 3  หนวยกิต 
 SC 133    Physics for Engineers I 
 วท. 134   ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3   หนวยกิต 
 SC 134    Physics for Engineers 2 
 วท. 183   ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1   หนวยกิต 

SC 183   Physics for Engineers Laboratory I 
 วท. 184   ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 1   หนวยกิต 

SC 184    Physics for Engineers Laboratory II 
 ค.  111    แคลคูลัสพ้ืนฐาน 3   หนวยกิต 

MA111  Fundamentals of Calculus     
ค.112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต 3   หนวยกิต 
MA112   Analytic Geometry and Applied Calculus     
ค.  214  สมการเชิงอนุพันธ 3   หนวยกิต 
MA214  Differential Equation    
  

 2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 10 หนวยกิต 
   ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรท่ีคณะกําหนด ดังตอไปนี ้

วก. 100   กราฟกวิศวกรรม                   3   หนวยกิต 
ME 100   Engineering  Graphics 
วย. 100   จริยธรรมสําหรับวิศวกร 0   หนวยกิต 
CE 100   Ethics for Engineers 
วย. 101    ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 1   หนวยกิต 
CE 101   Introduction to Engineering Profession    
วอ. 121  วัสดุวิศวกรรม  3   หนวยกิต 
IE 121   Engineering Materials  
วอ. 261  สถิติวิศวกรรม 3   หนวยกิต 
IE 261    Engineering Statistics 
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  2.2 วิชาเฉพาะสาขา 81  หนวยกิต 
   นักศึกษาตองศึกษาวิชาเฉพาะสาขา รวม 81 หนวยกิต ดังตอไปนี ้
   2.2.1 วิชาบังคับ 54 หนวยกิต 
   วิชาบังคับในสาขา 45  หนวยกิต 

วฟ. 200   ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา 3 หนวยกิต 
LE  200  Electromagnetic Theory 
วฟ. 201   ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1 1 หนวยกิต 
LE 201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
วฟ. 202   ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2 1 หนวยกิต 
LE 202 Basic Electrical Engineering Laboratory II 
วฟ. 210   สัญญาณและระบบ 3 หนวยกิต 
LE  210 Signals and Systems 
วฟ. 211   ทฤษฎีความนาจะเปนและกระบวนการสุม 3 หนวยกิต 
LE  211 Probability Theory and Stochastic Processes 
วฟ. 240   การวิเคราะหวงจรไฟฟา   3 หนวยกิต 
LE  240 Electric Circuit Analysis 
วฟ. 241 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 3 หนวยกิต 
LE  241 Basic Electronic Circuits and Devices 
วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หนวยกิต 
LE  242 Digital Circuit Design 
วฟ. 260 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3 หนวยกิต 
LE  260 Electrical Machines I 
วฟ. 301 ปฏิบัติการและการออกแบบงาน 2  หนวยกิต 
 ทางวิศวกรรมไฟฟา 1  
LE  301 Electrical Engineering Laboratory and Design I 
วฟ. 302 ปฏิบัติการและการออกแบบงาน 2  หนวยกิต 
 ทางวิศวกรรมไฟฟา 2  
LE  302 Electrical Engineering Laboratory and Design II 
วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร 3 หนวยกิต 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems 
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต 
LE  340 Electronic Circuits 
วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ 3 หนวยกิต 
LE 341 Physical Electronics 
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วฟ. 360 ระบบไฟฟากําลัง 3 หนวยกิต 
LE  360 Power Systems  
วฟ. 380 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3 หนวยกิต 
LE  380 Electrical Instruments and Measurements 
วฟ. 381 ระบบควบคุม 3 หนวยกิต 
LE  381 Control Systems 

 วิชาบังคับนอกสาขา    9  หนวยกิต 
ค. 131   พีชคณิตเชิงเสนประยุกต 3   หนวยกิต 
MA 131  Applied Linear Algebra   
ค. 251      วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข 3   หนวยกิต 
MA 251  Numerical Methods and Application   
วพ. 350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร 3  หนวยกิต 
CN 350 Microprocessor Systems Design 
 

    2.2.2  วิชาเลือก 27 หนวยกิต                     
1) เลือกอยางนอย  15  หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี ้

1.1) หมวดวิชาทั่วไปทางดานวิศวกรรมไฟฟา 
วฟ. 303 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง 
 วิศวกรรมไฟฟา 1 2  หนวยกิต 
LE 303 Special Topics in Electrical Engineering Design I 
วฟ. 304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง 
 วิศวกรรมไฟฟา 2 2 หนวยกิต 
LE 304 Special Topics in Electrical Engineering Design II 
วฟ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 1 3  หนวยกิต 
LE 408 Special Topics in Electrical Engineering I 
วฟ. 409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 2 3  หนวยกิต 
LE 409 Special Topics in Electrical Engineering II 

1.2) หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารและการประมวลผลสัญญาณ 
วฟ. 413 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหนวย 3  หนวยกิต 
LE 413 Discrete-time Signals and Systems 
วฟ. 414 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 3  หนวยกิต 
LE 414 Digital Signal Processing 
วฟ. 415 การประมวลผลภาพ 3  หนวยกิต  
LE 415 Digital Image Processing 
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วฟ. 416 การบีบอัดขอมูลภาพเบ้ืองตน 3  หนวยกิต 
LE 416 Introduction to Image Compression 
วฟ. 417 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทันเวลา 3  หนวยกติ 
LE 417 Real-time Digital Signal Processing 
วฟ. 418 การประมวลผลเสียง 3  หนวยกิต 
LE 418 Speech Processing 
วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณสําหรับ 3  หนวยกิต 
  การจัดเก็บขอมูลดิจิตอล  
LE 419 Signal Processing for Digital Data Storage 
วฟ. 423 การส่ือสารดิจิตอล 3  หนวยกิต 
LE 423 Digital Communications 
วฟ. 424 ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม 3  หนวยกิต 
LE 424 Fundamentals of Telecommunication Engineering 
วฟ. 425 เครือขายการส่ือสารและสายสง 3  หนวยกิต 
LE 425 Communication Network and Transmission Lines 
วฟ. 426 การส่ือสารทางแสง 3  หนวยกิต 
LE 426 Optical Communication 
วฟ. 427 การส่ือสารขอมูลและเครือขายขอมูล 3  หนวยกิต 
LE 427 Data Communication and Networks 
วฟ. 428 วิศวกรรมสายอากาศ 3  หนวยกิต 
LE 428 Antenna Engineering 
วฟ. 429 การกระจายคล่ืนวิทย ุ 3  หนวยกิต 
LE 429 Radio Wave Propagation 
วฟ. 433 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3  หนวยกิต 
LE 433 Microwave Engineering 
วฟ. 434 โครงขายแบบเคล่ือนท่ีไรสาย 3  หนวยกิต 
LE 434 Wireless and Mobile Networking 
วฟ. 435 วิศวกรรมโทรศัพท 3  หนวยกิต 
LE 435 Telephone Engineering 
วฟ. 436 การส่ือสารดาวเทียม 3  หนวยกิต 
LE 436 Satellite Communications 
วฟ. 437 การวางแผนเครือขายวิทย ุ 3  หนวยกิต 
LE 437 Radio Network Planning 
วฟ. 438 วิศวกรรมชีวการแพทย 3  หนวยกิต 
LE 438 Introduction to Biomedical Engineering 
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วพ. 465 การรูจํารูปแบบ 3  หนวยกิต 
CN 465 Pattern Recognition 
วพ. 466 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร 3  หนวยกิต 
CN 466 Computer Vision 
วพ. 467 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิต ิ 3  หนวยกิต 
CN 467 Statistical Natural Language Processing 

1.3) หมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
วฟ. 443 ทฤษฎีโครงขายวงจร 3  หนวยกิต 
LE 443 Network Theory 
วฟ. 444 การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส 3  หนวยกิต 
LE 444 Electronic Communications 
วฟ. 445 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3  หนวยกิต 
LE 445 Electronic Circuits Design 
วฟ. 446 ทัศนศาสตร 3  หนวยกิต 
LE 446 Optics 
วฟ. 447 ออปโตอิเล็กทรอนิกส 3  หนวยกิต  
LE 447 Optoelectronics 
วฟ. 448 ฟสิกสและเทคโนโลยีของส่ิงประดิษฐ 3  หนวยกิต 
 สารกึ่งตัวนํา   
LE 448 Physics and Technology of Semiconductor Devices 
วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน 3  หนวยกิต 
LE 449 Introduction to Integrated Circuit Design 
วฟ. 453 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวม 3  หนวยกิต 
 แบบแอนะล็อก  
LE 453 Analog Integrated Circuit Analysis and Design 
วฟ. 454 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวม 3  หนวยกิต 
 แบบดิจิตอล  
LE 454 Digital Integrated Circuit Analysis and Design 
วฟ. 455 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ และการผลิต 3  หนวยกิต 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพิมพ 3  หนวยกิต 
LE 456 Printed Circuit Board Design 
วฟ. 457 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3  หนวยกิต 
LE 457 Industrial Electronics 
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วฟ. 458 พ้ืนฐานกลศาสตรควอนตัมและคล่ืน 3 หนวยกิต 
 สําหรับวิศวกร 
LE 458 Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
 

1.4) หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
วฟ. 463 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 3  หนวยกิต 
LE 463 Electrical Machines II 
วฟ. 464 การออกแบบระบบไฟฟา 3  หนวยกิต 
LE 464 Electrical Systems Design 
วฟ. 465 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3  หนวยกิต 
LE 465 Power Electronics 
วฟ. 466 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 3  หนวยกิต 
LE 466 Power Systems Analysis 
วฟ. 467 โรงจักรไฟฟาและโรงไฟฟายอย 3  หนวยกิต 
LE 467 Power Plant and Substation 
วฟ. 468 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 3  หนวยกิต 
 และการทํางานของรีเลย  
LE 468 Protection and Relay 
วฟ. 469 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา 3  หนวยกิต 
LE 469 Electric Drives 
วฟ. 473 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3  หนวยกิต 
LE 473 High Voltage Engineering 
วฟ. 474 การประยุกตคอมพิวเตอรในการวิเคราะห 3  หนวยกิต 
 ระบบไฟฟากําลัง  
LE 474 Computer Methods for Power Systems 
วฟ. 475 การวิเคราะหขั้นสูงเครื่องจักรกลไฟฟา 3  หนวยกิต 
LE 475 Advanced Analysis of Electrical Machines 
วฟ. 476 วิศวกรรมแสงสวาง 3  หนวยกิต 
LE 476 Illumination Engineering 
วฟ. 477 คุณภาพกําลังไฟฟา 3  หนวยกิต 
LE 477 Electric Power Quality 
วฟ. 478 แบบจําลองพลวัตของระบบไฟฟากําลัง 3  หนวยกิต 
LE 478 Dynamic Modeling of Power System 
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1.5) หมวดวิชาวิศวกรรมควบคุม 
วฟ. 483 ทฤษฏีการควบคุมเชิงเสน 3  หนวยกิต 
LE 483 Linear Control Theory 
วฟ. 484 หุนยนตเคล่ือนท่ี 3  หนวยกิต 
LE 484 Mobile Robotics 
วฟ. 485 การควบคุมและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม 3  หนวยกิต 
LE 485 Industrial Control and Instrumentation 
วฟ. 486 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบควบคุม 3  หนวยกิต 
LE 486 Computer Applications in Control Systems 
วฟ. 487 โครงขายประสาทและระบบฟซซ่ี 3  หนวยกิต 
LE 487 Neural Networks and Fuzzy Systems 
วฟ. 488 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 3  หนวยกิต 
LE 488 Industrial Automation Systems 
วฟ. 489 วิศวกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ 3  หนวยกิต 
LE 489 Rehabilitation Engineering 
วพ. 455 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล 3  หนวยกิต 
CN. 455 VHDL Programming 
วพ. 457 การพัฒนาระบบฝงตัว 3  หนวยกิต 
CN. 457 Embedded System Development 
 

2) เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 9 หนวยกิต ดังตอไปนี ้
2.1) วิชาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา        9  หนวยกิต 

 วฟ. 403 ฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา 0 หนวยกิต 
LE 403 Electrical Engineering Internship 
วฟ. 404 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1 3  หนวยกิต 
LE 404 Electrical Engineering Project I 
วฟ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2 6  หนวยกิต 
LE 405 Electrical Engineering Project II 

2.2) วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 9  หนวยกิต 
วฟ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 3  หนวยกิต 
LE 406 Preparation  for Co-operative Education  
 in   Electrical Engineering Preparation 
วฟ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 6  หนวยกิต 
LE 407 Co-operative Education in Electrical Engineering  
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3) เลือกศึกษา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี ้
วย. 202   กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร 3  หนวยกิต 
CE 202   Engineering Mechanics - Statics 
วค. 211 เธอรโมไดนามิกส 3  หนวยกิต 
AE. 211 Thermodynamics  
วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร      3  หนวยกิต 
ME 220   Engineering  Mechanics - Dynamics 
วก. 240 กลศาสตรของไหล 3  หนวยกิต 
ME. 240   Mechanics  of  Fluids   

 

 3.  วิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 
 นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         

เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต “ยกเวนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา 
และวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ท่ีใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา”
ท้ังนี้ ควรเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต   

 

หมายเหต ุ กรณีท่ีนักศึกษาจะยายสาขาวิชา  นักศึกษาจะตองสอบไดคาระดับรายวิชาตามท่ีสาขาวิชา
กําหนดไว  

 

17.3   หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา  
คณะวิศวกรรมศาสตรมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  ดังนี ้
1.  กําหนดรหัสไว  5  ตัว  โดยท่ี  2  ตัวแรกเปนตัวอักษร  3   ตัวหลังเปนตัวเลข 
2.   ตัวอักษร  2  ตัวแรกจะแสดงถึงสาขาวิชา  ใช  “วฟ.”  (LE)   แทนวิศวกรรมไฟฟา 
3.   ตัวเลข  3 ตัวหลังมีหลักเกณฑดังนี ้

หลักรอย    หมายถึง ช้ันป  คือ  วิชาท่ีมีความยากงายตามลําดับในหลักสูตรช้ันปริญญาตร ี 
จะมีเลข 1, 2, 3 และ 4 

 หลักสิบ     หมายถึง หมวดวชิา โดยแบงออกเปนหมวดตางๆ ดังนี ้
เลข ความหมาย 
0 หมวดวิชาท่ัวไปทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

1-3 หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟาส่ือสารและการประมวลผลสัญญาณ 
4-5 หมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
6-7 หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
8-9 หมวดวิชาวิศวกรรมควบคุม 

 หลักหนวย หมายถึง   ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา  
โดย 0 - 2  หมายถึง  วิชาบังคับของสาขาวิชา 

                  3 – 9  หมายถึง  วิชาเลือกของสาขาวิชา  
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            17.4   รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มีดังตอไปนี ้
 

   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
วฟ. 200 ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา      3(3-0-6) 
LE  200 Electromagnetic Theory 
วฟ. 201 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1     1(0-3-0) 
LE  201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
วฟ. 202 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2     1(0-3-0) 
LE  202 Basic Electrical Engineering Laboratory II 
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน     1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
LE  209 Introduction to Electrical Engineering 
วฟ. 210 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
LE  210 Signals and Systems 
วฟ. 211 ทฤษฎีความนาจะเปนและกระบวนการสุม    3(3-0-6) 
LE  211 Probability Theory and Stochastic Processes 
วฟ. 240 การวิเคราะหวงจรไฟฟา        3(3-0-6) 
LE  240 Electric Circuit Analysis 
วฟ. 241 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
LE  241 Basic Electronic Circuits and Devices 
วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล      3(3-0-6) 
LE  242 Digital Circuit Design 
วฟ. 260 เครื่องจักรกลไฟฟา 1       3(3-0-6) 
LE  260 Electrical Machines I 
วฟ. 301 ปฏิบัติการและการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1   2(1-3-2) 
LE  301 Electrical Engineering Laboratory and Design I 
วฟ. 302 ปฏิบัติการและการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2   2(1-3-2) 
LE  302 Electrical Engineering Laboratory and Design II 
วฟ. 303 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1   2(1-3-2) 
LE  303 Special Topics in Electrical Engineering Design I 
วฟ. 304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2   2(1-3-2) 
LE  304 Special Topics in Electrical Engineering Design II 
วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems 
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ       3(3-0-6) 
LE  341 Physical Electronics 
วฟ. 360 ระบบไฟฟากําลัง       3(3-0-6) 
LE  360 Power Systems  
วฟ. 380 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา     3(3-0-6) 
LE  380 Electrical Instruments and Measurements 
วฟ. 381 ระบบควบคุม        3(3-0-6) 
LE  381 Control Systems 
วฟ. 403 ฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา      0(0-240-0) 
LE  403 Electrical Engineering Internship 
วฟ. 404 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1      3(0-3-6) 
LE  404 Electrical Engineering Project I 
วฟ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2      6(0-6-12) 
LE  405 Electrical Engineering Project II 
วฟ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา      3(0-160-0) 
LE  406 Preparation for Co-operative Education in Electrical Engineering  
วฟ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา      6(0-320-0) 
LE  407 Co-operative Education in Electrical Engineering  
วฟ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 1     3(3-0-6) 
LE  408 Special Topics in Electrical Engineering I 
วฟ. 409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 2     3(3-0-6) 
LE  409 Special Topics in Electrical Engineering II 
วฟ. 413 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหนวย     3(3-0-6) 
LE  413 Discrete-time Signals and Systems 
วฟ. 414 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล      3(3-0-6) 
LE  414 Digital Signal Processing 
วฟ. 415 การประมวลผลภาพ       3(3-0-6) 
LE  415 Digital Image Processing 
วฟ. 416 การบีบอัดขอมูลภาพเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
LE  416 Introduction to Image Compression 
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
วฟ. 417 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทันเวลา     3(3-0-6) 
LE  417 Real-time Digital Signal Processing 
วฟ. 418 การประมวลผลเสียง       3(3-0-6) 
LE  418 Speech Processing 
วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเก็บขอมูลดิจิตอล   3(3-0-6) 
LE  419 Signal Processing for Digital Data Storage 
วฟ. 423 การส่ือสารดิจิตอล       3(3-0-6) 
LE  423 Digital Communications 
วฟ. 424 ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม      3(3-0-6) 
LE  424 Fundamentals of Telecommunication Engineering 
วฟ. 425 เครือขายการส่ือสารและสายสง      3(3-0-6) 
LE  425 Communication Network and Transmission Lines 
วฟ. 426 การส่ือสารทางแสง       3(3-0-6) 
LE  426 Optical Communication 
วฟ. 427 การส่ือสารขอมูลและเครือขายขอมูล     3(3-0-6) 
LE  427 Data Communication and Networks 
วฟ. 428 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
LE  428 Antenna Engineering 
วฟ. 429 การกระจายคล่ืนวิทย ุ       3(3-0-6) 
LE  429 Radio Wave Propagation 
วฟ. 433 วิศวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6) 
LE  433 Microwave Engineering 
วฟ. 434 โครงขายแบบเคล่ือนท่ีไรสาย      3(3-0-6) 
LE  434 Wireless and Mobile Networking 
วฟ. 435 วิศวกรรมโทรศัพท       3(3-0-6) 
LE  435 Telephone Engineering 
วฟ. 436 การส่ือสารดาวเทียม       3(3-0-6) 
LE  436 Satellite Communications 
วฟ. 437 การวางแผนเครือขายวิทย ุ      3(3-0-6) 
LE  437 Radio Network Planning 
วฟ. 438 วิศวกรรมชีวการแพทย       3(3-0-6) 
LE  438 Introduction to Biomedical Engineering 
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
วฟ. 443 ทฤษฎีโครงขายวงจร       3(3-0-6) 
LE  443 Network Theory 
วฟ. 444 การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
LE  444 Electronic Communications 
วฟ. 445 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
LE  445 Electronic Circuits Design 
วฟ. 446 ทัศนศาสตร        3(3-0-6) 
LE  446 Optics 
วฟ. 447 ออปโตอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
LE  447 Optoelectronics 
วฟ. 448 ฟสิกสและเทคโนโลยีของส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา   3(3-0-6) 
LE  448 Physics and Technology of Semiconductor Devices 
วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
LE  449 Introduction to Integrated Circuit Design 
วฟ. 453 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก   3(3-0-6) 
LE  453 Analog Integrated Circuit Analysis and Design 
วฟ. 454 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบดิจิตอล    3(3-0-6) 
LE  454 Digital Integrated Circuit Analysis and Design 
วฟ. 455 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ และการผลิต     3(3-0-6) 
LE  455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพิมพ      3(3-0-6) 
LE  456 Printed Circuit Board Design 
วฟ. 457 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
LE  457 Industrial Electronics 
วฟ. 458 พ้ืนฐานกลศาสตรควอนตัมและคล่ืนสําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
LE  458 Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
วฟ. 463 เครื่องจักรกลไฟฟา 2       3(3-0-6) 
LE  463 Electrical Machines II 
วฟ. 464 การออกแบบระบบไฟฟา      3(3-0-6) 
LE  464 Electrical Systems Design 
วฟ. 465 อิเล็กทรอนิกสกําลัง       3(3-0-6) 
LE  465 Power Electronics 
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
วฟ. 466 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง      3(3-0-6) 
LE  466 Power Systems Analysis 
วฟ. 467 โรงจักรไฟฟาและโรงไฟฟายอย      3(3-0-6) 
LE  467 Power Plant and Substation 
วฟ. 468 การปองกันระบบไฟฟากําลังและการทํางานของรีเลย   3(3-0-6) 
LE  468 Protection and Relay 
วฟ. 469 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา      3(3-0-6) 
LE  469 Electric Drives 
วฟ. 473 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง       3(3-0-6) 
LE  473 High Voltage Engineering 
วฟ. 474 การประยุกตคอมพิวเตอรในการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6) 
LE  474 Computer Methods for Power Systems 
วฟ. 475 การวิเคราะหขัน้สูงเครื่องจักรกลไฟฟา     3(3-0-6) 
LE  475 Advanced Analysis of Electrical Machines 
วฟ. 476 วิศวกรรมแสงสวาง       3(3-0-6) 
LE  476 Illumination Engineering 
วฟ. 477 คุณภาพกําลังไฟฟา       3(3-0-6) 
LE  477 Electric Power Quality 
วฟ. 478 แบบจําลองพลวัตของระบบไฟฟากําลัง     3(3-0-6) 
LE  478 Dynamic Modeling of Power System 
วฟ. 483 ทฤษฏีการควบคุมเชิงเสน      3(3-0-6) 
LE  483 Linear Control Theory 
วฟ. 484 หุนยนตเคล่ือนท่ี       3(3-0-6) 
LE  484 Mobile Robotics 
วฟ. 485 การควบคุมและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
LE  485 Industrial Control and Instrumentation 
วฟ. 486 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบควบคุม    3(3-0-6) 
LE  486 Computer Applications in Control Systems 
วฟ. 487 โครงขายประสาทและระบบฟซซ่ี     3(3-0-6) 
LE  487 Neural Networks and Fuzzy Systems 
วฟ. 488 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
LE  488 Industrial Automation Systems 
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   (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาดวยตนเอง) 
วฟ. 489 วิศวกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ     3(3-0-6) 
LE  489 Rehabilitation Engineering 
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17.5   แผนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดวางแผนการจัดรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ไวดังนี ้
 

ปการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร 0 หนวยกิต วย.  101 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร 

1 หนวยกิต 

 ค.  111 แคลคูลัสพื้นฐาน  3 หนวยกิต สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 หนวยกิต 
วก.  100 
มธ. 156 

กราฟกวิศวกรรม  หรือ 
คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 

3 หนวยกิต วก.  100  
 มธ. 156 

กราฟกวิศวกรรม  หรือ 
คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 

3 หนวยกิต 

วท. 123 เคมีพื้นฐาน  3 หนวยกิต วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม  3 หนวยกิต 
วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  3 หนวยกิต  ค.  112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส

ประยุกต  
3 หนวยกิต 

วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1 หนวยกิต วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3 หนวยกิต 
วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1 หนวยกิต วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  1 หนวยกิต 
 ท.  161  การใชภาษาไทย  3 หนวยกิต มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
3 หนวยกิต 

สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   3 หนวยกิต    
รวม  20 หนวยกิต รวม  20 หนวยกิต 

 
ปการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม  

   
3 หนวยกิต วฟ. 202 ปฏิบัติการพื้นฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟา 2 
1 หนวยกิต 

วฟ. 200  ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา 3 หนวยกิต วฟ. 210 สัญญาณและระบบ 3 หนวยกิต 
วฟ. 201   ปฏิบัติการพื้นฐานทาง

วิศวกรรมไฟฟา  1 
1 หนวยกิต วฟ. 211 ทฤษฎีความนาจะเปนและ

กระบวนการสุม 
3 หนวยกิต 

วฟ. 240  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3 หนวยกิต วฟ. 241 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
พื้นฐาน 

3 หนวยกิต 

  ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ  3 หนวยกิต วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หนวยกิต 
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 3 หนวยกิต วฟ. 260 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 3 หนวยกิต 
xx. xxx วิชาเลือกในขอ  2.2.2 (3) 3 หนวยกิต ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต  3 หนวยกิต 
   xx. xxx วิชาเลือกในขอ  2.2.2 (3) 3 หนวยกิต 
รวม 16 - 19 หนวยกิต รวม 19 - 22 หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
วฟ. 301 ปฏิบัติการและการออกแบบทาง

วิศวกรรมไฟฟา 1 
2 หนวยกิต วฟ. 302 ปฏิบัติการและการออกแบบทาง

วิศวกรรมไฟฟา 2 
2 หนวยกิต 

วฟ. 320 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 หนวยกิต วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ 3 หนวยกิต 
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3 หนวยกิต วฟ. 381 ระบบควบคุม 3 หนวยกิต 
วฟ. 360 ระบบไฟฟากําลัง 3 หนวยกิต   ค. 251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข 3 หนวยกิต 
วฟ. 380 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3 หนวยกิต xx.  xxx วิชาเลือกในขอ  2.2.2 (1)   3 หนวยกิต 
วพ. 350 การออกแบบระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร 
3 หนวยกิต xx.  xxx วิชาเลือกในขอ  2.2.2 (1)   3 หนวยกิต 

xx.  xxx วิชาเลือกในขอ  2.2.2 (1)   3 หนวยกิต xx.  xxx วิชาศึกษาท่ัวไปสวนท่ี 2  
เลือกจาก วค.106, วย.106 น.209, 
น.246, พบ.291, ทอ.201, และ  
ศ.213 

ไมนอยกวา 
2 หนวยกิต 

รวม  20 หนวยกิต รวม  19 หนวยกิต 
 
 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3 

วฟ. 403 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา 0 หนวยกิต 
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1) 

รวม  0 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วฟ. 404 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1 
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1) 

3 หนวยกิต วฟ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2 
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1) 

6 หนวยกิต 

วฟ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมไฟฟา 
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2) 

3 หนวยกิต วฟ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา  
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2) 

6 หนวยกิต 

xx.  xxx วิชาเลือกในขอ  2.2.2 (1)   3 หนวยกิต    
xx.  xxx วิชาเลือกในขอ  2.2.2 (1)   3 หนวยกิต    
มธ. 120  สหวิทยาการสังคมศาสตร 3 หนวยกิต    
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต    
xx. xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต    
xx. xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต    
รวม  21 หนวยกิต รวม  6 หนวยกิต 
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17.6   คําอธิบายรายวิชา 
 17.6.1  รายวิชาบังคับ 
วฟ. 200 ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา      3(3-0-6) 
LE  200 Electromagnetic Theory 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วท.134 และ ค.112 
 การวิเคราะหเวคเตอร สนามไฟฟาสถิตย สนามแมเหล็กสถิตย สนามท่ีเปล่ียนตามเวลา 
ตัวนําและไดอิเลกตริก ความจุไฟฟา กระแสการพาและกระแสการนํา สนามแมเหล็กเนื่องจาก
กระแสแรงและแรงบิดท่ีกระทําตอบวงกระแสในสนามแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนํา
ทางแมเหล็กไฟฟา กระแสดิสเพลสเมนต สมการแมกซเวล คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในตัวกลางชนิดไอ
โซทรอปก ทอนําคล่ืน การโพลาไรเซชันของคล่ืน การสะทอนและการหักเหของคล่ืน บทนําของ
สายสง สายอากาศ 
 Vector analysis. Electrostatic fields. Conductors and dielectrics. Capacitance. 
Convection and conduction currents. Magnetic fields due to currents. Force and torque on a 
current loop in a magnetic field. Inductance. Electromagnetic induction. Displacement current. 
Maxwell's equations. Characteristics of electromagnetic wave. Electromagnetic waves in isotropic 
media.  Wave polarization. Wave reflection and refraction. Introduction to transmission lines, 
antennas, and waveguides. 
 
วฟ.201  ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1     1(0-3-0) 
LE 201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
 วิชาบังคับกอน : สอบไดหรือศึกษาพรอมกับ วฟ.240 
 รายวิชาปฏิบัติการเพ่ือเปนพ้ืนฐานใหแกนักศึกษา เกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดและ
อุปกรณตางๆ ในงานวิศวกรรมไฟฟา 
 Laboratory to introduce students to basic equipment and measurements in electrical 
engineering. 
 
วฟ.202  ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2     1(0-3-0) 
LE 202 Basic Electrical Engineering Laboratory II 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.201 และสอบไดหรือศึกษาพรอมกับ วฟ.241 
 รายวิชาปฏิบัติการและโครงงานออกแบบวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน และระบบ
ดิจิตอล 
 Laboratory work and design projects on basic electronic circuits and digital systems. 
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วฟ. 210 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
LE  210 Signals and Systems 
 วิชาบังคับกอน : - 
 จํานวนเชิงซอน ฟงกช่ันตัวแปรเชิงซอน และการอินทิเกรตเชิงซอน การวิเคราะหระบบ
ไมแปรตามเวลาเชิงเสนแบบเวลาตอเนื่อง ทฤษฎีผลประสาน อนุกรมฟูริเยร และการแปลงฟูริเยร 
การแปลงระบบลาปลาซ   สัญญาณแบบสุมเบ้ืองตน การประยุกตทางระบบควบคุมและ
ระบบส่ือสาร 
 Complex numbers and functions.  Complex Integration.  Representation and analysis of 
linear time-invariant systems for the continuous-time case. Convolution. Fourier series and 
transforms. Laplace transform.  Introduction to random signals and systems. Controls and 
communications applications. 
 
วฟ. 211 ทฤษฎีความนาจะเปนและกระบวนการสุม    3(3-0-6) 
LE  211 Probability Theory and Stochastic Processes 
 วิชาบังคับกอน : สอบได ค.111 และ วอ.261 
 หลักการเบ้ืองตนของการสุมและความไมแนนอน ความนาจะเปน ตัวแปรสุม สถิติ การ
ประยุกตทางระบบส่ือสารแบบดิจิตอล การประมวลสัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัต ิและวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 
 Introduction to concepts of randomness and uncertainty: probability, random variables, 
statistics. Applications to digital communications, signal processing, automatic control, computer 
engineering. 
 
วฟ. 240 การวิเคราะหวงจรไฟฟา        3(3-0-6) 
LE  240 Electric Circuit Analysis 
 วิชาบังคับกอน : - 
 นิยาม และกฏของอุปกรณในการวิเคราะหวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช 
ทฤษฎีของเทเวนินและนอรตัน ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนํา วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบ
ของสัญญาณกระตุนแบบไซน การแสดงดวยเฟสเซอร การวิเคราะหไฟสามเฟส 
 Circuit element, node and mesh analysis; Thevenin and Norton equivalent circuits; 
Capacitance and Inductance. The first order and the second order circuits. AC sinusoidal steady-
state responses; phasor diagram; three-phase circuits. 
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วฟ. 241 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
LE  241 Basic Electronic Circuits and Devices 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.240 
 โครงสราง คุณลักษณะ และโหมดของการทํางานของไดโอด วงจรประยุกตของไดโอด 
วงจรแหลงจายไฟกระแสตรง  โครงสราง คุณลักษณะ และโหมดของการทํางานของทรานซิสเตอร
แบบ BJT และ FET  ทรานซิสเตอรในวงจรขยายสัญญาณ และสวิตช  การไบแอสทรานซิสเตอร  
หลักการวิเคราะหวงจรสัญญาณขนาดเล็ก  แบบจําลองอุปกรณแบบ 2 และ 3 ขา  ออปแอมปและ
วงจรประยุกต  ออสซิลเลเตอร  วงจรขยายกําลัง  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังเบ้ืองตน 
 Diode: physical structure, characteristics and modes of operation; diode application 
circuits; DC power supply amplifiers; BJT and FET physical structure, characteristics and modes 
of operation; use as an amplifier and a switch; biasing; principle of small-signal analysis; models 
for 2- and 3-terminal devices; operational amplifier and its applications in linear and nonlinear 
circuits; oscillator; power amplifiers; introduction to power electronics. 
 

วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล      3(3-0-6) 
LE  242 Digital Circuit Design 
 วิชาบังคับกอน : - 
 การออกแบบและการสรางวงจรดิจิตอล  ประกอบดวยหัวขอ ระบบจํานวน รหัส 
พีชคณิตบูลีน โลจิกเกต การออกแบบวงจรโลจิกแบบคอมไบเนช่ันนอลและแบบซีเควนเชียล (ท้ัง
วงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส)   สําหรับการสรางเปนวงจรจริงจะเริ่มดวยวงจรเกตพ้ืนฐาน
จนถึงการใชอุปกรณพีแอลด ี
 The design and implementation of digital circuits. Topics include number 
representations, codes, Boolean algebra, logic gates, combinational and sequential circuit design 
(both synchronous and asynchronous). The real implementations begin with basic gates and 
progress to Programmable Logic Devices (PLD). 
 

วฟ. 260 เครื่องจักรกลไฟฟา 1       3(3-0-6) 
LE  260 Electrical Machines I 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.240 
 แหลงพลังงาน วงจรแมเหล็ก หลักการแปลงพลังงานแมเหล็กและพลังงานกลไฟฟา 
พลังงานและพลังงานรวม โครงสรางของเครื่องจักรกลไฟฟา หลักการทํางานและประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟส 
 Energy sources, magnetic circuits, principles of electromagnetic and electromechanical 
energy conversion, energy and co-energy, construction of rotating machines, principle of a.c. and 
d.c. rotating machines and their efficiencies, single phase transformer. 
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วฟ. 301 ปฏิบัติการและการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1   2(1-3-2) 
LE  301 Electrical Engineering Laboratory and Design I 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.202 
 การออกแบบและการสรางโครงงานโดยอาศัยหลักการทํางาน คุณสมบัติ การออกแบบ 
การทดสอบรวมท้ังการประยุกตใชงานจริงของหลักการตางๆ  ทางวิศวกรรมไฟฟา 
 Laboratory work and design projects on topics in Electrical Engineering. Students are 
required to complete design projects. 
 
วฟ. 302 ปฏิบัติการและการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2   2(1-3-2) 
LE  302 Electrical Engineering Laboratory and Design II 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.202 
 การออกแบบและการสรางโครงงานโดยอาศัยหลักการทํางาน คุณสมบัติ การออกแบบ 
การทดสอบรวมท้ังการประยุกตใชงานจริงของหลักการตางๆ ทางวิศวกรรมไฟฟา 
 Laboratory work and design projects on topics in Electrical Engineering. Students are 
required to complete design projects. 

 
วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.210 และเคยศึกษา วฟ.211 
 พ้ืนฐานของระบบส่ือสาร วงจรกรองและคุณลักษณะการสงผาน การมอดูเลตแบบ            
แอนะล็อก ระบบส่ือสารและโครงสรางของเครื่องรับ ระบบการรวมสงสัญญาณรวมส่ือ สัญญาณ
รบกวนในระบบส่ือสารแบบแอนะล็อก การชักตัวอยาง การควอนไทซ การมอดูเลตพัลส การแปลง
ระหวางแอนะล็อกและดิจิตอล พีซีเอ็มและดีเอ็ม การสงผานสัญญาณดิจิตอล ระบบดิจิตอลแบบ
เบสแบนดและแบบแบนดพาส 
 Introduction; filters and transmission characteristics; analog modulation; 
communication system and receiver structures; multiplexing systems; noise in analog modulation 
systems; sampling; quantization; pulse modulation; analog and digital conversion; PCM and DM; 
introduction to digital transmission; baseband and bandpass digital systems. 
 



 29 

 
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.241 
 ผลตอบสนองความถ่ีของวงจรขยาย BJT และ FET  รวมถึงทฏษฎีมิลเลอร วงจรขยาย
ปอนกลับ และเสถียรภาพบล็อกสําเร็จในวงจรรวม เชน วงจรสะทอนกระแส ภาคอินพุตคูผลตาง 
ภาคขยาย BJT และ FET  ภาคเอาทพุตกําลัง เปนตน ตัวอยางวงจรรวมแอนะล็อก วงจรออปแอมป
และผลจากลักษณะท่ีไมเปนตามอุดมคติของออปแอมป  การกําเนิดสัญญาณและวงจรกําเนิด
รูปคล่ืน  แนะนําเกี่ยวกับวงจรกรองความถ่ี 
 Frequency response of BJT and FET amplifier; Miller's theorem; feedback amplifier and 
stability; building blocks: single-stage BJT and FET amplifiers, current mirrors, differential pairs, 
power output stages; analogue integrated circuit; operational amplifier; nonideal effects in operational 
amplifier circuits; signal generation and waveform-shaping circuits; introduction to filters. 
 
 

วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ       3(3-0-6) 
LE 341 Physical Electronics 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วท.134 
 ลักษณะทางกายภาพของอะตอมและทฤษฎีแถบพลังงานในของแข็งทฤษฎีแถบพลังงาน
และพาหะประจุในสารกึ่งตัวนํา พาหะสวนเกินในสารกึ่งตัวนํา รอยตอพี-เอ็น และอุปกรณรอยตอ
โลหะและสารกึ่งตัวนํา ไดโอดชนิด พีเอ็น เอสซีอาร อุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณสําหรับการ 
สวิทชิง ส่ิงประดิษฐไมโครเวฟ การเจือสารในวงจรอินติเกรต 
 Atomic physics and theory of energy bands in solids. Energy bands and charge carriers 
in semiconductors. Excess carriers in semiconductors. PN junction diode, bipolar junction 
transistors, field effect transistors, lasers, switching devices, microwave devices. Integrated circuit 
fabrication. 
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วฟ. 360 ระบบไฟฟากําลัง       3(3-0-6) 
LE  360 Power Systems  
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.260 
 แนะนําเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ แหลงพลังงานซ่ึงใชในการผลิตไฟฟา โครงสราง
ของระบบไฟฟากําลัง คุณลักษณะเฉพาะของโหลด โรงจักรไฟฟา การสงพลังงานไฟฟา อิมพีแดนซ
ของสายสงไฟฟา ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา การปรับแตงแรงดัน 
กําลังไฟฟาสงออกและการสูญเสียกําลังไฟฟา ความผิดพรองชนิดสามเฟสแบบสมมาตร การ
จําหนายพลังงานไฟฟา โครงสรางของระบบสายสงและระบบจําหนาย อุปกรณในระบบไฟฟา
กําลัง มาตรฐานและความปลอดภัย 
 Introduction to AC machine. Sources of electric energy production, structure of electric 
power systems, load characteristics, electric power plants, electric energy transmission, transmission 
line impedance, relationship between currents and voltages, regulation of voltages, transmitted 
power and losses, symmetrical three-phase faults, electric energy distribution, construction of 
transmission and distribution systems, power system equipment, standards and safety. 
 
วฟ. 380 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา     3(3-0-6) 
LE  380 Electrical Instruments and Measurements 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.241 
 หลักการเบ้ืองตนของการวัด หนวยวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา มาตรฐานและการสอบ
เทียบเครื่องมือวัด การวัดแรงดัน กระแส และ กําลังของวงจรไฟฟา การวัดอิมพีแดนซและ
สนามแมเหล็ก  ระบบการวัด เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร วงจรปรับปรุงสัญญาณ การแปลง          
แอนะล็อกเปนดิจิตอล เทคนิคทางดิจิตอลในการวัด  สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุง
อัตราสวนของสัญญาณวัดตอสัญญาณรบกวนไดแก การชีลด การกราวด และการกรอง การ
วิเคราะหขอมูลและความผิดพลาดจากการวัด 
 Fundamentals of measurement. Units and standard instruments. Standard and 
calibration of electrical instruments. Voltage, current and power measurements. Impedance 
measurement at low and high frequencies. Magnetic measurements. Measurement systems: 
sensors and transducers, signal-conditioning circuits, analog-to-digital converter. Digital 
techniques in measurement. Noises. Signal-to-noise ratio enhancement techniques: shielding, 
grounding, filtering. Data analysis and measurement errors.  
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วฟ. 381 ระบบควบคุม        3(3-0-6) 
LE  381 Control Systems 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.210 
 หลักการพ้ืนฐานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ของระบบทางกายภาพ ฟงกชันโอนยาย แผนภูมิบล็อกและซิกแนลโฟลวกราฟ ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการวิเคราะหตัวแปรสถานะ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเชิงเสน การวิเคราะห
ประสิทธิภาพในเชิงเวลา การวิเคราะหโดยรูทโลคัส การวิเคราะหผลตอบเชิงความถ่ี ชนิดของการ
ควบคุมพ้ืนฐานและตัวควบคุมแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบควบคุมและ
เทคนิคในการชดเชย 
 Principles of automatic control systems. Mathematical modeling of physical systems. 
Transfer functions. Block diagrams and signal-flow graphs. Introduction to state-variable 
analysis. Stability of linear control systems. Time domain and frequency domain analysis of 
stability. Root-locus analysis. Frequency-response analysis. Basic control actions and industrial 
automatic controllers. Design of control systems and compensation techniques. 
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17.6.2  รายวิชาเลือก 
 
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน     1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 วิชาบังคับกอน : สอบไดหรือศึกษาพรอมกับ วฟ.209 
 เนนฝกทักษะทางไฟฟาขั้นพ้ืนฐาน เรียนรูหลักการทํางานวิธีใชงานอุปกรณเครื่องมือ
ตางๆ ในการประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหประกอบวงจรไฟฟาเบ้ืองตนได เรียนรู
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ระบบวิเคราะหและสามารถแกปญหาทางวงจรไฟฟาเบ้ืองตนและ
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนได เรียนรูวิธีการใชซอฟแวรบางอยางในการวิเคราะหวงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

 (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี อุตสาหการ โยธา) 
 This course focuses on practicing skills in basic electrical engineering. Learn how to 
use equipments and some electrical elements. Connect  some electrical circuits. Identify, analyze 
and solve some basic problems in electrical circuits and electronics. Learn how to use basic 
circuit and electronic software. 

 (This course for students in Mechanical, Chemical, Industrial and Civil Engineering) 
 

วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับเบ้ืองตน  ทฤษฏีกําเนิดแรงดันและ
กระแสไฟฟา การถายโอนกําลังงานทางไฟฟา  หลักการของระบบกระแสสลับเฟสเดียวและสาม
เฟส การทํางานของตัวเก็บประจุและหมอแปลงไฟฟา แนะนําอุปกรณเครื่องจักรกลไฟฟาไดแก 
เครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรไฟฟา   ศึกษาเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและดิจิตอล การควบคุม
ความปลอดภัยในงานไฟฟา 

 (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี อุตสาหการ โยธา) 
 Basic D.C. and A.C. circuit analysis; voltage; current and power; transformers; 
introduction to electrical machinery; generators, motors and their uses; concepts of three-phase 
system; method of power transmission; introduction to some basic electrical instruments.  

 (This course for students in Mechanical, Chemical, Industrial and Civil Engineering) 
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วฟ.303 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1   2(1-3-2) 
LE 303 Special Topics in Electrical Engineering Design I 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.202 
 หัวขอซ่ึงเปนท่ีนาสนใจ หรือการพัฒนาใหม ๆ ในการออกแบบและการสรางโครงงาน
โดยอาศัยหลักการทํางาน คุณสมบัต ิการออกแบบ การทดสอบรวมท้ังการประยุกตใชงานจริงของ
หลักการตาง ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟา 
 Topics of current interest and new developments in electrical engineering design 
projects. Students are required to complete design projects. 
 
วฟ.304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2   2(1-3-2) 
LE 304 Special Topics in Electrical Engineering Design II 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.202 
 หัวขอซ่ึงเปนท่ีนาสนใจ หรือการพัฒนาใหม ๆ ในการออกแบบและการสรางโครงงาน
โดยอาศัยหลักการทํางาน คุณสมบัต ิการออกแบบ การทดสอบรวมท้ังการประยุกตใชงานจริงของ
หลักการตาง ๆ ทางวิศวกรรมไฟฟา 
 Topics of current interest and new developments in electrical engineering design 
projects. Students are required to complete design projects. 
 
วฟ.403 ฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา      0(0-240-0) 
LE 403 Electrical Engineering Internship 

 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 3  ขึ้นไป และผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ี 
                           คณะกําหนด 

 รายวิชานี้กําหนดใหนักศึกษาจะตองผานการฝกงานในบริษัท หรือหองปฏิบัติงานวิจัย 
เปนเวลา 240 ช่ัวโมง โดยใชเวลาในชวงปดภาคเรียนภาคฤดูรอน การฝกงานจะทําใหนักศึกษาได
ผสมผสานและประยุกต เอาวิชา ท่ีได เรี ยนในช้ันเรี ยน  ไปใช ในการปฏิบัติ งานจริ งใน
ภาคอุตสาหกรรม ผานการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทหรือหองปฏิบัติงานวิจัยนั้นๆ 
จุดมุงหมายก็คือตองการใหนักศึกษาไดผานการปฏิบัติ งานอันหลากหลายในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาท่ีไดรับมอบหมาย และใหนักศึกษาไดเรียนรูกิจกรรมตางๆ ท่ีวิศวกรจะตองเผชิญ 
เม่ือครบกําหนดชวงเวลาการฝกงาน นักศึกษาจะตองสงรายงานเปนรูปเลม และตองจัดแถลงผลการ
ฝกงานแกท่ีประชุมในช้ันเรียนวิชาสัมมนา 
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 This is a 240-hour internship in a company or laboratory during the summer break. The 
internship enables students to combine classroom studies with practical experience in industry 
through a series of supervised work assignments at companies or laboratories. The goal is to 
provide students with a wide spectrum of assignments in the various fields of electrical 
engineering, as well as an exposure to the kinds of activities in which engineers are typically 
engaged. At the end of the internship, each student is required to submit a report and to present 
his/her accomplishment in the Electrical Engineering Seminar class. 
 
วฟ.404 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1      3(0-3-6) 
LE 404 Electrical Engineering Project I 
 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4 และสอบไดรายวิชาตางๆ ท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

และคอมพิวเตอรกําหนด 
 โครงงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปญหาทางดานวิศวกรรมไฟฟา ซ่ึงอาจจัดทําโดย
นักศึกษาแตละคน หรือเปนกลุม  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาอยางนอยหนึ่งทาน 
ท้ังนี้นักศึกษาตองสงรายงานและสอบโดยการสัมมนาในหัวขอโครงงานนั้นดวย 
 Research and development project on an electrical engineering problem are carried out 
by an individual student or a group of students under supervision of one or more academic staff 
members. The student must submit reports and give seminars on the project. 
 
วฟ.405 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2       6(0-6-12) 
LE 405 Electrical Engineering Project II 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.404 
 งานตอเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1 จนเสร็จสมบูรณ ถึงขั้นตอนสุดทายของการ
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ  และสอบครั้งสุดทายโดยการนําเสนอผลงาน 
 A continuation of Electrical Engineering Project I to the final stage of writing a full 
report and giving a final presentation. 
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วฟ.406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา      3(0-160-0) 
LE 406 Preparation  for Co-operative Education in Electrical Engineering Preparation 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4 และสอบไดรายวิชาตางๆ ท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
และคอมพิวเตอรกําหนด และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน และผานการ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ีคณะกําหนด 

 นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเง่ือนไขท่ีตกลงในโครงงานท่ีมี
เนื้อหาท่ีปรับเลือกใหเหมาะสมกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและกับสถานประกอบการ โดยระหวาง
การปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล และประเมินรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารย
ผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ นักศึกษาจะตองสงรายงานและเขาสอบโดยการสัมมนา 
 Working in electrical industries for at least 160 hours under supervision of industrial 
supervisors and the faculty staffs. A written report and oral presentation is required. 
 
วฟ.407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา       6(0-320-0) 
LE 407 Co-operative Education in Electrical Engineering  
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.406 
 นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเง่ือนไขท่ีตกลงตอเนื่องจาก
ภาคการศึกษาท่ีผานมา โดยระหวางการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล และประเมินรวมกันระหวาง
นักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ นักศึกษาจะตองสงรายงาน
ฉบับสมบูรณและเขาสอบโดยการสัมมนา 
 A continuation of Co-operative Education in Electrical Engineering I. Working in 
electrical industries for at least 320 hours under supervision of industrial supervisors and the 
faculty staffs. A full written report and oral presentation is required. 
 
วฟ.408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 1     3(3-0-6) 
LE 408 Special Topics in Electrical Engineering I 
 วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 หัวขอซ่ึงเปนท่ีนาสนใจในขณะนั้น  หรือการพัฒนาใหมๆ  ในสาขาตางๆ  ของ
วิศวกรรมไฟฟา 
 Topics of current interest and new developments in various fields in electrical engineering. 
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วฟ.409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 2     3(3-0-6) 
LE 409 Special Topics in Electrical Engineering II 
 วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 หัวขอซ่ึงเปนท่ีนาสนใจในขณะนั้น  หรือการพัฒนาใหมๆ  ในสาขาตางๆ  ของ
วิศวกรรมไฟฟา 
 Topics of current interest and new developments in various fields in electrical engineering. 
 
วฟ.413 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหนวย     3(3-0-6) 
LE 413 Discrete-time Signals and Systems 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.210 
 หลักการเบ้ืองตนของระบบและสัญญาณเวลาเต็มหนวย สมการผลตาง การแปลง Z 
อนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริเยรแบบเวลาเต็มหนวย การสุมตัวอยาง วงจรกรอง ระบบควบคุม
และระบบส่ือสารแบบดิจิตอล แบบจําลองตัวแปรสถานะ ความไมแนนอน 
 Fundamental of discrete-time signals and systems. Difference equation, z-transforms, 
discrete-time Fourier series and transforms. Sampling. Filtering. Digital control and modulation. 
State-variable models. Uncertainty. 
 
วฟ.414 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล      3(3-0-6) 
LE 414 Digital Signal Processing 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.413 
 การออกแบบวงจรกรองและการสรางวงจรกรอง การแปลงฟูเรียรแบบเร็ว การแปลงโค
ซายนและการแปลงอ่ืนๆ รวมถึงการประยุกตใชงาน การประมวลผลสัญญาณท่ีบิตเรทตางๆ และ
ฟลเตอรแบงค ความรูเบ้ืองตนของการประมวลผลโดยใชขอมูลทางสถิติ และวงจรกรองแบบ
ปรับแตงได 
 Filter design and implementation. FFT algorithm. Discrete-cosine transform and other 
transforms and applications. Multirate signal processing and filter bank. Introduction to statistical 
signal processing and adaptive filtering. 



 37 

 
วฟ.415 การประมวลผลภาพ       3(3-0-6) 
LE 415 Digital Image Processing 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.413 
 ประวัติการพัฒนาการประมวลผลภาพ โครงสรางขอมูลของภาพทางดิจิตอล เทคนิค
ตางๆ  กอนการประมวลผล  การทําใหภาพมีคุณภาพดีขึ้น  การจําลองรูปภาพ การจําลอง
ภาพเคล่ือนไหวโดยใชคอมพิวเตอร การเปล่ียนตาขายคอนทัวร แผนท่ีและระบบพิกัด การประยุกต
ของการประมวลผลภาพ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรวิชัน 
 Historical development of image processing. Image data structures. Image 
preprocessing. Image enhancement. Image classification. Image postprocessing. Image 
compression and restoration. Figure modeling. Computer animation. Contour mesh conversion. 
Applications of image processing. Introduction to computer vision. 
 
วฟ.416 การบีบอัดขอมูลภาพเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
LE 416 Introduction to Image Compression 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.415 
 การเขารหัสแบบดิสครีทโคซายนทรานสฟอรม และ เวฟเลททรานสฟอรม มาตรฐานการ
บีบอัดขอมูลภาพนิ่ง เชน เจเพค และเจเพค-2000 
 Image coding using discrete cosine  transforms, wavelet transforms and other kinds of 
transforms.  Standards in image compression such as JPEG and JPEG-2000. 
 
วฟ.417 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทันเวลา     3(3-0-6) 
LE 417 Real-time Digital Signal Processing 
 วิชาบังคับกอน : สอบได มธ. 156  และ วฟ.413 
 พ้ืนฐานของการประมวลผลทันเวลา สถาปตยกรรมของอุปกรณประมวลผลสัญญาณ
ดิจิตอล  การกําหนดตําแหนง คําส่ังขนาน  การทํางานแบบสายทอ การเขียนโปรแกรมทันเวลา 
อุปกรณประมวลผลสัญญาณดิจิตอลยุคใหม การออกแบบและจัดสรางวิธีการประมวลผลสัญญาณ
บนอุปกรณประมวลผลทันเวลา 
 Introduction to real time processing; digital signal processor architectures: addressing; 
parallel instructions; pipelining, real-time programming; modern digital signal processor; design 
and implementation of signal processing algorithms on real-time hardware targets. 
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วฟ.418 การประมวลผลเสียง       3(3-0-6) 
LE 418 Speech Processing 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.210 
 วิชานี้เนนการประมวลผลสัญญาณเชิงดิจิตอลของเสียงพูดมนุษย  โดยครอบคลุมโมเดล
ระบบเชิงเสนของสัญญาณในโดเมนของเวลาและความถ่ี  การวัดหาสวนประกอบของโมเดล การวัด
ฟูเรียสเปคตรัม   การเขารหัสเสียงพูด  การรูจําเสียงพูด  การสังเคราะหเสียงพูด และการแยกแยะผูพูด 
 The course emphasizes ways to process the human speech waveform, primarily using 
digital techniques.  Theory of speech production as related to signal models in time and frequency 
domains is covered, as well as the measurement of model parameters, short-time Fourier 
spectrum, and linear predictor coefficients. Speech coding, recognition and synthesis, and speaker 
recognition are also included.  
 
วฟ.419 การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเก็บขอมูลดิจิตอล   3(3-0-6) 
LE 419 Signal Processing for Digital Data Storage 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.413 
 ทฤษฎีของสัญญาณและระบบ ทฤษฎีของขบวนการสุมและสัญญาณรบกวน ระบบการ
จัดเก็บขอมูล ชองสัญญาณของขบวนการอานและเขียน ระบบแบบผลตอบสนองบางสวน, 
สมรรถนะของระบบ ระบบบันทึกขอมูลในส่ือแมเหล็ก ขบวนการเขียน,ขบวนการอาน การ
เขารหัส, การถอดรหัส, การสลับบิตขอมูล, การปรับแตงสัญญาณกอนเขารหัส, เซอรโว, การกู
สัญญาณเวลา, การปรับแตงสัญญาณ, การตรวจแบบวิเทอรบี 
 Review of signals and systems; review of random processes and noise; recording 
system; read channel, write channel partial response system, system performance; magnetic 
recording system; write operation;  read operation; encoder, decoder, scrambler, precoder, servo, 
timing recovery, equalizer, Viterbi detector. 
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วฟ.423 การส่ือสารดิจิตอล       3(3-0-6) 
LE 423 Digital Communications 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.320 
 ทฤษฎีการชักตัวอยาง ความนาจะเปนและขบวนการสุม รหัสขอมูลดิจิตอลและการปรับ
รูปพัลส การตรวจจับสัญญาณ การมอดูเลชันแบบดิจิตอล การวิเคราะหสมรรถนะ ทฤษฎีขาวสาร 
รหัสขอมูลจากแหลงกําเนิด รหัสชองสัญญาณ 
 Review of sampling theorem; probability and random processes; line coding and pulse 
shaping; signal detection; digital modulation techniques; performance analysis; introduction to 
information theory; source coding; channel coding. 
 
วฟ.424 ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม      3(3-0-6) 
LE 424 Fundamentals of Telecommunication Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 ทฤษฎีพ้ืนฐาน; การสวิตชวงจร; การสวิตชกลุมขอมูล; เครือขายตามมาตรฐาน เอทีเอ็ม, 
พีดีเอช, เอสดีเอช; ทอโพโลยีโครงขาย; สถาปตยกรรมแบบช้ัน; เครือขายความเร็วสูง; หลักการจัด
เสนทาง; ทฤษฎีแถวคอย; หลักวิศวกรรมของปริมาณการใชเครือขาย; การเขาถึงหลายทาง; ระบบ
การสงผาน (ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียมและเสนนําใยแสง); การประเมินสมรรถนะ; การ
ประยุกตใชงานในโทรคมนาคม 
 Introduction; circuit switching; packet switching; standardized network, ATM, PDH, 
SDH; network topology; layered architectures; broadband network; routing principles; 
introduction to queuing theory; traffic engineering; multiple access; transmission systems 
(microwave, satellite and fiber optic transmission); performance evaluation; applications in 
telecommunications 



 40 

 
วฟ.425 เครือขายการส่ือสารและสายสง      3(3-0-6) 
LE 425 Communication Network and Transmission Lines 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.240 
 ทฤษฎีโครงขายวงจร  การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูลหนึ่งพอรตและสองพอรต 
วงจรเรโซแนนซอนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซ  วงจรกรองคล่ืน  การแปลงอิมพีแดนซและ
การแมตชอิมพีแดนซ  ทฤษฎีสายสง การใชสายสงในการแมตชอิมพีแดนซ 
 Network theorems; analysis and design of equivalent one-port and two-port; series and 
parallel resonance, multiple resonance, wave filters; impedance transformation and matching 
networks; network approach to theory of transmission line; utilization of transmission lines for 
impedance matching. 
 
วฟ.426 การส่ือสารทางแสง       3(3-0-6) 
LE 426 Optical Communication 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.200 
 ตัวกลางนําคล่ืนชนิดไดอิเล็กตริกทรงกระบอก เง่ือนไขและสภาพในการเดินทางของ
แสง โครงสรางและประเภทของเสนใยนําแสง ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับเสนใยนําแสง การผลิต
เสนใยนําแสง ประเภทของสายเคเบิลนําแสง  การเส่ือมของคุณภาพสัญญาณในเสนใยนําแสง 
แหลงจายทางแสง เทคนิคของการมอดูเลต อุปกรณตรวจจับสัญญาณทางแสง เครื่องรับทางแสง 
อุปกรณทวนสัญญาณและอุปกรณขยายสัญญาณทางแสง อุปกรณทางแสงตางๆ การคํานวณสําหรับ
การเช่ือมตอ 
 Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure and types of 
optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable types; signal 
degradations in optical fiber; optical sources; modulation techniques; optical detectors; optical 
receivers; optical repeaters and amplifiers; optical components; link budget calculations. 
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วฟ.427 การส่ือสารขอมูลและเครือขายขอมูล     3(3-0-6) 
LE 427 Data Communication and Networks 
 วิชาบังคับกอน : - 
 พ้ืนฐานของการส่ือสารขอมูลและระบบเครือขายขอมูล สถาปตยกรรมของเครือขาย
ขอมูลแบบช้ัน โปรโตคอลของการสงขอมูลแบบจุดตอจุด การสงขอมูลแบบจุดตอจุด แบบจําลอง
ของความลาชาในการสงขอมูลผานระบบเครือขายขอมูล การสงขอมูลแบบใชตัวกลางในการสง
ขอมูลรวมกัน การจัดเสนทางในการสงขอมูล การควบคุมอัตราการรับสงขอมูล การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล 
 Introduction to data communications and networks; layered network architecture; 
point-to-point protocols and links; delay models in data networks; multi-access communication; 
routing in data networks; data flow control; data security. 
 
วฟ.428 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
LE 428 Antenna Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 นิยามและทฤษฎีพ้ืนฐาน แหลงกระจายคล่ืนแบบจุด กําลังและรูปแบบของการกระจาย
คล่ืน ทิศทางและอัตราขยายของสายอากาศ อิมพีแดนซของการกระจายคล่ืน โพลาไรเซชันของคล่ืน 
การกระจายคล่ืนจากองคประกอบกระแส การแพรกระจายคล่ืนของสายอากาศเสนลวด  สายอากาศ
แถวลําดับเชิงเสน สายอากาศแบบอูดะ-ยากิ และสายอากาศแบบล็อกรายคาบ สายอากาศแบบชอง
เปด สายอากาศแบบไมโครสตรปิ การวัดสายอากาศ 
 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 measurement. 
 
วฟ.429 การกระจายคล่ืนวิทย ุ       3(3-0-6) 
LE 429 Radio Wave Propagation 
 วิชาบังคับกอน : - 
 การกระจายของคล่ืนบนพ้ืนดิน  การกระจายของคล่ืนในทองฟา การกระจายของคล่ืนใน
อวกาศ การเฟดดิ้งอยางเร็วในชวงความถ่ีแคบ การเฟดดิ้งอยางเร็วในชวงความถ่ีกวาง การกระจาย
ของคล่ืนในระบบส่ือสารเคล่ือนท่ีแบบเซล 
 Ground wave propagation; sky wave propagation; space wave propagation; narrow 
band fast fading; wide band fast fading; cellular propagation. 
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วฟ.433 วิศวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6) 
LE 433 Microwave Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 ทฤษฎีของสายสงชวงความถ่ีไมโครเวฟ พารามิเตอรเอส การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟ 
การกําทอนชวงความถ่ีไมโครเวฟ การแบงพลังงานและการคัปปล้ิงชนิดมีทิศทาง วงจรกรองชวง
ความถ่ีไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการประยุกต การวัดตางๆในชวงความถ่ีไมโครเวฟ 
 Microwave transmission lines; s-parameters; microwave network analysis; microwave 
resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; microwave systems and 
applications; microwave measurement. 
 
วฟ.434 โครงขายแบบเคล่ือนท่ีไรสาย      3(3-0-6) 
LE 434 Wireless and Mobile Networking 
 วิชาบังคับกอน : - 
 พ้ืนฐานของระบบการส่ือสารไรสาย การกระจายคล่ืน การมอดูเลต การเขารหัส 
โครงขายและมาตรฐาน โครงสรางและโปรโตคอลของโครงขายแบบเคล่ือนท่ีไรสาย เชน โครงขาย
แบบเซล, โครงขายเพจจิ้ง, จีเอสเอ็ม, ยูเอ็มทีเอส, ไอทริปเปลอี 802.11 และโครงขายแอดฮอค การ
จัดการเกี่ยวกับตําแหนง  การจัดการสงผานบริการ และโปรโตคอลการพิสูจนตัว ระบบการส่ือสาร
ไรสายในอนาคต   
 Introduction to wireless transmission systems; propagation; modulation and coding; 
networking systems and standards. network architectures and protocols in wireless and mobile 
networks such as cellular networks, cordless phones, paging networks, GSM, UMTS, IEEE 
802.11 and ad hoc networks; location management; handoff management and authentication 
protocols; next generation wireless system. 
 
วฟ.435 วิศวกรรมโทรศัพท       3(3-0-6) 
LE 435 Telephone Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 แนะนําเกี่ยวระบบโทรศัพท  การใหสัญญาณในขายวงจรโทรศัพท เทคโนโลยีการ
สวิตช่ิง ระบบขายวงจรโทรศัพท PSTN ระบบโทรศัพทตูสาขา PBX การวิเคราะหปริมาณขาวสาร 
การวางแผนขายวงจร ระบบ ISDN แนะนําเกี่ยวกับระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี  
 Introduction to telephone systems. Signaling in telephone network. Switching 
technology. Public switched telephone network (PSTN). Private branch exchange (PBX). Traffic 
analysis. Network planning. ISDN. Introduction to mobile telephone system. 
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วฟ.436 การส่ือสารดาวเทียม       3(3-0-6) 
LE 436 Satellite Communications 
 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4 หรือผูสอนอนุมัต ิ
 ทฤษฎีระบบส่ือสารดาวเทียม ดาวเทียม สถานีภาคพ้ืนดิน วงโคจร มุมและระยะตางๆท่ี
เกี่ยวของ การวิเคราะหการเช่ือมโยง คุณภาพสัญญาณ การมอดูเลต รหัสเพ่ือแกไขขอมูลผิดพลาด 
เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ ซีดีเอ็มเอ อุปกรณและระบบยอยของการส่ือสารดาวเทียม สายอากาศ วงจร
สัญญาณรบกวนต่ํา วงจรขยายสัญญาณกําลังสูง  ตัวแปลงความถ่ี ดาวเทียมอินเทลแซท ดาวเทียมปา
ลาปา ดาวเทียมไทยคม ระบบวีแซท ระบบดาวเทียมสําหรับการส่ือสารเคล่ือนท่ี ระบบนํารองดวย
ดาวเทียม 
 Theory of satellite communications; spacecraft, earth station, orbits, angles, ranges; 
link analysis; signal quality; modulations; error correction; FDMA, TDMA, CDMA; satellite 
equipments and subsystems antenna, low noise amplifier, high power amplifier; frequency 
converter, Intelsat, Palapa, Thaicom; VSAT; satellite for mobile communications; global satellite 
navigation system. 
 
วฟ.437 การวางแผนเครือขายวิทย ุ      3(3-0-6) 
LE 437 Radio Network Planning 
 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4 
 พ้ืนฐานของการวางแผนเครือขาย เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี การกระจายคล่ืนวิทยุ การ
วิเคราะหการเช่ือมโยง การประมาณการใชงานเครือขาย การวิเคราะหสัญญาณแทรกสอด กรอบการ
วางแผนเครือขาย ขบวนการวางแผนเครือขาย ขั้นตอนกอนการวางแผน  การกําหนดขนาด การ
วางแผนส่ือสัญญาณ การวางแผนพ้ืนท่ีบริการ  การวางแผนความจ ุการวางแผนความถ่ี การวางแผน
ตัวแปรตางๆ และการหาคาเหมาะสม การสรางแบบจําลองเครือขาย การบริหารเครือขาย 
 Introduction to network planning; cellular network; radio propagation; link budget; 
traffic estimation; interference analysis; planning outline; planning process; pre-planning; 
dimensioning; transmission planning; coverage planning; capacity planning; frequency planning; 
parameters planning; optimization; network modeling; network management. 
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วฟ.438 วิศวกรรมชีวการแพทย       3(3-0-6) 
LE 438 Introduction to Biomedical Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 แนะนําวิศวกรรมชีวการแพทย  ระบบการทํางานของอวัยวะหลักๆ เชน ระบบประสาท 
ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ชีวกลศาสตรเบ้ืองตน การวิเคราะหสัญญาณชีพ เชน สัญญาณ
คล่ืนไฟฟาหัวใจ สัญญาณความดันโลหิต วิธีการวิเคราะหสัญญาณชีพแบบออโตรีเกรสสีพ การ
วิเคราะหสัญญาณชีพโดยใชการโมเดลแบบวงรอบปดเพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบประสาท
ท่ีควบคุมการไหลเวียนเลือด และองคความรูใหมๆทางวิศวกรรมชีวการแพทย 
 Introduction to biomedical engineering Nervous system Respiratory system Circulatory 
system Biomechanics Biomedical signal processing (Heart rate variability blood pressure 
variability, Autoregressive methods) Closed-loop modeling of the circulatory control and other 
advanced topics in biomedical engineering. 
 
วฟ.443 ทฤษฎีโครงขายวงจร       3(3-0-6) 
LE 443 Network Theory 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.240 
 วงจรคัปปลิงก กราฟของขายวงจรและนิยามท่ีเกี่ยงของ ทฤษฎีของเทเลแกน วงจรไม
แปรตามเวลาเชิงเสน การแปลงรูปแหลงจาย วิธีโหนดและคัดเซท วิธีลูปและเมช สมการสถานะ 
การวิเคราะหผลตอบสนองของขายวงจรและความถ่ีธรรมชาติ ฟงกชันโครงขาย ทฤษฎีโครงขาย 
วงจรสองคูขั้ว ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับทฤษฎีสายสงและการวิเคราะหระบบสายสง 
 Coupling circuits. Network graphs and related definitions.  Tellegen's theorem. Linear time-
invariant networks. Source transformations. Nodal and mesh analysis. Cut-set and loop analysis. State 
equations. Network response and natural frequencies. Network functions. Network theorems. Two-
ports. Introduction to transmission line theory and transmission lines system analysis. 
 

วฟ.444 การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
LE 444 Electronic Communications 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.340 
 วงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในระบบส่ือสาร  วงจรขยายกําลังแบบปรับความถ่ีได  วงจรการ
มอดูเลตและวงจรแปลงความถ่ี  การมอดูเลตและการดักสัญญาณทางแอมปลิจูด ความถ่ี และเฟส  
วงจรรับและสงสัญญาณส่ือสารเชิงแอนะล็อกและดิจิตอล 
 The electronic circuits which correspond to topics in communication systems.  Tuned 
power amplifiers; modulator and frequency converter; amplitude, frequency and phase modulator 
and detector; analogue and digital communication transmitter and receiver circuits. 
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วฟ.445 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส     3(3-0-6) 
LE 445 Electronic Circuits Design 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.340 
 การประยุกตใชงานและการออกแบบวงจรรวม เชน วงจรกรองความถ่ีแอ็กทีฟ วงจร
ออสซิลเลเตอร วงจรมิลติไวเบรเตอร วงจรขยายกําลัง และวงจรคุมคาแรงดัน เปนตน แนะนํา
เกี่ยวกับวงจรแอนะล็อกแบบไมเชิงเสน เชน วงจรเรียงกระแสแบบเท่ียงตรง วงจรคูณ วงจรเฟสล็อก
ลูป วงจรสังเคราะหฟงกชันแบบไมเชิงเสน เปนตน 
 Applications and design of integrated circuits such as active filters, oscillators, 
multivibrator circuits, power amplifers, and voltage regulator.  Introduction to nonlinear analog 
circuits such as precision Rectifiers, analog multipliers, phase-locked loops , and nonlinear 
function synthesizer.  
 
วฟ.446 ทัศนศาสตร        3(3-0-6) 
LE 446 Optics 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วท.134 และ ค.112 
 ความรูเบ้ืองตนของทัศนศาสตรเรขาคณิตแบบเชิงเสน การเล้ียวเบน การแทรกสอด แสง
แบบทิศทางเดียวกัน การโพลาไรเซช่ัน การกําเหนิดภาพโดยเลนสเดี่ยว และเลนสบาง ทัศนศาสตร
แบบเกาสเช่ียน บทนําของการผิดพลาดท่ีเกิดจากเลนสเดี่ยว การออกแบบทัศนูปกรณ บทนําของ 
ทัศนคณิตศาสตร และทัศนศาสตรแบบลีย 
 Ray and the foundations of geometrical optics. Interference, diffraction, coherence, and 
polarization.  Imagery by a single surface and a thin film lens. Gaussian optics, introduction to 
aberrations, optical design.  Introduction to mathematical optics and Lie optics. 
 
วฟ.447 ออปโตอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
LE 447 Optoelectronics 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.341 
 ฟสิกสของการแพรเชิงแสง การศึกษาผลกระทบระหวางการแพรเชิงแสงและสสาร 
หลักการและการประยุกตใชงานของอุปกรณทางออปโตอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางเชน แหลงกําเนิด
แสง อุปกรณตรวจจับสัญญาณ และรวมไปถึงสารเชิงแสงและอุปกรณอ่ืนๆ 
 Physics of optical radiation. Interaction between optical radiation and matter. Principles 
and applications of optoelectronic devices, e.g. sources, detectors, as well as other optical 
materials, devices, components, and equipment. 
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วฟ.448 ฟสิกสและเทคโนโลยีของส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา   3(3-0-6) 
LE 448 Physics and Technology of Semiconductor Devices 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.341 
 เทคโนโลยีการผลิตวงจรไอซี การปลูกผลึก การสรางช้ันอิพิแทกซีในเฟสของไอ การ
สรางช้ันอิพิแทกซีในเฟสของเหลว การสรางช้ันอิพิแทกซีดวยลําโมเลกุล การสรางออกไซดดวย
ความรอน การแพรซึมในสภาพของแข็ง อิออนอิมพลานเตชัน การทําช้ันโลหะ การถายแบบ ฯลฯ 
ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา สภาพไมสมดุล การฉีดพาหะ ทฤษฎีผิวของสารกึ่งตัวนํา ช้ันอินเวอรชันใน
โครงสรางมอส ส่ิงประดิษฐท่ีอาศัยผลท่ีผิวของสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติของระบบซิลิกอน ซิลิกอน
ออกไซด ฯลฯ 
 Integrated circuit fabrication technology: crystal growth, vapor phase epitaxy, liquid 
phase epitaxy, molecular beam epitaxy, thermal oxidation, solid-state diffusion, ion implantation, 
metallization, lithography, etc.  Semiconductor physics: non-equilibrium state, carrier injection, 
semiconductor surface theory, inversion layer in MOS structure, surface effect devices, properties 
of silicon, silicon dioxide system, etc. 
 
วฟ.449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
LE 449 Introduction to Integrated Circuit Design 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.341 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักการสรางและออกแบบวงจรไบโพลารและมอสบนวงจรรวม   
ผลตอบสนองช่ัวขณะของการสวิตชิงสําหรับวงจรไบโพลารและมอส 
 Discussion of bipolar and MOS fabrication principles and IC layout guidelines.  
Discussion of broadband bipolar IC's and MOS circuit transient switching response. 
 
วฟ.453 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก   3(3-0-6) 
LE 453 Analog Integrated Circuit Analysis and Design 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.340 และ วฟ.341 
 เทคโนโลยีวงจรไบโพลารและซีมอส  วงจรแซมเปลและโฮลด  วงจรสวิตชคาปาซิเตอร  
วงจรเปรียบเทียบแรงดัน  พ้ืนฐานการแปลงขอมูล  วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิตอลและ
ดิจิตอลเปนแอนะล็อก  วงจรออสซิลเลเตอร 
 CMOS and bipolar technology. Sample-and-Hold circuits. Switched-capacitor circuits. 
Voltage comparators. Data converter fundamentals. D/A converters. A/D converters. Oscillators. 
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วฟ.454 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบดิจิตอล    3(3-0-6) 
LE 454 Digital Integrated Circuit Analysis and Design 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.340 และ วฟ.341 
 การออกแบบอิเล็กทรอนิกสของวงจรดิจิตอล  การวิเคราะหและออกแบบวงจรดิจิตอล
บนวงจรรวมขนาดใหญแบบมอส ซ่ึงครอบคลุมการออบติไมซพ้ืนท่ี การหนวงเวลา และกําลังบน
วงจร 
 Design of digital electronic circuits.  Analysis and design of digital MOS VLSI circuits 
including area, delay and power minimization. 
 
วฟ.455 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ และการผลิต     3(3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4  หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 บทนําเกี่ยวกับฮารดไดรฟ  โครงสรางของ ฮารดไดรฟ  การเขียนและอานขอมูล  
โครงสรางของหัวอาน/เขียนและแผนเก็บขอมูล  การแปลงสนามแมเหล็กเปนขอมูลทางไฟฟา  
สายการผลิต ฮารดไดรฟและวิธีทดสอบ Electrostatic discharge (ESD) หองสะอาด (cleanroom) 
และการควบคุม  การติดตอกับคอมพิวเตอร (Interface) การเยี่ยมชมโรงงานผลิต 
 Hard  drive introduction. Hard disk drive's construction.  Writing and reading data.  
Magnetic recording head & disc.  Recording  channels & head positioning system. Drive 
manufacturing and testing. Electrostatic discharge (ESD). Cleanroom and contamination control. 
Interface. Hard drive Manufacturing visit. 
 
วฟ.456 การออกแบบแผงวงจรพิมพ      3(3-0-6) 
LE 456 Printed Circuit Board Design 
 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4  หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับแพคเกจของไอซีและแผงวงจรพิมพ วัฎจักรในการออกแบบแผงวงจร
พิมพ  การประยุกตใชเครื่องมือชวยทางฮารดแวรและซอฟตแวร  การวาดลายวงจรและจัดแผงวงจร  
ขอควรพิจารณาในการวางอุปกรณและลายวงจร  กระบวนการสรางแผงวงจรพิมพและการจัดหา
อุปกรณ  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการออกแบบเพ่ือขอกําหนดทางคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 Review on IC packaging and printed circuit board technologies.  Printed circuit board 
design life cycLE  Applications of hardware/software tools. Schematic capture and board layout. 
Considerations for component placement and routing. Fabrication process and component 
sourcing. Introduction to EMC design guidelines.  
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วฟ.457 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
LE 457 Industrial Electronics 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.241 
 สวิตชอิเล็กทรอนิกสและวงจรควบคุมทางอุตสาหกรรม การประยุกตทางอุตสาหกรรม
ของอุปกรณโซลิดสเตต ไดแก ไดโอด ทรานซิสเตอร และไทริสเตอร วงจรออปแอมปพ้ืนฐานซ่ึงใช
ในระบบอิเล็กทรอนิกสทางอุตสาหกรรม  อุปกรณเซนเซอรและควบคุมทางอุตสาหกรรม  ระบบ
ควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรงและกระแสสลับ ตัวอยางของกระบวนการทางอุตสาหกรรม  
แนะนําตัวควบคุมพีแอลซี 
 Industrial switches and control circuits. Industrial applications of solid-state devices,  
including diodes, transistors, and thyristors.  Basic op-amp circuits used in industrial electronic 
systems.   Industrial sensors and control devices. DC and AC Motor speed-control systems. 
Examples of industrial process control. Introduction to programmable logic controller (PLC). 
 
วฟ.458 พ้ืนฐานกลศาสตรควอนตัมและคล่ืนสําหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
LE 458 Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
 วิชาบังคับกอน : สอบได ค.214 และ วฟ.200 
 ความสัมพันธของกลศาตรเชิงคล่ืน-อนุภาค ในรูปอนุพันธทางคณิตศาสตรของสมการโชดิง
เจอร และทฤษฏีทางควอนตัมอยางงาย โดยเฉพาะอนุภาคของอะตอมและการสรางศักยพลังงานของ
อิเล็กตรอนท่ีกอใหเกิดการแผรังสีและสถานะของระบบอะตอม ตลอดจนการประยุกตทฤษฎีควอนตัม
มาใชอธิบายการสรางเลเชอร อุปกรณไมโครอีเล็กทรอนิกค และนาโนเทคโนโลยี พ้ืนฐานอ่ืนๆ 
 Topics include brief review of classical mechanics of particles and waves; "derivation" 
of Schroedinger equation; the quantum theory of simplest systems, in particular atoms and 
engineered quantum wells, the interaction of radiation and atomic systems, and examples of 
application of the quantum theory to lasers solid-state devices and nanotechnoloy.  
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วฟ.463 เครื่องจักรกลไฟฟา 2       3(3-0-6) 
LE 463 Electrical Machines II 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.260 
 หมอแปลงไฟฟาสามเฟส สมรรถนะและลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลไฟฟา
เหนี่ยวนําและเครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส การเริ่มเดินและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา การ
แกปญหาทางเทคนิคของเครื่องจักรกลไฟฟา การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา 
 Three-phase transformers, performances and characteristic of three-phase induction 
and synchronous machines, starting and controlling of electrical machines, application of a.c. 
electrical machines, troubleshooting of electrical machines, protection of electrical machines. 
 
วฟ.464 การออกแบบระบบไฟฟา      3(3-0-6) 
LE 464 Electrical Systems Design 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.360 
 หลักการขั้นพ้ืนฐานการออกแบบระบบไฟฟา แผนระบบไฟฟาจําหนาย รหัสและ
มาตรฐานการติดตั้ง สัญลักษณ แผนภาพวงจร การประมาณโหลด การออกแบบการวางสาย ระบบ
กราวด การคํานวณกระแสลัดวงจร และติดตั้งระบบตาง ๆ ไดแกระบบแสงสวาง การทํางานรวมกัน
ของระบบปองกัน การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง ระบบไฟฟาฉุกเฉิน 
 Basic design concepts, power distribution schemes, codes and standards for electrical 
installation, electrical drawing, load estimation, wiring design, grounding, short-circuit 
calculation, coordination of protective devices, power factor improvement, emergency power 
systems. 
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วฟ.465 อิเล็กทรอนิกสกําลัง       3(3-0-6) 
LE 465 Power Electronics 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.240 
 คุณลักษณะสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง  ไดแก  เพาเวอรไดโอด  เพาเวอรไทร
ริสเตอร  เพาเวอรจีทีโอ  เพาเวอรไบโพลาร  เพาเวอรมอสเฟส  และเพาเวอรไอจีบีที  คุณลักษณะ
สมบัติของวัสดุท่ีใชเปนแกนเหล็กเหนี่ยวนํา  แกนเหล็กหมอแปลง  แกนเหล็กเฟอรไลท  แกนเหล็ก
ไอออน  วงจรคอนเวอรเตอรแบบตาง ๆ   ไดแก  เอ ซี ทู ดี ซี คอนเวอรเตอร เอ ซี ทู เอซี คอนเวอร
เตอร  ไซโครคอนเวอรเตอร ดี ซี ทู ดี ซี คอนเวอรเตอร  และอินเวอรเตอรแบบตาง ๆ  การ
ประยุกตใชในการควบคุมการขับเคล่ือนมอเตอรไฟฟากระแสตรง  อินดักช่ันมอเตอร  ซิงโครนัส
มอเตอร 
 Characteristics of power electronics devices, power diode, SCR, GTO, power bipolar, 
power MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power transformer core, ferrite core, 
iron powder core, converters, ac to dc converter, dc to dc converter, cycloconverter, inverter, dc to 
ac converters, frequency changer, solid state motor drive, direct current motor control, induction 
motor control, synchronous motor control.  
 
วฟ.466 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง      3(3-0-6) 
LE 466 Power Systems Analysis 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.463 
 การคํานวณสมการโครงขายไฟฟา การวิเคราะหโหลดโฟลว การควบคุมการไหลของ
กําลังไฟฟา การวิเคราะหความผิดพรองแบบสมมาตร การวิเคราะหความผิดพรองแบบอสมมาตร 
อุปกรณปองกันและการปองกันระบบไฟฟากําลัง เสถียรภาพช่ัวครู การจัดสรรการผลิตเชิง
เศรษฐศาสตร การเลือกฉนวนใหเหมาะสม ระบบกราวด 
 Calculation of transmission and distribution networks, load flow analysis, load flow 
controls, symmetrical fault analysis, unsymmetrical fault analysis, power system protection, 
transient stability, economic dispatch, insulation coordination, grounding. 



 51 

 
วฟ.467 โรงจักรไฟฟาและโรงไฟฟายอย      3(3-0-6) 
LE 467 Power Plant and Substation 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.463 
 คุณลักษณะเฉพาะและเสนโคงของโหลด ตัวประกอบโหลด แหลงพลังงานซ่ึงนํามาผลิต
ไฟฟา โรงจักรไฟฟาพลังน้ํา โรงจักรไฟฟาพลังไอน้ํา โรงจักรไฟฟาพลังความรอนรวม โรงจักร
ไฟฟากังหันกาซ โรงจักรไฟฟาเครื่องยนตดีเซล โรงจักรไฟฟาพลังงานนิวเคลียร การดําเนินการจาย
ไฟฟาอยางประหยัด ศูนยควบคุม อุปกรณและการออกแบบสถานีไฟฟายอย การวางแผนจัดการ
สถานีไฟฟายอย 
 Load curve, load duration curve, load factor, energy resources, hydropower plant, 
steam power plant, combined cycle plant, gas turbine plant, diesel plant, nuclear power plant, 
economic operation in power system, principle of substation, control center, equipments and 
design of substation, planning and management of substation. 
 
วฟ.468 การปองกันระบบไฟฟากําลังและการทํางานของรีเลย   3(3-0-6) 
LE 468 Protection and Relay 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.463 
 สาเหตุและสถิติการเกิดความผิดพรอง  บทบาทของรี เลย หลักการเบ้ืองตนและ
องคประกอบของการปองกัน คุณลักษณะเฉพาะและโครงสรางการทํางานของรีเลย การปองกัน
กระแสเกินและกระแสรั่วลงดินในระบบสง การปองกันสายสงโดยใชการนํารองและรีเลยระยะทาง 
การปองกันแบบผลตาง การปองกันหมอแปลงไฟฟา การปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา การปองกันบัส 
การปองกันมอเตอร 
 Causes and statistics of faults, role of protective relays, fundamental of protective 
relaying, protective relays requirement, relay structures and characteristics, over current and earth 
fault protection for transmission lines, transmission line protection by pilot relaying and distance 
relaying, differential protection, transformer protection, generator protection, bus-zone protection, 
motor protection. 
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วฟ.469 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา      3(3-0-6) 
LE 469 Electric Drives 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.463 
 พัฒนาการขับเคล่ือนทางไฟฟา  และสภาวะการณปจจุบันของการขับเคล่ือนทางไฟฟา 
ชนิดของภาระการขับเคล่ือนทางไฟฟา  การเบรกทางไฟฟา  ความสัมพันธของพลังงาน  ระหวาง
การสตารทและการเบรก  การคํานวณการเคล่ือนท่ีของเครื่องจักรไฟฟา  โดยใชวิธีการวิเคราะหและ
วิธีกราฟ  การคํานวณพิกัดของมอเตอร  ความสําคัญของเครื่องจักรลากจูง  ตัวอยางการคํานวณ  
และการประยุกตใชงานในอุตสาหกรรมของมอเตอรไฟฟา 
 Development of electric drives. Moments of electric drives. Types of duties. Electric  
braking. Energy relations during starting and braking. Calculations of motions of electrical 
machines using analytical and graphical methods. Calculations of motor ratings. Important 
traction machines. Sample calculations. Industrial applications of electrical motors. 
 
วฟ.473 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง       3(3-0-6) 
LE 473 High Voltage Engineering 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.463 
 การกําเนิดและการใชงานแรงดันสูง เทคนิคการวัดแรงดันสูง สนามไฟฟาในวัสดุเนื้อ
เดียวกันและในวัสดุตางชนิดกัน และเทคนิคการสรางฉนวน ดิสชารจของกาซ ไดอิเล็กทริกของ
ฉนวนซ่ึงเปนของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงดันสูง แรงดัน
เกินเนื่องจากการสับสวิตซและฟาผา การปองกันฟาผา 
 Generation and uses of high-voltage, high-voltage measurement techniques, electric 
field and insulation techniques, breakdown of gas, liquid and solid dielectrics, test of high-voltage 
material and equipment, lightning and switching overvoltages, lightning protection. 
 
วฟ.474 การประยุกตคอมพิวเตอรในการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  3(3-0-6) 
LE 474 Computer Methods for Power Systems 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.463 
 เมทริกชของระบบไฟฟากําลัง หลักการโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง การ
คํานวณปริมาณไฟฟาในภาวะสถานะอยูตัว การคํานวณหาเสถียรภาพ การคํานวณหากระแส
ลัดวงจร การประมาณคาตัวแปรสถานะ เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุด 
 Power system matrix, power system programming, steady-state computation, stability 
computation, short-circuit computation, state estimation, optimization techniques. 
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วฟ.475 การวิเคราะหขั้นสูงเครื่องจักรกลไฟฟา     3(3-0-6) 
LE 475 Advanced Analysis of Electrical Machines 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.463 
 ภาวะการเปล่ียนแปลงช่ัวครูทางไฟฟาในเครื่องจักรซิงโครนัสและเครื่องจักรกล
เหนี่ยวนํา มอเตอรรีพัลชัน มอเตอรยูนิเวอรแซล เครื่องจักรไฟฟาเฉพาะงาน การปองกันโหลดเกิน
และลัดวงจรของเครื่องจักรไฟฟา แนะนําทฤษฎีท่ัวไปของเครื่องจักรไฟฟา หลักการออกแบบ
เครื่องจักรไฟฟา 
 Electrical transients in synchronous and induction machines, repulsion motors, 
universal motors, special machines, overload and short-circuit protection of machines, 
Introduction to generalized machine theory, sample design of conventional electrical machines. 
 
วฟ.476 วิศวกรรมแสงสวาง       3(3-0-6) 
LE 476 Illumination Engineering 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.464 
 ปริมาณของการแผรังสีทางกายภาพของแมเหล็กไฟฟาและของแสงสวาง การวัดแสง
สวาง การแผรังสีจากวัตถุรอน การถายประจุไฟฟาในกาซและจากฟอสเฟอร หลอดไฟฟาและดวง
โคมไฟฟา สมบัติทางแสงของวัสดุกอสราง การคํานวณแสงสวางภายในอาคารและนอกอาคาร 
 Physical radiant and photometric quantities.  Measurements of light.  Radiation from 
incandescent sources.  Gaseous conduction and phosphorescence.  Lamps and lighting fitting.   
Light properties of construction materials.  Lighting calculations for interior and exterior. 
 
วฟ.477 คุณภาพกําลังไฟฟา       3(3-0-6) 
LE 477 Electric Power Quality 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.465 
 แหลงกําเนิด ผลพวง และทางแกของปญหาคุณภาพกําลังไฟฟาท่ีสงผลตอการทํางานของ
อุปกรณไฟฟา  มาตรฐานคุณภาพกําลังไฟฟาและการตรวจวัด  ผลกระทบของโหลดอิเล็กทรอนิกส
กําลังตอระบบไฟฟากําลัง การประเมินคุณภาพกําลังไฟฟา 
 Sources, consequences, and solutions of power quality problems that affect the 
operation of electrical equipment.  Power quality standards and monitoring.  Impact of power 
electronic loads on power systems. Power quality assessment. 
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วฟ.478 แบบจําลองพลวัตของระบบไฟฟากําลัง     3(3-0-6) 
LE 478 Dynamic Modeling of Power System 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.463 
 แบบจําลองพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส แบบจําลองพลวัตของมอเตอร
เหนี่ยวนํา แบบจําลองพลวัตของโหลด แบบจําลองพลวัตของแฟลซก การประยุกตใชแบบจําลอง
ในการศึกษาเสถียรภาพช่ัวครูและเสถียรภาพเชิงแรงดัน 
 Dynamic modeling of synchronous machine, dynamic modeling of induction machine, 
dynamic modeling of load, dynamic modeling of Flexible AC transmission system (FACTS), 
applications of power system modeling in transient and voltage stability studies. 
 
วฟ.483 ทฤษฏีการควบคุมเชิงเสน      3(3-0-6) 
LE 483 Linear Control Theory 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.381 
 ทบทวนเรื่องพีชคณิตของเมตริกซ เวคเตอรและปริภูมิเวคเตอรเชิงเสน คาเจาะจงและ
เวคเตอรเจาะจง สถานะและการอธิบายปริภูมิสถานะของระบบพลวัตร คําตอบและความสัมพันธ
ระหวางอินพุทและเอาทพุทของระบบเชิงเสน การควบคุมไดและการสังเกตไดของระบบเชิงเสน 
เสถียรภาพของระบบเชิงเสน การออกแบบระบบควบคุมปอนกลับเชิงเสน ตัวสังเกตและการ
ออกแบบตัวสังเกต การแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมแบบผลเลิศ 
 Review of matrix algebra. Vectors and linear vector space. Eigenvalues and 
eigenvectors. States and state space description of dynamic systems. State space analysis of linear 
systems. Controllability and observability of linear systems. Stability of linear systems. Design of 
linear feedback control systems. Introduction to optimal control. 
 
วฟ.484 หุนยนตเคล่ือนท่ี       3(3-0-6) 
LE 484 Mobile Robotics 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.380 หรือ วพ.456  
 ภาพรวมของเทคโนโลยีหุนยนต โครงสรางของหุนยนตเคล่ือนท่ี เซนเซอรและแอคจูเอ
เตอร ระบบพิกัดและกลศาสตรของหุนยนต เทคนิคการและควบคุม การวางแผนทางเดิน การ
จําแนกตําแหนงและระบบนําทาง ปญญาประดิษฐและการประยุกตในหุนยนตเคล่ือนท่ี 
 Overview of robot technologies.  Structure of mobile robots.  Sensors and actuators.  
Robot coordinates and dynamics.  Measurement and control techniques.  Path planning.  
Localization and navigation systems. Artificial intelligence and its applications in mobile 
robotics. 
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วฟ.485 การควบคุมและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
LE 485 Industrial Control and Instrumentation 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.380 
 เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม  ไดแก  อุปกรณแอนะล็อกและดิจิตอล   การศึกษาเทคนิค
การควบคุมทางอุตสาหกรรมในระบบอุตสาหกรรมเพ่ือใหมีความสามารถในการวิเคราะห 
ออกแบบ เลือกใช และบํารุงระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม  หลักการพ้ืนฐานและการเขียน
โปรแกรมของพีแอลซี  การแนะนําเกี่ยวกับระบบเครื่องกลไฟฟา นิวแมติค และไฮดรอลิค 
 Industrial instrumentation: analog and digital devices. Studies of industrial control 
techniques in actual industrial systems to provide competence in the analysis, design, selection, 
and maintenance of industrial control systems. Applications to electromechanical, pneumatic, and 
hydraulic systems. 
 
วฟ.486 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบควบคุม    3(3-0-6) 
LE 486 Computer Applications in Control Systems 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.381 
 ภาพรวมของฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบควบคุม การสุมวัดและการแปลงแบบ Z 
ระบบเชิงเสนไมตอเนื่องเชิงเวลา ทฤษฏีระบบควบคุมสําหรับระบบสุมวัดขอมูล การประยุกต
คอมพิวเตอรในการออกแบบระบบควบคุม ไดแก การสรางแบบจําลอง การประมาณคาพารามิเตอร 
การจําลองเชิงพลวัตร และการทําใหตัวควบคุมเปนจริง กรณีศึกษาของระบบควบคุมแบบดิจิตอล  
 Overview of hardware and software in control systems. Sampling and Z-transform. 
Discrete-time linear systems. Sampled-data control theory. Computer applications in control 
system design: modeling, parameter estimation, dynamic simulation and controller realization. 
Case studies on computer-based control system. 
 
วฟ.487 โครงขายประสาทและระบบฟซซ่ี     3(3-0-6) 
LE 487 Neural Networks and Fuzzy Systems 
 วิชาบังคับกอน : - 
 ทฤษฎีและการประยุกตใชระบบโครงขายประสาทและระบบฟซซ่ี ระบบฟซซ่ีแบบปรับ
คา โครงสรางและพลศาสตรของหนวยประสาท การเรียนรูแบบมีการแนะนําและไมมีการแนะนํา 
 Theory and applications of fuzzy systems and neural networks. Adaptive fuzzy 
systems.  Neuron structure and dynamics.  Unsupervised and supervised learning. 
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วฟ.488 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
LE 488 Industrial Automation Systems 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.380 
 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมท่ีควบคุมดวยพีแอลซี (PLC) รวมถึงระบบขับเคล่ือน
เซอรโวและนิวแมติกสไฟฟา  การโปรแกรมพีแอลซีขั้นพ้ืนฐาน  หลักการของระบบสกาดา 
(SCADA) การโปรแกรมสกาดาเพ่ือตรวจวัดและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีควบคุม
ดวยพีแอลซี 
 PLC-based industrial automation systems including servo drive and electro-pneumatic 
systems. Basic PLC programming.  Principles of SCADA systems.  SCADA programming to 
monitor and control the PLC-based industrial processes. 
 
วฟ.489 วิศวกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ     3(3-0-6) 
LE 489 Rehabilitation Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 แนะนําเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ การวัดและการวิเคราะหการ
เคล่ือนไหวของมนุษยโดยใชหลักการของชีวกลศาสตร การจําลองการเคล่ือนไหวของมนุษย การ
ออกแบบกายอุปกรณเสริม และอวัยวะเทียม รถเข็นนั่งสําหรับคนพิการ  เครื่องกระตุนดวยไฟฟา 
และเทคโนโลยีใหมๆท่ีนํามาใชในการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ 
 An introduction to rehabilitation technology: Biomechanical measurements and 
analysis of human movement; Motion simulation; Orthoses and Prostheses; Wheelchair; 
Functional electrical stimulation and other advanced rehabilitation technologies. 
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18. แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร  
แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนไปตาม
กระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
ประกอบดวย 4  ประเด็นหลักดังตอไปนี ้

 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1. การบริหารจัดการ 

§ มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
§ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารและการจัดการท่ีคลองตัว 
§ มีระบบการสรรหาท่ีโปรงใส 
§ มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารอยางชัดเจน 
§ มีการกําหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผน การจัดการเรียนการสอน จัดหาอาจารย

ผูสอน ทําแผนพัฒนาอาจารยในหลักสูตร สรรหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การศึกษา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนพัฒนากลไกการควบคุม
คุณภาพหลักสูตร 

§ มีการจัดวางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือการดําเนินงาน การวางแผน และ
การตัดสินใจอยางมีระบบ 

§ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 
§ มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงานอยางเปนลายลักษณอักษร 
§ มีการดําเนินการตามแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
§ มีการประเมินแผนงานและโครงการเปนระยะ ๆ และมีการปรับปรุงแผนงาน

และโครงการใหสอดคลองและทันตอการเปล่ียนแปลง 
1.2. การบริหารหลักสูตร 

§ หลักสูตรทุกหลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะ 
§ มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
§ มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศึกษา

อยางชัดเจน 
§ โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 
§ ในการเปดหลักสูตรจะตองมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิง

บริหารหลักสูตร 
§ มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร 
§ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหมและการ

ปรับปรุง 
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§ หลักสูตรเกา ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ หรือควร
พิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย 

§ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย 
(ภายใน 2-5 ป) 

§ มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน
ประชาสัมพันธและใหขอมูลท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายใน
และภายนอกสถาบัน 

§ นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนบัสนุน
การเรียนรู 

§ บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา 
 

1.3. การเงินและงบประมาณ 
§ มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายท่ีชัดเจน 
§ มีการแสวงหาแหลงทุนตาง ๆ เพ่ิมเติม 
§ มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงิน

อุดหนุนท่ัวไปอยางมีเหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงคและ
แผนงาน 

§ มีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหมีความคลองตัวและตรวจสอบได 
§ มีระบบบัญชีท่ีเปนปจจุบันและตรวจสอบได 
 

1.4. การประกันคุณภาพ 
§ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีชัดเจน 
§ มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- มีการกําหนดดัชนีบงช้ีวัดผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
- มีการกําหนดวิธีการควบคุมคุณภาพภายใน 
- มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 
§ มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
§ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
§ มีการวางแผน และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
§ มีการจัดระบบประกันคุณภาพท่ีเอ้ือตอการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงาน

ภายนอก  
§ มีการจัดเก็บรายงานการตรวจติดตามเพ่ือการปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดีขึ้น 
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2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

2.1. อาจารย 
§ มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
§ มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายงานและคิดภาระงานให

อาจารยอยางเหมาะสมชัดเจน 
§ มีการประเมินการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินมาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา 
§ มีการสอนแบบทีมหรือมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาจากภายนอกตาม

ความจําเปน 
2.2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
§ มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
§ มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา ส่ือ วิธีการ และ

การประเมินผล 
§ มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตอง

ทันสมัย เขาใจงาย 
§ จัดใหมีอาคารสถานท่ี ท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน การศึกษานควา

ดวยตนเอง และการวิจัย อันไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม/
สัมมนา หองน้ํา อยางเหมาะสมและเพียงพอ พรอมท้ังมีการบํารุงรักษาท่ีด ี

§ จัดใหมีหองสมุดท่ีมีตํารา หนังสือ ส่ิงพิมพ วารสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ครบในสาขาวิชา
ท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ 

§ จัดใหมีคอมพิวเตอร ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและวัสดุอุปกรณท่ีเอ้ือ 
อํานวยตอการสืบคน ท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมท้ังมีการบํารุงรักษาท่ีด ี

§ จัดใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองบัณฑิต 
§ จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
§ มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร 

 

3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
§ จัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษาโดยอาจารยท่ีปรึกษา และการปฐมนิเทศน

แกนักศึกษา เพ่ือใหความรูความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน
การศึกษาท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และแนวทางการเรียนการสอนของแตละ
หลักสูตร 
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§ มีการแนะนําหลักสูตร การบริการขอมูลทางวิชาการ การรับคํารองของ
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

§ มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
§ มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ และประสบการณจริง 
§ มีระบบการส่ือสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางท่ัวถึง เชน การส่ือสารผาน 

Website หรือ E-mail เปนตน 
§ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนทางดานวิชาการกับตางประเทศ 

4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
§ มีการสํารวจหรือรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน 

สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
§ มีการนําเอาขอมูลดงักลาวมาวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
§ มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขามาศึกษา 
§ มีการจัดทําแผนกลยุทธ 

- เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายท่ีวางแผนไว 
- เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสังคม 

 

19. การพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)  
มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปน
ระยะๆ ทุกๆ 5 ป และมีการประเมิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป  

กําหนดการประเมินครั้งแรกป พ.ศ. 2556 
ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี ้  
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
19.2 รอยละของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา 
19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
19.5 ผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ 
19.6 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา

   

 20.  เงื่อนไขอื่นๆ 
  เง่ือนไขอ่ืนๆ นอกจากท่ีระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตร ีพ.ศ. 2540 รวมท้ังระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1  ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก 2 ขอมูลอาจารยประจําภาควิชา ที่รวมสอนในหลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

1 นายณรงค  บวบทอง 
Narong  Buabthong 

รศ. M.Eng. (Computer), King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang 
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute 
of Technology North Bangkok 
(Digital Signal Processing, Computer Engineering, 
Microelectronics) 

2 นายนรินทร  วัฒนกุล 
Narin Watanakul 

รศ. M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute 
of Technology North Bangkok  
B.Sc. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of 
Technology North Bangkok 
(Power Electronics, Power Systems, Energy Management) 

3 นายพิชัย  อารีย 
Pichai Aree 

รศ. Ph.D. (Electrical Engineering), University of Glasgow, UK 
M.S. (Electrical Engineering), University of Manchester 
Institute of Science and Technology  
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute 
of Technology Thonburi 
(Power Systems, Electrical Machines) 

4 นายไพบูลย นาคมหาชลา
สินธุ 
Paiboon Nakmahachalasint 

รศ. Ph.D. (Electrical Engineering), University of Florida, 
Gainesville, Florida, USA  
M.Eng. (Electrical Engineering), University of Florida, 
Gainesville, Florida, USA 
B.Eng. (Industrial Instrumentation), King Mongkut's 
Institute of Techonology Ladkrabang 
(Power Electronics, Electronic Systems & Controls,  
Industrial Automation) 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

5 นายวันชัย ไพจิตโรจนา 
Wanchai Pijitrojana 

รศ. Ph.D. (Optoelectronics), King’s College, University of 
London, London, UK 
M.Sci. (Nonlinear Optics), University of Southern 
California, California, USA 
M.Eng. (Computer), Asian Institute of Technology, 
Thailand 
B.Eng. (Telecommunication), King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang, Thailand 
(Laser and Nonlinear Optics) 

6 นายสมชาติ โชคชัยธรรม 
Somchart Chokchaitam 

รศ. D.Eng. (Electrical Engineering),  
Nagaoka University of Technology, Japan 
M.S. (Electrical Engineering), University of Rochester 
B.Eng. (Electrical Engineering),  
Chulalongkorn University 
(Image Processing, Digital Signal Processing, 
Telemedicine) 

7 นายสัญญา  มิตรเอม 
Sanya Mitaim 

รศ. Ph.D. (Electrical Engineering), University of Southern 
California, USA 
M.S. (Electrical Engineering), University of Southern 
California, USA 
B.Eng. (Control Engineering), King Mongkut’s Institute of 
Technology, Ladkrabang 
(Nonlinear Signal Processing, Neural and Fuzzy Systems, 
Stochastic Resonance) 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

8 นางจร ีไชยชาญ 
Jarree Chaicharn 

ผศ. Ph.D. (Biomedical Engineering), University of Southern 
California 
M.S. (Biomedical Engineering) , University of Southern 
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M.Eng. (Telecommunications), Asian Institute of 
Technology 
B.Eng. (Electrical Engineering), Khon Kaen University 
(Biomedical Signal Processing, Circulatory Control in 
Sleep-Disordered Breathing) 

9 
 

น.ส.ชนาทิพย นามเปรมปรีดิ์ 
Chanathip Namprempre 

ผศ. Ph.D. (Computer Science), University of California, San Diego, 
USA 
M.Eng. (Computer Science and Engineering), 
Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 
USA 
B.S. (Computer Science and Engineering), Massachusetts 
Institute of Technology Massachusetts, USA 
(Cryptography, Computer and Network Security, 
Distributed Systems) 

10 นายชาครี มาลีวรรณ 
Charkree Maleewan 

ผศ. M.S.EE. (Microelectronics), University of Texas, USA 
M.Sc. (Physics), Northeastern Illinois University, USA 
B.Sc. (Physics), Ramkhamhang University 
B.Arch. (Industrial Design), King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang 
(Microelectronics, Electromagnetics and Opto-electronics) 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

11 นายทวีศักด์ิ กิจกาญจนารัตน 
Taweesak Kijkanjanarat 

ผศ. Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic University, 
USA 
M.S. (Electrical Engineering), Columbia University, USA 
M.Eng. (Computer Science), Asian Institute of 
Technology, Thailand. 
B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University, 
Thailand.  
(Computer Network, Computer Engineering) 

12 นายนพพร  ลีปรีชานนท 
Nopporn Leeprechanon 

ผศ. Ph.D. (Electrical Engineering), Royal Melbourne Institute 
of Technology, Australia 
M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute 
of of Technology Ladkrabang 
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang 
 (Power System, High-Voltage Engineering, Electrical 
System Design) 

13 นายนภดล อุชายภิชาต ิ
Nopadol Uchaipichat 

ผศ. Ph.D. (Medical Signal Processing), Napier University, 
Edinburgh, UK 
M.Eng. (Mechatronics), Aisian Institute of Technology, 
Bangkok, Thailand 
B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University, 
Bangkok, Thailand 
(Digital Signal Processing) 

14 นายศุภชัย  วรพจนพิศุทธ์ิ 
Supachai  Vorapojpisut 

ผศ. D.Eng. (Control Engineering), Tokyo Institute of 
Technology, Japan  
M.Eng.(Electrical Engineering), Chulalongkorn University 
B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University 
(Control Engineering) 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

15 นายจาตุรงค ตันติบัณฑิต 
Charturong Tantibundhit 

อาจารย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University 
of Pittsburgh, USA 
M.S. (Information Science), University of Pittsburgh, USA 
B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University, 
Thailand 
(Speech Processing, Pattern Recognition, Computer 
Vision) 

16 นายชุมพล บุญมี  
Choompol Boonmee 

อาจารย D.Eng. (Information Science and Control Engineering), 
Nagaoka University of Technology, Japan 
M.Eng. (Electrical & Electronic System Engineering), 
Nagaoka University of Technology 
B.Eng. (Electrical Engineering), Nagaoka University of 
Technology 
(Computer Engineering) 

17 นายดามพเมษ บุณยะเวศ 
Dahmmaet Bunnjaweht 

อาจารย Ph.D. (Electrical Engineering), University of Colorado 
M.S. (Electrical Engineering), University of Colorado 
B.Eng. (Electronics Engineering), King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang 
(Signal Processing, Wireless Communication) 

18 นายทรงยศ นาคอริยกุล 
Songyot Nakariyakul 

อาจารย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie 
Mellon University, USA 
M.S. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie 
Mellon University, USA 
B.S. (Electrical Engineering), Columbia University, USA 
(Distortion-Invariant Pattern Recognition, Feature 
Reduction, and Hyperspectral Image Processing) 

19 นายนาวิน  สมญาต ิ
Nawin Somyat  

อาจารย M.Sc. (Computer Science), University of Edinburgh, UK 
B.Eng. (Electrical & Electronic  Engineering), University 
of Manchester Institute of Science and Technology, UK 
(Electronic and Computer Engineering) 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
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วัฒนา 
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อาจารย Ph.D. (Electrical Engineering), The Ohio State University, USA 
M.S. (Electrical Engineering), The Ohio State University, USA 
M.Eng. (Electrical Engineering), Kyoto University, Japan 
B.Eng. (Electrical Engineering), Kyoto University, Japan 
(Computational Electromagnetics and Applications, 
Microwave Technologies)  

22 นายพรระพีพัฒน ภาสบุตร 
Pornrapeepat Bhasaputra 

อาจารย D. Eng. (Electrical Engineering), Asian Institute of 
Technology, Thailand 
M. Eng. (Electrical Engineering), Asian Institute of 
Technology, Thailand 
B.Eng. (Electrical Engineering), Thammasat University, 
Thailand 
(Power Systems, Energy Management) 

23 นายวชิรา พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 
Wachira Promsaka Na Sakolnakorn 

อาจารย M.Eng. (Computer Science & Information Management), 
Asian Institute of Technology, Thailand 
B.Eng. (Chemical Engineering), King Mongkut's Institute 
of Technology North Bangkok, Thailand 
(Information Management) 

24 นายวีรชัย  อัศวเมธาพันธ 
Weerachai  
Asawamethapant 

อาจารย Ph.D. (Electronic Engineering), The University of Tokyo, 
Japan 
M.Eng. (Electronic Engineering), The University of Tokyo, 
Japan 
B.Eng. (Electrical and Electornics Engineering), Faculty of 
Engineering, Chiba University, Japan 
(Semiconductor Lasers, Photonic Integrated Circuits, 
Epitaxial Growth and Processing Technologies) 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

25 นายวีรชัย อโณทัยไพบูลย 
Weerachai  Anotaipaiboon 

อาจารย Ph.D. (Information Technology), Sirindhorn International 
Institute of Technology, Thammasat University, Thailand 
M.S. (Electrical Engineering), Stanford University, USA 
B.S. (Computer and Systems Engineering), Rensselaer 
Polytechnic Institute, USA 
(Numerical Optimization, CNC Programming) 

 
ภาคผนวก 3 อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ/ิประสบการณ 

1. ดร.อาทิตย โสตรโยม D.Eng. (Energy-Electric Power System Management)/หัวหนางาน-การ
ไฟฟาฝายผลิต 

2. ผศ.ดร.สุวันชัน แสงสุขเอ่ียม Ph.D. (Electrical Engineering)/สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

 
ภาคผนวก 4 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ รายนามอาจารย ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 

(ช่ัวโมง:สัปดาห) 
ภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร 

(ช่ัวโมง:สัปดาห) 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ไพบูลย  นาคมหาชลาสินธุ 6 3 - 9 6 3 - 9 
2. ศุภชัย  วรพจนพิศุทธ์ิ 9 3 - 12 9 3 - 12 
3. จาตุรงค ตันติบัณฑิต 6 3 - 9 6 3 - 9 
4. นพพร  ลีปรีชานนท 6 3 - 9 6 3 - 9 
5. นรินทร  วัฒนกุล 6 - - 6 6 - - 6 
** ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 9 ชั่วโมง/สัปดาห 
** ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร 9 ชั่วโมง/สัปดาห 
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ภาคผนวก   5  แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  

 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ฉบับป พ.ศ. 2547  เพ่ือใชในปการศึกษา 2552 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

------------------------------------------------ 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาว (ฉบับ พ.ศ. 2547) นี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2549 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี
............/.................................. เม่ือวันท่ี..................................................................................... 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี ้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2552 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุง 
  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 
ฉบับ พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้
5. สาระในการปรับปรุงแกไข 

5.1 ปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร   ดังนี ้
5.1.1 ลดจํานวนหนวยกิตรวมจาก 147 หนวยกิต เปน 144 หนวยกิต 
5.1.2 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาศึกษาท่ัวไป จาก 48 หนวยกิตเปน 30 หนวยกิต 
5.1.3 เปล่ียนแปลงลักษณะวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ดังนี ้

1) เปล่ียนวิชา วท. 124   เปน วท. 123  
2) เปล่ียนวิชา วท. 174   เปน วท. 173  
3) เปล่ียนวิชา วพ. 209  เปน มธ.156 
4) ยายวิชา  ค. 131 เปนวิชาบังคับนอกสาขา  
5) ยายวิชา  ค. 251 เปนวิชาบังคับนอกสาขา 
6) ยายวิชา วท. 133, วท. 183, วท. 134, วท. 184, ค. 111, ค. 112 และ ค. 214  

ไปเปนวิชาแกน 
7) กําหนดใหเลือก 1 วิชา จาก พบ. 291, น. 209, น. 246, ศ. 213, ทอ. 210 วย.106 

และ วค. 106 
8) เพ่ิมรายวิชา สษ. 202 
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5.1.4 ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาแกนจาก 11 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต โดยแบงเปน 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  17  หนวยกิต และพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  10 
หนวยกิต 

5.1.5 เพ่ิมจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจาก  36 หนวยกิต เปน 54 หนวยกิต 
5.1.6 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกจาก 46 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต  

5.2 เปล่ียนช่ือวิชา   จํานวน  5  วิชา ไดแก  วฟ.  201, วฟ.  202, วฟ.  241, วฟ.  301, และ วฟ.  302 
5.3 แกไขช่ือวิชาภาษาไทย จํานวน 2 วิชา ไดแก วฟ. 241 และ วฟ. 453 
5.4 ปรับปรุงเนื้อหา จํานวน 24 วิชา ไดแก วฟ.  201, วฟ.  202,  วฟ.  203, วฟ.  209, วฟ. 260,          

วฟ.  320, วฟ.  360, วฟ.  380, วฟ.  423, วฟ.  425, วฟ.  426, วฟ.  428,  วฟ.  427, วฟ. 429,  
วฟ.  433, วฟ.  434, วฟ.  463, วฟ.  464, วฟ.  466, วฟ.  467, วฟ.  468, วฟ.  473, วฟ.  474 และ 
วฟ.  486 

5.5 เปล่ียนรหัสวิชา จํานวน 53 วิชา ไดแก วฟ. 240, วฟ. 241,วฟ. 242, วฟ. 260,วฟ. 320,วฟ. 340,
วฟ. 341,วฟ. 360,วฟ. 380,วฟ. 381, วฟ. 403, วฟ. 404, วฟ. 405, วฟ. 408, วฟ. 409, วฟ. 413, 
วฟ. 414,วฟ. 415, วฟ. 416, วฟ. 418, วฟ. 423,วฟ. 424,วฟ. 425,วฟ. 426, วฟ. 427, วฟ. 428, 
วฟ. 429,วฟ. 433, วฟ. 434, วฟ. 435, วฟ. 443, วฟ. 444, วฟ. 445, วฟ. 446, วฟ. 447, วฟ. 448, 
วฟ. 449,วฟ. 453, วฟ. 454, วฟ. 455, วฟ. 456, วฟ. 463, วฟ. 464, วฟ. 465, วฟ. 466, วฟ. 467, 
วฟ. 468,วฟ. 469, วฟ. 473, วฟ. 474, วฟ. 485, วฟ. 486 และ วฟ. 487 

5.6 แกไขวิชาบังคับกอน จํานวน 30 วิชา ไดแก วฟ. 202, วฟ. 260, วฟ. 320, วฟ. 340, วฟ. 360, 
วฟ. 380, วฟ. 403, วฟ. 414, วฟ. 415,  วฟ. 416,  วฟ. 423, วฟ. 425, วฟ. 443, วฟ. 444,          
วฟ. 445, วฟ. 447, วฟ. 448, วฟ. 449, วฟ. 453, วฟ. 454, วฟ. 463, วฟ. 464, วฟ. 465,           
วฟ. 466, วฟ. 468, วฟ. 469, วฟ. 473, วฟ. 474, วฟ. 485 และ วฟ. 486 

5.7 เปล่ียนแปลงหนวยกิตจาก 2 เปน 1 หนวยกิต จํานวน 2 วิชา ไดแก วฟ. 201 และ วฟ.202 
5.8 เปล่ียนแปลงหนวยกิตจาก 1 เปน 3 หนวยกิต จํานวน 1 วิชา ไดแก วฟ. 404 
5.9 เปล่ียนแปลงหนวยกิตจาก 2 เปน 6 หนวยกิต จํานวน 1 วิชา ไดแก วฟ. 405 
5.10 เพ่ิมวิชาบังคับกอน จําวน 2 วิชา ไดแก วฟ.413 และ วฟ.467 
5.11 ตัดวิชาบังคับกอนออก จํานวน 1 วิชา ไดแก วฟ.240 
5.12 เปล่ียนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก จํานวน 3 วิชา ไดแก วฟ. 403, วฟ. 404  และ วฟ. 405 
5.13 เปล่ียนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ จํานวน 5 วิชา ไดแก วฟ. 320, วฟ. 340  วฟ. 341, วฟ. 360

และ วฟ. 381 
5.14 ตัดวิชาออก  จํานวน  11 วิชา  ไดแก  วฟ. 305, วฟ. 306, วฟ. 344, วฟ. 345, วฟ. 400,                 

วฟ. 407, วฟ. 408, วฟ. 443, วฟ. 444, วฟ. 525, วฟ. 527 
5.15 เปดวิชาเพ่ิม  จํานวน   18  วิชา  ไดแก   

วฟ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา  3(0-160-0) 
LE  406 Preparation for Co-operative Education in Electrical Engineering  
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วฟ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 6(0-320-0) 
LE  407 Co-operative Education in Electrical Engineering  
วฟ. 417 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทันเวลา 3(3-0-6) 
LE  417 Real-time Digital Signal Processing 
วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเก็บขอมูลดิจิตอล 3(3-0-6) 
LE  419 Signal Processing for Digital Data Storage 
วฟ. 424 ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
LE  424 Fundamentals of Telecommunication Engineering 
วฟ. 436 การส่ือสารดาวเทียม 3(3-0-6) 
LE  436 Satellite Communications 
วฟ. 437 การวางแผนเครือขายวิทย ุ 3(3-0-6) 
LE  437 Radio Network Planning 
วฟ. 438 วิศวกรรมชีวการแพทย 3(3-0-6) 
LE  438 Introduction to Biomedical Engineering 
วฟ. 457 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
LE  457 Industrial Electronics 
วฟ. 458 พ้ืนฐานกลศาสตรควอนตัมและคล่ืนสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
LE  458 Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
วฟ. 475 การวิเคราะหขั้นสูงเครื่องจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 
LE  475 Advanced Analysis of Electrical Machines 
วฟ. 476 วิศวกรรมแสงสวาง 3(3-0-6) 
LE  476 Illumination Engineering 
วฟ. 477 คุณภาพกําลังไฟฟา 3(3-0-6) 
LE  477 Electric Power Quality 
วฟ. 478 แบบจําลองพลวัตของระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 
LE  478 Dynamic Modeling of Power System 
วฟ. 483 ทฤษฏีการควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6) 
LE  483 Linear Control Theory 
วฟ. 484 หุนยนตเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 
LE  484 Mobile Robotics 
วฟ. 488 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
LE  488 Industrial Automation Systems 
วฟ. 489 วิศวกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ 3(3-0-6) 
LE  489 Rehabilitation Engineering 
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้
หมวดวิชา เกณฑ สกอ. โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 48 30 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 93 108 
     2.1   วิชาแกน  11 27 
     2.2   วิชาเฉพาะสาขา  82 81 

2.2.1  วิชาบังคับ  36 54 
2.2.2  วิชาเลือก  46 27 

3.  หมวดเลือกเสร ี 6 6 6 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120  147 144 
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ภาคผนวก   6   ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
 

หลักสูตร  พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) 
ปรัชญาของหลักสูตร 
- 

 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ า  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เนนการเรียนวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟาท้ังในทางทฤษฎีและในการคิดออกแบบการ
ประยุกตใชงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนใน
สาขาวิชาท่ีหลากหลายตามความตองการใน 4 สาขายอย
ไดแก การสื่อสารและประมวลผลสัญญาณ  เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส  ไฟฟากําลัง และระบบควบคุม เพื่อผลิต
วิศวกรไฟฟา ซึ่งถือเปนวิชาชีพหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
สรางเทคโนโลยีและพลังงานข้ึนใชเองภายในประเทศ 
หลักสูตรยังมุงเนนสงเสริมใหมีความใฝรูและหม่ันศึกษา
เรียนรู เทคโนโลยีใหม  ๆ  ดวยตนเอง  มีความยึดม่ันใน
จริยธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณของวิศวกร มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความรับผิดชอบ ท้ังนี้เพื่อใหไดบัณทิตท่ีมีความ
พรอมในดานวิชาการและจิตสํานึกท่ีดีตอตนเองและสังคม
โดยสวนรวม ในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอไปใน
ระดับปริญญาท่ีสูงข้ึน 

ความมุงหมาย  วัตถุประสงค  
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถ 
    ในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมไฟฟา 

 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถ 
     ในการประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรมไฟฟา  

และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และความพรอมในการ   
    รับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 

 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และความพรอมในการ   
     รับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 

 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝรู และมีความคิดสรางสรรค    3.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝรู หม่ันแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และมีความคิดสรางสรรค   

 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม      4.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม  และจริยธรรม 
คํานึงถึงสังคมและสวนรวม 

 

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  
    นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวม      นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวม  
ไมนอยกวา 147 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ   ไมนอยกวา 144 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ   
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ  ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ  
หลักสูตร  หลักสูตร  
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หลักสูตร  พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) 
องคประกอบของหลักสูตร หนวยกิต องคประกอบของหลักสูตร หนวยกิต 
1. วิชาศึกษาทั่วไป                                        48 1. วิชาศึกษาทั่วไป                                30 
1.1 สวนท่ี 1    ศึกษาตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดรวม  21  หนวยกิต 

 1.1 สวนท่ี 1    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม  21  หนวยกิต 

 

    - หมวดมนุษยศาสตร                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร                                    3 
    - หมวดสังคมศาสตร                                     3     - หมวดสังคมศาสตร                                     3 
    - หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           6     - หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           6 
                : วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     3                 : วิทยาศาสตร                                    3 
                คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร                   3                 : คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร                 3 
    - หมวดภาษา                                               9     - หมวดภาษา                                               9 
                ภาษาไทย                                                3                 ภาษาไทย                                                  3 
                ภาษาอังกฤษ                                             6                 ภาษาอังกฤษ                                         6 
1.2  สวนท่ี 2    ศึกษาหลักสูตรตามท่ีคณะกําหนด   
รวมไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

 1.2  สวนท่ี 2    ศึกษาหลักสูตรตามท่ีคณะกําหนด  
รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 

2. วิชาเฉพาะ         93 2. วิชาเฉพาะ         108 
    2.1 วิชาแกน                                                 11     2.1 วิชาแกน                                                 27 
             2.2.1  พื้นฐานทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
17 

  2.2.2  พื้นฐานทางวิศวกรรม 10 
    2.2 วิชาเฉพาะสาขา                                      82     2.2 วิชาเฉพาะสาขา                                      81 
         - วิชาบังคับ                             36          - วิชาบังคับ                             54 
         - วิชาเลือก                                46          - วิชาเลือก                                27 
    2.3 การฝกงาน   (ไมนับหนวยกิต) - เปลี่ยนเปนวิชาเลือกเฉพาะสาขา - 
3. วิชาเลือกเสรี                                  6 3. วิชาเลือกเสรี                                  6 
ขอกําหนดหลักสูตร  ขอกําหนดหลักสูตร  
1. วิชาศึกษาทั่วไป                                        48 1. วิชาศึกษาทั่วไป                                30 

นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ท่ัวไป (สวนท่ี 1) หมวดมนุษยศาสตร 
หมวดสังคมศาสตร หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และหมวดภาษา รวม 21 หนวยกิต  และ ตองศึกษา 
(สวนท่ี 2) จํานวน 27 หนวยกิต ดังน้ี 

 นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ท่ัวไป (สวนท่ี 1) หมวดมนุษยศาสตร   
หมวดสังคมศาสตร หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
และหมวดภาษา รวม 21 หนวยกิต  และ ตองศึกษา
รายวิชาท่ีคณะฯ กําหนดไว (สวนท่ี 2)  
รวมไมนอยกวา  9 หนวยกิต ดังน้ี 

 

1.1   สวนท่ี  1 21 1.1  สวนท่ี  1 21 
-  หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา  ( 3 หนวยกิต)  -  หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา  ( 3 หนวยกิต)  
      มธ. 110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร            (3)             มธ. 110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร            (3) 
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หลักสูตร  พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) 
- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา      (3 หนวยกิต)  - หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา     (3 หนวยกิต)  
      มธ. 120  สหวิทยาการสังคมศาสตร             (3)            มธ. 120  สหวิทยาการสังคมศาสตร             (3) 
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  - หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
      รวม 2 วิชา                                   ( 6  หนวยกิต)          รวม 2 วิชา                                   ( 6  หนวยกิต)    
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  บังคับ  1  วิชา (3 หนวยกิต)   วิทยาศาสตร      บังคับ  1  วิชา (3  หนวยกิต)  
      มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตร 
                      และเทคโนโลย ี                               

(3)       มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตร 
                       และเทคโนโลย ี                               

(3) 

 คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร     คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร    บังคับ  1  วิชา (3  หนวยกิต) 
 วพ. 209   การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน                  
                 สําหรับวิศวกรไฟฟา 

(3)   มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน (3) 

 ภาษาไทย  บังคับ 1 วิชา                    ภาษาไทย  บังคับ 1 วิชา                  
       ท. 161    การใชภาษาไทย  1                       (3)        ท. 161    การใชภาษาไทย                   (3) 
  ภาษาอังกฤษ  บังคับ 2 วิชา      ภาษาอังกฤษ  บังคับ 2 วิชา    
         สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1                )0(           สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1                )0(  
         สษ. 171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2                     )3(           สษ. 171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2                     )3(  
         สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3                )3(           สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3                )3(  
1.2  สวนท่ี 2    ศึกษาหลักสูตรตามท่ีคณะกําหนด   27    1.2 สวนท่ี 2 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ีคณะฯ

กําหนด ไมนอยกวา  9  หนวยกิต ดังน้ี 
 

      วท. 124  เคมีสําหรับวิศวกร                              (3)       วท. 123  เคมีพื้นฐาน (3) 
      วท. 174  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร              (1)       วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (1) 
      วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1                       (3) ยายไปเปนหมวดวิชาแกน พฐ. คณิตศาสตรและ  
      วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1      (1) วิทยาศาสตร  
        สษ .202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน (3) 
  เลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จาก รายวิชาตอไปนี ้  
    วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลังงาน (3) 
  วย. 106  เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ (2) 
  น. 209   หลักกฎหมายแพงและพาณิชย (3) 
  น. 246   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา (3) 
  พบ. 291  ธุรกิจเบ้ืองตน (3) 
  ทอ. 201  หลักการบริหาร (3) 
  ศ. 213   เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน (3) 
      วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2                       (3)       เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
      วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2      (1)       เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 111  แคลคูลัสพื้นฐาน                                (3)       เปลี่ยนเปนวิชาแกน  

         ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต (3)       เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 131  พีชคณิตเชิงเสนประยุกต                      (3)       เปลี่ยนเปนวิชาบังคับนอกสาขา  
         ค. 214  สมการเชิงอนุพันธ                              (3)       เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 251  วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข      (3)       เปลี่ยนเปนวิชาบังคับนอกสาขา  
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2. วิชาเฉพาะ                                        93 หนวยกิต  2. วิชาเฉพาะ                                      108 หนวยกิต  
    2.1 วิชาแกน                                    11  หนวยกิต                      2.1 วิชาแกน                                    27  หนวยกิต                  
             2.2.1  พื้นฐานทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร                17  หนวยกิต 
 

        วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1                       (3) 
        วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1      (1) 
        วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2                       (3) 
        วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2      (1) 
           ค. 111  แคลคูลัสพื้นฐาน                                (3) 
           ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต (3) 
          ค. 214  สมการเชิงอนุพันธ                              (3) 
  2.2.2  พื้นฐานทางวิศวกรรม     10 หนวยกิต  
วย. 100 จริยธรรมสําหรบัวิศวกร      )0(  วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร     )0(  
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1                                           (3) วอ.121  วัสดุวิศวกรรม                                 (3) 
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม                                           (3) วอ. 261 สถิติวิศวกรรม                                   (3) 
วย. 101 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร           )2(  วย. 101  ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพ 

              วิศวกรรมศาสตร            
(1) 

วก. 111 กราฟฟกวิศวกรรม                                    (3) วก. 100 กราฟกวิศวกรรม                                    (3) 
    2.2  วิชาเฉพาะสาขา                     76     2.2  วิชาเฉพาะสาขา                     81 
       2.2.1 วิชาบังคับ                         36        2.2.1 วิชาบังคับ                         54 

วิชาบังคับในสาขา  วิชาบังคับในสาขา  
วฟ.200  ทฤษฏีสนามแมเหล็กไฟฟา )3(  วฟ.200 ทฤษฏีสนามแมเหล็กไฟฟา )3(  
วฟ.201  การออกแบบงานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1  (2) วฟ.201 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1 (1) 
วฟ.202  การออกแบบงานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2 )2(  วฟ.202 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2 (1) 
วฟ.210 สัญญาณและระบบ )3(  วฟ.210 สัญญาณและระบบ )3(  
วฟ.211 ทฤษฏีความนาจะเปนและกระบวนการสุม )3(  วฟ.211 ทฤษฏีความนาจะเปนและกระบวนการสุม )3(  
วฟ.220  การวิเคราะหวงจรไฟฟา (3) วฟ.240 การวิเคราะหวงจรไฟฟา (3) 
วฟ.221  อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน            (3) วฟ.241 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน           (3) 
วฟ.230  เคร่ืองจักรกลไฟฟา   1 )3(  วฟ.260 เคร่ืองจักรกลไฟฟา   1 )3(  
วฟ.300  ฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา (0) เปล่ียนเปนวิชาเลือก (วฟ.403)  
วฟ.301  การออกแบบงานข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา 1 (2) วฟ.301 ปฏิบัติการและการออกแบบงานข้ันสูงทาง

วิศวกรรมไฟฟา 1 
(2) 

วฟ.302   การออกแบบงานข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา 2 (2) วฟ.302 ปฏิบัติการและการออกแบบงานข้ันสูงทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2 

(2) 

วฟ.320 การออกแบบวงจรดิจิตอล )3(  วฟ.242  การออกแบบวงจรดิจิตอล )3(  
  วฟ .320 ทฤษฎีการสื่อสาร )3(  
  วฟ .340 วงจรอิเล็กทรอนิกส )3(  
  วฟ .341  อิเล็กทรอนิกสกายภาพ )3(  
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  วฟ .360 ระบบไฟฟากําลัง )3(  
วฟ.340  เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา )3(  วฟ.380 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา )3(  
วฟ.400 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา )1(  ตัดออกจากหลักสูตร  
วฟ.401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1 )1(  เปล่ียนเปนวิชาเลือก (วฟ. 404) (3) 
วฟ.402 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2 )2(  เปล่ียนเปนวิชาเลือก (วฟ. 405) (6) 
  วฟ .381  ระบบควบคุม )3(  
    

  วิชาบังคับนอกสาขา  
  วพ. 350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร )3(  
  ค. 131  พีชคณิตเชิงเสนประยุกต                         )3(  
  ค.251   วิธีการและการประยุกตใชทางนิวเมอริคัล       (3) 
      2.2.2  วิชาเลือก                              46       2.2.2  วิชาเลือก                                   27 
     วิชาเลือกในสาขา                                 40  1)   วิชาเลือกในหมวดตางๆ                  15  หนวยกิต  
วฟ .213 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหนวย )3(  วฟ .413 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหนวย )3(  
วฟ .223 ทฤษฎีโครงขายวงจร )3(  วฟ .443 ทฤษฎีโครงขายวงจร )3(  
วฟ .233 การออกแบบระบบไฟฟา )3(  วฟ .464 การออกแบบระบบไฟฟา )3(  
วฟ .303 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง

วิศวกรรมไฟฟา 1 
(2) วฟ .303  หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง 

วิศวกรรมไฟฟา 1 
(2) 

วฟ .304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2 

(2) วฟ .304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2 

(2) 

วฟ .305 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 3 

(2) ตัดออกจากหลักสูตร  

วฟ .306 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 4 

(2) ตัดออกจากหลักสูตร  

วฟ .313 ทฤษฎีการสื่อสาร )3(  เปล่ียนเปนวิชาบังคับ (วฟ.320)  
วฟ .314 การสื่อสารดิจิตอล )3(  วฟ .423  การสื่อสารดิจิตอล )3(  
วฟ .323 วงจรอิเล็กทรอนิกส )3(  เปล่ียนเปนวิชาบังคับ (วฟ.340)  
วฟ .324 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ )3(  เปล่ียนเปนวิชาบังคับ (วฟ.341)  
วฟ .333 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 )3(  วฟ .463  เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2 )3(  
วฟ .334 ระบบไฟฟากําลัง )3(  เปล่ียนเปนวิชาบังคับ (วฟ.360)  
วฟ .343 ระบบควบคุม )3(  เปล่ียนเปนวิชาบังคับ (วฟ.381)  
วฟ .344 เทคนิคการอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร )3(  ตัดออกจากหลักสูตร  
วฟ .345 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร )3(  ตัดออกจากหลักสูตร  
วฟ .405 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 1 )3(  วฟ .408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 1 )3(  
วฟ .406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 2 )3(  วฟ .409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 2 )3(  
วฟ .407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 3 )3(  ตัดออกจากหลักสูตร  
วฟ .408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 4 )3(  ตัดออกจากหลักสูตร  
วฟ .413 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล )3(  วฟ .414 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล )3(  
วฟ .414 เครือขายการสื่อสารและสายสง )3(  วฟ .425 เครือขายการสื่อสารและสายสง )3(  
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วฟ .415 โครงขายแบบเคล่ือนท่ีไรสาย )3(  วฟ .434 โครงขายแบบเคล่ือนท่ีไรสาย )3(  
วฟ .416 วิศวกรรมไมโครเวฟ )3(  วฟ .433 วิศวกรรมไมโครเวฟ )3(  
วฟ .417 การสื่อสารทางแสง )3(  วฟ .426 การสื่อสารทางแสง )3(  
วฟ .418 การกระจายคล่ืนวิทยุ )3(  วฟ .429 การกระจายคล่ืนวิทยุ )3(  
วฟ .419 การประมวลผลเสียง )3(  วฟ .418 การประมวลผลเสียง )3(  
วฟ .423 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส )3(  วฟ .444 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส )3(  
วฟ .424 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส )3(  วฟ .445 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส )3(  
วฟ .425 ทัศนศาสตร )3(  วฟ .446 ทัศนศาสตร )3(  
วฟ .426 ออปโตอิเล็กทรอนิกส )3(  วฟ .447 ออปโตอิเล็กทรอนิกส )3(  
วฟ .427 ฟสิกสและเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐสาร

ก่ึงตัวนํา 
)3(  วฟ .448 ฟสิกสและเทคโนโลยีของสิ่งประดิษฐสาร

ก่ึงตัวนํา 
)3(  

วฟ .428 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน )3(  วฟ .449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน )3(  
วฟ .429 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบ  

อนาล็อก 
)3(  วฟ .453 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบ       

แอนะล็อก 
)3(  

วฟ .433 อิเล็กทรอนิกสกําลัง )3(  วฟ .465 อิเล็กทรอนิกสกําลัง )3(  
วฟ .434 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง )3(  วฟ .466 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง )3(  
วฟ .435 โรงจักรไฟฟาและโรงไฟฟายอย )3(  วฟ .467 โรงจักรไฟฟาและโรงไฟฟายอย )3(  
วฟ .436 การปองกันระบบไฟฟากําลังและการทํางาน

ของรีเลย 
)3(  วฟ .468 การปองกันระบบไฟฟากําลังและการทํางาน

ของรีเลย 
)3(  

วฟ .437 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา )3(  วฟ .469 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา )3(  
วฟ .438 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง )3(  วฟ .473 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง )3(  
วฟ .439 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห

ระบบไฟฟากําลัง 
)3(  วฟ .474 การประยุกตคอมพิวเตอรในการวิเคราะห

ระบบไฟฟากําลัง 
)3(  

วฟ .443 หุนยนตเบ้ืองตน )3(  ตัดออกจากหลักสูตร  
วฟ .444 ระบบควบคุมแบบโมเดิรน )3(  ตัดออกจากหลักสูตร  
วฟ .445 การควบคุมและเคร่ืองมือวัดทาง

อุตสาหกรรม 
)3(  วฟ .485  การควบคุมและเคร่ืองมือวัดทาง

อุตสาหกรรม 
)3(  

วฟ .446 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบ
ควบคุม 

)3(  วฟ .486  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบ
ควบคุม 

)3(  

วฟ .447 โครงขายประสาทและระบบฟซซี่ )3(  วฟ .487  โครงขายประสาทและระบบฟซซี่ )3(  
วฟ .513 การประมวลผลภาพ )3(  วฟ .415  การประมวลผลภาพ )3(  
วฟ .514 วิศวกรรมโทรศัพท )3(  วฟ .435  วิศวกรรมโทรศัพท )3(  
วฟ .515 การบีบอัดขอมูลภาพเบ้ืองตน )3(  วฟ .416  การบีบอัดขอมูลภาพเบ้ืองตน )3(  
วฟ .516 วิศวกรรมสายอากาศ )3(  วฟ .428  วิศวกรรมสายอากาศ )3(  
วฟ .517 การสื่อสารขอมูลและเครือขายขอมูล )3(  วฟ .427  การสื่อสารขอมูลและเครือขายขอมูล )3(  
วฟ .523 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบ

ดิจิตอล 
)3(  วฟ .454  การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบ

ดิจิตอล 
)3(  

วฟ .524 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ และการผลิต )3(  วฟ .455  เทคโนโลยีฮารดไดรฟ และการผลิต )3(  
วฟ .525 การพัฒนาระบบฝงตัว )3(  ตัดออกจากหลักสูตร )3(  
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วฟ .526 การออกแบบแผงวงจรพิมพ )3(  วฟ .456  การออกแบบแผงวงจรพิมพ )3(  
วฟ .527 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล )3(  ตัดออกจากหลักสูตร )3(  
  วฟ .417  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทันเวลา )3(  
    วฟ .419  การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเก็บ

ขอมูลดิจิตอล 
)3(  

  วฟ .424  ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม )3(  
  วฟ .436  การสื่อสารดาวเทียม )3(  
  วฟ .437  การวางแผนเครือขายวิทยุ )3(  
  วฟ .438  วิศวกรรมชีวการแพทย )3(  
  วฟ .454  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม )3(  
  วฟ. 457  พื้นฐานกลศาสตรควอนตัมและคล่ืน

สําหรับวิศวกร 
)3(  

  วฟ .475 การวิเคราะหข้ันสูงเคร่ืองจักรกลไฟฟา )3(  
  วฟ .476 วิศวกรรมแสงสวาง )3(  
  วฟ .477 คุณภาพกําลังไฟฟา )3(  
  วฟ .478 แบบจําลองพลวัตของระบบไฟฟากําลัง )3(  
  วฟ .483 ทฤษฏีการควบคุมเชิงเสน )3(  
  วฟ .484 หุนยนตเคล่ือนท่ี )3(  
  วฟ .488 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม )3(  
  วฟ .489 วิศวกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ )3(  
  วพ .465 การรูจํารูปแบบ )3(  
  วพ .466 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร )3(  
  วพ .467 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ )3(  
  วพ .455 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล )3(  
  วพ .457 การพัฒนาระบบฝงตัว )3(  
  2) เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 9 หนวยกิต  
  2.1 วิชาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา  
  วฟ. 403 ฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา  (0) 
  วฟ. 404 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1  (3) 
  วฟ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2  (6) 
  2.2 วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา  
  วฟ .406  การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา  (3) 
  วฟ .407  สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา  (6) 
     วิชาเลือกนอกสาขา                              6 หนวยกิต  3) เลือกศึกษา  3  หนวยกิต  จากวิชาตอไปนี้  
วย. 202  กลศาสตรวิศวกรรม  - สถิตยศาสตร                 )3(  วย. 202  กลศาสตรวิศวกรรม  - สถิตยศาสตร                 )3(  
วก. 221  กลศาสตรวิศวกรรม  - พลนศาสตร                )3(  วก. 220  กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร )3(  
วก.  241 กลศาสตรของไหล 1             )3(  วก. 240  กลศาสตรของไหล 1             )3(  
วค.  211 พลศาสตรความรอน  )3(  วค. 211  เธอรโมไดนามิกส )3(  
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3.  วิชาเลือกเสรี                                    6 3.  วิชาเลือกเสร ี 6 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได ท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต   
ท้ังนี้ควรเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปดสอนโดย
สถาบันภาษาอยางนอย  3   หนวยกิต  

นักศึ กษา อาจ เ ลื อกศึ กษา วิ ช า ใด ก็ได ท่ี เป ดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต “ยกเวน
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา และวิชาใน
หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ท่ีใชรหัสยอ มธ. 
ทุกวิชา” ท้ังนี้ ควรเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรี
อยางนอย 3 หนวยกิต 
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ภาคผนวก   7   ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา  
                      พ.ศ. 2547  กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 
 

หลักสูตรปจจุบัน  (พ.ศ. 2547) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) สรุปการเปล่ียนแปลง 
รายวิชาที่ไมมีการเปล่ียนแปลง         
วฟ. 200 ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา  (3) วฟ. 200 ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา  (3)   
วฟ. 210 สัญญาณและระบบ  (3) วฟ. 210 สัญญาณและระบบ  (3)   
วฟ. 211 ทฤษฎีความนาจะเปน (3) วฟ. 211 ทฤษฎีความนาจะเปน (3)   
              และกระบวนการสุม                 และกระบวนการสุม      
วฟ. 303 หัวขอพิเศษในการออกแบบงาน (2) วฟ. 303 หัวขอพิเศษในการออกแบบ (2)  
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 1                                 งานทางวิศวกรรมไฟฟา 1   
วฟ. 304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงาน (2) วฟ. 304 หัวขอพเิศษในการออกแบบ (2)  
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 2                                งานทางวิศวกรรมไฟฟา 2                   
         

รายวิชาที่มีการเปล่ียนแปลง        
วฟ. 201 การออกแบบงานพื้นฐาน (2) วฟ. 201 ปฏิบัติการพื้นฐาน (1) เปล่ียนชื่อวิชา ปรับปรุงเนื้อหา  
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 1                ทางวิศวกรรมไฟฟา 1  ลดหนวยกิต จาก 2 เปน1 หนวยกิต 

       
เพิ่มวิชาบังคับกอน เปนสอบได 
หรือศึกษาพรอมกับ วฟ.240 

วฟ. 202 การออกแบบงานพื้นฐาน (2) วฟ. 202  ปฏิบัติการพื้นฐาน (1) เปล่ียนชื่อวิชา ปรับปรุงเนื้อหา  
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 2                 ทางวิศวกรรมไฟฟา 2  ลดหนวยกิต จาก 2  เปน  
       1 หนวยกิต แกไขวิชาบังคับกอน  
    จากเดิมสอบได วฟ.201 เปนสอบ

ได วฟ. 201 และสอบไดหรือ
ศึกษาพรอมกับ วฟ. 241 

วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา
เบ้ืองตน                                        

(1) วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา
เบ้ืองตน                                        

(1) ปรับปรุงเนื้อหา 

วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน  (3) วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน  (3) ปรับปรุงเนื้อหา 
วฟ. 213 ระบบและสัญญาณ (3) วฟ.413 ระบบและสัญญาณ (3) เปล่ียนรหัสวิชา และเพิ่มวิชาบังคับ 
              แบบเวลาเต็มหนวย                 แบบเวลาเต็มหนวย   กอนเปนสอบได วฟ.210 
วฟ. 220 การวิเคราะหวงจรไฟฟา   (3) วฟ. 240 การวิเคราะหวงจรไฟฟา   (3) เปล่ียนรหัสวิชา และตัดวิชาบังคับ

กอนออก 
วฟ. 221 อุปกรณและวงจร (3) วฟ. 241 อุปกรณและวงจร (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขชื่อวิชา 
              อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน                อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน     ภาษาไทย 
วฟ. 223 ทฤษฎีโครงขายวงจร  (3) วฟ. 443 ทฤษฎีโครงขายวงจร (3) เปล่ียนรหัสวิชา, แกไขวิชาบังคับ

กอน จากเดิมสอบได วฟ.220 เปน
สอบได วฟ.241 

วฟ. 230 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1  (3) วฟ. 260 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 1  (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 
  

 
  

  
และแกไขวิชาบังคับกอน จากเดิม
สอบได วฟ.220 เปนสอบได วฟ. 240 
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วฟ. 233 การออกแบบระบบไฟฟา (3) วฟ. 464 การออกแบบระบบไฟฟา (3) เปล่ียนรหัสวิชา, ปรับปรุงเนื้อหา 
  

     
แกไขวิชาบังคับกอนจากสอบได 
วฟ. 220 เปนสอบได วฟ 360  

วฟ. 300 ฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา  (0) วฟ. 403 ฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา  (0) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนจากวิชา
บังคับเปนวิชาเลือก และแกไขวิชา
บังคับกอน จากเดิมนักศึกษาชั้นป
ท่ี 3 ข้ึนไป เปน นักศึกษาชั้นปท่ี 3 
ข้ึนไป และผานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามท่ีคณะกําหนด 

วฟ. 301 การออกแบบงานข้ันสูง (2) วฟ. 301  ปฏิบัติการและการออกแบบ (2)  เปล่ียนชื่อวิชา 
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 1                  งานทางวิศวกรรมไฟฟา 1      
วฟ. 302 การออกแบบงานข้ันสูง (2) วฟ. 302  ปฏิบัติการและการออกแบบ (2)  เปล่ียนชื่อวิชา 
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 2                  งานทางวิศวกรรมไฟฟา 2      
วฟ. 313 ทฤษฎีการสื่อสาร  (3) วฟ. 320 ทฤษฎีการสื่อสาร  (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 

แกไขวิชาบังคับกอนจากสอบได 
       วฟ.210 และ วฟ.211 
       เปนสอบได วฟ.210 และเคย 

       
ศึกษา วฟ.211 และเปล่ียนจากวิชา
เลือกเปนวิชาบังคับ  

วฟ. 314 การสื่อสารดิจิตอล  (3) วฟ. 423 การสื่อสารดิจิตอล  (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 

       
และแกไขวิชาบังคับกอน จากสอบ
ได วฟ. 313 เปนสอบได วฟ. 320 

วฟ. 320 การออกแบบวงจรดิจิตอล  (3) วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล  (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
วฟ. 323 วงจรอิเล็กทรอนิกส  (3) วฟ. 340 วงจรอเิล็กทรอนิกส  (3) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนจากวิชา 
  

     
เลือกเปนวิชาบังคับ และแกไขวิชา
บังคับกอน จากสอบได วฟ. 221 
เปนสอบได วฟ. 241 

วฟ. 324 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ  (3) วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ  (3) เปล่ียนรหัสวิชา และเปล่ียนจาก 
       วิชาเลือกเปนวิชาบังคับ  
วฟ. 333 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2  (3) วฟ. 463 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 2  (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 
       และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ

ได วฟ. 230 เปนสอบได วฟ. 260 
วฟ. 334 ระบบไฟฟากําลัง  (3) วฟ. 360 ระบบไฟฟากําลัง  (3) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนจากวิชา

เลือกเปนวิชาบังคับ, ปรับปรุง
เนื้อหา และแกไขวิชาบังคับกอน
จากสอบได วฟ. 333 เปนสอบได 
วฟ. 260 
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วฟ. 340 เคร่ืองมือวัดและการวัด (3) วฟ. 380 เคร่ืองมือวัดและการวัด (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 
              ทางไฟฟา                 ทางไฟฟา    และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ

ได วฟ. 221 เปนสอบได วฟ. 241 
วฟ. 343 ระบบควบคุม  (3) วฟ. 381 ระบบควบคุม  (3) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนจากวิชา 
       เลือกเปนวิชาบังคับ 
วฟ. 401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1  (1) วฟ. 404 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 1  (3) เปล่ียนรหัสวิชา, เพิ่มหนวยกิตจาก 

1 เปน 3 หนวยกิต   
       เปล่ียนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก 
วฟ. 402 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2  

(2) 
วฟ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา 2  

(6) 
เปล่ียนรหัสวิชา, เพิ่มหนวยกิตจาก 
2 เปน 6 หนวยกิต 

       เปล่ียนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก 
วฟ. 405 หัวขอพิเศษ (3) วฟ. 408 หัวขอพิเศษ (3)  เปล่ียนรหัสวิชา 
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 1                 ทางวิศวกรรมไฟฟา 1      
วฟ. 406 หัวขอพิเศษ (3) วฟ. 409 หัวขอพิเศษ (3)  เปล่ียนรหัสวิชา 
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 2                 ทางวิศวกรรมไฟฟา 2      
วฟ. 413 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  (3) วฟ. 414 การประมวลผลสัญญาณ  

ดิจิตอล  
(3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา

บังคับกอนจากสอบได วฟ. 213
เปนสอบได วฟ. 413 

วฟ. 414 เครือขายการสื่อสารและสายสง  (3) วฟ. 425 เครือขายการสื่อสารและสายสง  (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 

    
และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ
ได วฟ. 223 เปนสอบได วฟ. 240 

วฟ. 415 โครงขายแบบเคล่ือนท่ีไรสาย  (3) วฟ. 434 โครงขายแบบเคล่ือนท่ีไรสาย  (3) เปล่ียนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหา
วฟ. 416 วิศวกรรมไมโครเวฟ  (3) วฟ. 433 วิศวกรรมไมโครเวฟ  (3) เปล่ียนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหา
วฟ. 417 การสื่อสารทางแสง  (3) วฟ. 426 การสื่อสารทางแสง  (3) เปล่ียนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหา
วฟ. 418 การกระจายคล่ืนวิทยุ  (3) วฟ. 429 การกระจายคล่ืนวิทยุ  (3) เปล่ียนรหัสวิชาและปรับปรุงเนื้อหา
วฟ. 419 การประมวลผลเสียง  (3) วฟ. 418 การประมวลผลเสียง  (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
วฟ. 423 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  (3) วฟ. 444 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  (3) เปล่ียนรหัสวิชา, และแกไขวิชา 
 

   
บังคับกอนจากสอบได วฟ. 323 
เปนสอบได วฟ. 340 

วฟ. 424 การออกแบบวงจร (3) วฟ. 445 การออกแบบวงจร (3) เปล่ียนรหัสวิชา, และแกไขวิชา 
              อิเล็กทรอนิกส  

               อิเล็กทรอนิกส    
บังคับกอนจากสอบได วฟ. 323 
เปนสอบได วฟ. 340 

วฟ. 425 ทัศนศาสตร  (3) วฟ. 446 ทัศนศาสตร  (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
วฟ. 426 ออปโตอิเล็กทรอนิกส  (3) วฟ. 447 ออปโตอิเล็กทรอนิกส  (3) เปล่ียนรหัสวิชา  และแกไขวิชา 
  

      

บังคับกอนจากสอบได วฟ. 323 
เปนสอบได วฟ. 341 
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วฟ. 427 ฟสิกสและเทคโนโลยี (3) วฟ. 448 ฟสิกสและเทคโนโลยี (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา  
              ของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา 

 
  ของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา 

 
บังคับกอนจากนักศึกษาชั้นปท่ี 4  
เปนสอบได วฟ. 341 

วฟ. 428 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน  (3) วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน  (3) เปล่ียนรหัสวิชา,  
 

   
และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ
ได วฟ. 324 เปนสอบได วฟ. 341 

วฟ. 429 การวิเคราะหและออกแบบ (3) วฟ. 453 การวิเคราะหและออกแบบ (3) เปล่ียนรหัสวิชา, แกไขชื่อวิชา 
              วงจรรวมแบบอนาล็อก  

 
             วงจรรวมแบบแอนะล็อก   ภาษาไทย และแกไขวิชาบังคับกอน

จากสอบได วฟ. 324 และ วฟ.323 
เปนสอบได วฟ. 340 และ วฟ. 341 

วฟ. 433 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  (3) วฟ. 465 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  (3) เปล่ียนรหัสวิชา,  
 

   
และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ
ได วฟ. 220 เปนสอบได วฟ. 240 

วฟ. 434 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  (3) วฟ. 466 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ
ได วฟ. 334  เปนสอบได วฟ. 463 

วฟ. 435 โรงจักรไฟฟาและโรงไฟฟายอย (3) วฟ. 467 โรงจักรไฟฟาและโรงไฟฟายอย (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา  
                                 และเพิ่มวิชาบังคับกอน  
    เปนสอบได วฟ.463 
วฟ. 436 การปองกันระบบไฟฟากําลัง (3) วฟ. 468 การปองกันระบบไฟฟากําลัง (3) เปล่ียนรหัส  วิชาแกไขบังคับกอน 
              และการทํางานของรีเลย                 และการทํางานของรีเลย   จากนักศึกษาชั้นปท่ี 4  หรือไดรับ

อนมุัติจากผูสอน เปนสอบได  
วฟ. 463  และปรับปรุงเนื้อหา 

วฟ. 437 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา  (3) วฟ. 469 การขับเคล่ือนดวยกําลังไฟฟา  (3) เปล่ียนรหัสวิชา,  

    
และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ
ได วฟ. 333  เปนสอบได วฟ. 463 

วฟ. 438 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  (3) วฟ. 473 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง  (3) เปล่ียนรหัสวิชา  

    
และแกไขวิชาบังคับกอนจาก
นักศึกษาชั้นปท่ี 4  หรือไดรับ
อนุมัติจากผูสอน เปนสอบได  

       วฟ.463  และปรับปรุงเนื้อหา 
วฟ. 439 การประยุกตคอมพิวเตอรใน (3) วฟ. 474 การประยุกตคอมพิวเตอรใน (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา  
              การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง                 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง  

  
บังคับกอนจากสอบได วฟ. 333  
เปนสอบได วฟ.463 

    และปรับปรุงเนื้อหา 
วฟ. 445 การควบคุมและเคร่ืองมือวัด (3) วฟ. 485 การควบคุมและเคร่ืองมือวัด (3) เปล่ียนรหัสวิชา แกไขวิชาบังคับ 
              ทางอุตสาหกรรม                 ทางอุตสาหกรรม   กอนจากสอบได วฟ.340  และ 
       วฟ.343 เปนสอบได วฟ.380 
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วฟ. 446 การประยุกตใชคอมพิวเตอร (3) วฟ. 486 การประยุกตใชคอมพิวเตอร (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 
              ในระบบควบคุม  

 
              ในระบบควบคุม  

  
และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ
ได วฟ. 343  เปนสอบได วฟ. 381 

วฟ. 447 โครงขายประสาทและระบบฟซซี่  (3) วฟ. 487 โครงขายประสาทและระบบฟซซี ่ (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
วฟ. 513 การประมวลผลภาพ  (3) วฟ. 415 การประมวลผลภาพ  (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา

บังคับกอนจากสอบได วฟ. 213 
เปนสอบได วฟ. 413 

วฟ. 514 วิศวกรรมโทรศัพท  (3) วฟ. 435 วิศวกรรมโทรศัพท  (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
วฟ. 515 การบีบอัดขอมูลภาพเบ้ืองตน  (3) วฟ. 416 การบีบอัดขอมูลภาพเบ้ืองตน  (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา

บังคับกอนจากสอบได วฟ. 513
เปนสอบได วฟ. 415 

วฟ. 516 วิศวกรรมสายอากาศ  (3) วฟ. 428 วิศวกรรมสายอากาศ  (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 
วฟ. 517 การสื่อสารขอมูลและ (3) วฟ. 427 การสื่อสารขอมูลและ (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 
              เครือขายขอมูล                 เครือขายขอมูล      
วฟ. 523 การวิเคราะหและออกแบบ  (3) วฟ. 454 การวิเคราะหและออกแบบ (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา  
              วงจรรวมแบบดิจิตอล                วงจรรวมแบบดิจิตอล  บังคับกอนจากสอบได วฟ. 324 

และ วฟ.323 เปนสอบได วฟ. 340 
และ วฟ.341 

วฟ. 524 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ  (3) วฟ. 455 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ  (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
              และการผลิต                 และการผลิต      
วฟ. 526 การออกแบบแผงวงจรพิมพ  (3) วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพิมพ  (3) เปล่ียนรหัสวิชา 

 
รายวิชาที่เปดเพิ่ม        

    
วฟ. 406  การเตรียมสหกิจศึกษา 
              วิศวกรรมไฟฟา  

(3)   

    วฟ. 407  สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟา   (6)   
   วฟ. 417  การประมวลผลสัญญาณ (3)   
                 ดิจิตอลทันเวลา      
   วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณ  (3)   
                 สําหรับการจัดเก็บขอมูลดิจิตอล     
   วฟ. 424  ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม  (3)   
   วฟ. 436  การสื่อสารดาวเทียม  (3)   
   วฟ. 437  การวางแผนเครือขายวิทยุ  (3)   
  วฟ. 438  วิศวกรรมชีวการแพทย  (3)  
   วฟ. 457  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  (3)   

  วฟ. 458  พื้นฐานกลศาสตรควอนตัม   
              และคล่ืนสําหรับวิศวกร 

(3)  



 89

หลักสูตรปจจุบัน  (พ.ศ. 2547) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) สรุปการเปล่ียนแปลง 

 รายวิชาที่เปดเพิ่ม (ตอ)  
วฟ. 475  การวิเคราะหข้ันสูง                 
              เคร่ืองจักรกลไฟฟา  

(3) 
  

   วฟ. 476 วิศวกรรมแสงสวาง  (3)   
   วฟ. 477 คุณภาพกําลังไฟฟา  (3)   
   วฟ. 478 แบบจําลองพลวัตของระบบ (3)   
                 ไฟฟากําลัง     
   วฟ. 483 ทฤษฏีการควบคุมเชิงเสน  (3)   
   วฟ. 484 หุนยนตเคล่ือนท่ี  (3)   
   วฟ. 488 ระบบอัตโนมัติทาง (3)   
                 อุตสาหกรรม     
   วฟ. 489 วิศวกรรมการฟนฟู (3)   
                 สมรรถภาพผูพิการ      
รายวิชาที่ตัดออก     
     

วฟ. 305 หัวขอพิเศษในการออกแบบงาน (2)       
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 3         
วฟ. 306 หัวขอพิเศษในการออกแบบงาน (2)       
              ทางวิศวกรรมไฟฟา 4         
วฟ. 344  เทคนิคการอินเตอรเฟส                           (3)     

 คอมพิวเตอร     
วฟ. 345 การออกแบบระบบ (3)       
              ไมโครโปรเซสเซอร         
วฟ. 400  สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟา (1)       
วฟ. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 3 (3)       
วฟ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 4 (3)    
วฟ. 443 หุนยนตเบ้ืองตน  (3)       
วฟ. 444 ระบบควบคุมแบบโมเดิรน  (3)       
วฟ. 525 การพัฒนาระบบฝงตัว  (3)       
วฟ. 527 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล  (3)       

 


