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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา          ศูนยรั์งสิต  คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย:             หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
  ภาษาองักฤษ:         Bachelor of Engineering  Programe in Electrical Engineering 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย   ช่ือเตม็    วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
    ช่ือยอ่    วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็   Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
     ช่ือยอ่   B. Eng. (Electrical Engineering) 
3.  วชิาเอก  

- ไม่มี - 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
               144  หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
      5.1  รูปแบบ 
              หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี  
      5.2  ภาษาทีใ่ช้ 
              หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย  
      5.3  การรับเข้าศึกษา 
              รับเฉพาะนกัศึกษาไทย  
      5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
              เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัโดยเฉพาะ 
      5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
              ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว



2 

 

 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
     6.1  สถานภาพของหลกัสูตร 

-หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  พ.ศ. 2552 
-ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

     6.2  การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
  -ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555 
   เม่ือวนัท่ี  3  เดือน ธนัวาคม    พ.ศ. 2555 
  -ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา  
    ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  4  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2555 
   เม่ือวนัท่ี  24  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี       
สาขาวศิวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2558 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
      (1)  วศิวกรไฟฟ้า 
    (2)  นกัวจิยั นกัวชิาการ หรือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 
      (3)  ผูจ้ดัการโครงการ 
      (4)  ประกอบธุรกิจส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 
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9.  ช่ือ เลขประจ าตัวประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

  ล าดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาทีจ่บ 

1. สัญญา  มิตรเอม 
3 1005 02747 xx x 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Electrical Engineering ) University of  
Southern California,U.S.A. 2542 
M.S. .(Electrical Engineering ) University of  
Southern California,U.S.A. 2535 
B.Eng. Control Engineering  
(Nonlinear Signal Processing, Neural and Fuzzy 
Systems, Stochastic Resonance) King Mongkut’s 

   Institute of Technology, Ladkrabang  2533 
2. นรินทร์  วฒันกุล 

3 7060 0419 xx x 
รองศาสตราจารย ์ M.Eng. (Electrical Engineering)  King Mongkut’s 

Institute of Technology North Bangkok.  2536   
B.Sc. Electrical Engineering  
(Power Electronics, Power Systems, Energy 
Management)  King Mongkut’s Institute of   
Technology North Bangkok.  2529 

3. ไพบูลย ์นาคมหาชลาสินธ์ุ 
3 9011 00278 xx x 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Electrical Engineering) University of Florida, 
Gainesville, Florida , U.S.A. 2546 

   M.Eng. (Electrical Engineering) University of 
Florida, Gainesville, Florida , U.S.A. 2537 

   B.Eng. Industrial Instrumentation (Power 
Electronics, Electronic Systems & Controls,  
Industrial Automation) King Mongkut's Institute of 
Techonology Ladkrabang  2534 
 

 

10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
      คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  ปทุมธานี 
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11.  ความจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พศ. 2553 เพื่อก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งใหมี้มาตรฐานเทียบเคียงกนัไดท้ั้งในระดบัชาติและ
ระดบัสากล 

มาตรฐานฯ ดังกล่าวครอบคลุมทั้งหมด 17 สาขาวิชา มีการก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นไว้
ทั้งหมด 8 องค์ความรู้ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคณิตศาสตร์ประยุกต ์และการจ าลอง องค์ความรู้ท่ี
เก่ียวเน่ืองในดา้นกลศาสตร์ องค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล องค์ความรู้ท่ี
เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวสัดุ องค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางพลังงาน องค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารจดัการระบบ และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา 
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  
 ทั้งน้ีในส่วนของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านั้น ก าหนดให้ตอ้งมีเน้ือหาความรู้เพื่อให้มีองค์ความรู้
ตามกรอบมาตรฐานอนัได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวดัและระบบควบคุม การแปลงรูปพลงังาน 
ระบบไฟฟ้าก าลงั ทฤษฎีการส่ือสาร การประมวลผลสัญญาณ ระบบไฟฟ้าส่ือสารและเครือข่าย 
 การปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อปรับโครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชาให้
สอดคลอ้งกบัองค์ความรู้ดงักล่าวขา้งตน้ อีกทั้งยงัเป็นการปรับให้ทนักบัเทคโนโลยีในโลกปัจจุบนั สร้าง
แรงจูงใจใหก้บันกัศึกษาท่ีมีความสามารถ ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจยัและการใชศ้กัยภาพของคณาจารย์
ในภาควชิาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเพื่อใหมี้การพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 เน่ืองจากสภาวศิวกรไดท้  าการเปล่ียนแปลงระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกรวา่ดว้ยวิชาพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตร์ วชิาพื้นฐานทางดา้นวศิวกรรม และวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบตัร และวุฒิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมีการเพิ่มใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมไฟฟ้าอีก 2 สาขา และมีการเปล่ียนแปลงรายวชิาเฉพาะทาง
วิศวกรรมท่ีใช้ในการขอใบอนุญาต ทางภาควิชาฯจึงจ าเป็นตอ้งปรับโครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชาให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของระเบียบฯดงักล่าว 
 นอกจากน้ี คณะฯไดเ้ปล่ียนวิธีการรับนกัศึกษาจากเดิมท่ีรับรวม 5 สาขาวชิา (ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ เคร่ืองกล และเคมี) แลว้แยกสาขาวชิาเม่ือข้ึนปีการศึกษาท่ี 2 เป็นการรับนกัศึกษา
แยกแต่ละสาขาวชิา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป ดงันั้น ภาควชิาฯจึงปรับหลกัสูตรเพื่อใหส้อดรับกบั
การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ียิง่ข้ึนดว้ย
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
      12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
 จุดมุ่งหมายหลกัของการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ีคือ การปรับหลกัสูตรให้สอดรับกบัองคค์วามรู้
พื้นฐานและเทคโนโลยปัีจจุบนั เพื่อใหส้ามารถดึงดูดนิสิตท่ีสนใจทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าไดอ้ยา่งเต็มท่ี อนั
จะน าไปสู่การผลิตวศิวกรซ่ึงมีทกัษะและขีดความสามารถระดบัสูงใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของประเทศ 
เพื่อให้ประเทศมีศกัยภาพในการแข่งขนั สามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละตามทนัเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง และสร้างสรรค์นวตักรรมอนัทนัสมยั อนัจะน าไปสู่การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไป 
      12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
            วชิาและเน้ือหาในหลกัสูตรใหม่จะสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาในดา้นการสอน การวิจยั การบริการ
วิชาการต่อสังคม ตลอดจนการพฒันาความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัภาคอุตสาหกรรมภายนอก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
       13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  13.1.1 รายวชิาทีจั่ดสอนโดยคณะอืน่  
    มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  3 หน่วยกิต 
    TU 100 Civic Education 
    มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์    2 หน่วยกิต 
    TU 110 Integrated Humanities 
    มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์    2 หน่วยกิต 
    TU 120 Integrated Social Sciences 
    มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต 
    TU 130 Integrated Sciences and Technology 
    มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้  3 หน่วยกิต 
    TU 156 Introduction to Computers and Programming 
    ท. 161 การใชภ้าษาไทย       3 หน่วยกิต 
    TH 161 Thai Usage  
    สษ. 070 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1     0 หน่วยกิต 
    EL 070 English Course 1 
    สษ.171 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2     3 หน่วยกิต 
    EL 171 English Course 2
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    สษ. 172 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3     3 หน่วยกิต 
    EL 172 English Course 3 
    วท.123 เคมีพื้นฐาน     3 หน่วยกิต 
    SC 123 Fundamental Chemistry 
    วท.173 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน    1 หน่วยกิต 
    SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory 
    สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน   3 หน่วยกิต 
    EL 202 English for Work 
    น.209   หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 หน่วยกิต 
    LA 209 Civil and Commercial Law 
    น.249   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3 หน่วยกิต 
    LA 249 Introduction to Intellectual Property 
    พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้     3 หน่วยกิต  
    BA 291 Introduction of Business 
    ทม. 201 หลกัการบริหาร 3 หน่วยกิต 
    HR 201 Principles of Management 
    ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 
    EC 213 Introductory Microeconomics 
 วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1    3 หน่วยกิต 
 SC 133 Physics for Engineers 1 
 วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    3 หน่วยกิต 
 SC 134 Physics for Engineers 2 
 วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   1 หน่วยกิต 
 SC 183 Physics for Engineers Laboratory 1 
 วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   1 หน่วยกิต 
 SC 184 Physics for Engineers Laboratory 2 
 ค.  111  แคลคูลสัพื้นฐาน     3 หน่วยกิต 
 MA 111 Fundamentals of Calculus 
 ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  3 หน่วยกิต 
 MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์     3 หน่วยกิต 
 MA 214 Differential Equations
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   13.1.2 รายวชิาทีจั่ดสอนโดยภาควชิาอืน่ของคณะ 

วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม                                 3 หน่วยกิต 
ME 100 Engineering Graphics 
วก. 291 กลศาสตร์วศิวกรรมพื้นฐาน    3 หน่วยกิต 
ME 291 Fundamentals of Engineering Mechanics 
วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร    0 หน่วยกิต 
CE 100 Ethics for Engineers  
วย. 101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์   1 หน่วยกิต 
CE 101 Introduction to Engineering Profession  

    วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 หน่วยกิต 
    AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
    วค.211 เธอร์โมไดนามิกส์   3 หน่วยกิต 
    AE 211 Thermodynamics  
 

 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้    3  หน่วยกิต 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
วฟ. 203   ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้  1  หน่วยกิต 
LE 203    Introduction to Electrical Engineering Laboratory 

 
 13.3 การบริหารจัดการ      
              คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าหน้าท่ีประสานงานกบั 
คณะและสาขาวิชาอ่ืน รวมทั้ง อาจารยผ์ูส้อน และนกัศึกษา ในดา้นเน้ือหาสาระ กระบวนการจดัการเรียน
การสอน และการประเมินผลให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของวิชา ตลอดจน ดูแลและควบคุมคุณภาพและ
การบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
  1.1  ปรัชญา 
หลัก สูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต  ส าข าวิ ช า วิ ศวกรรมไฟฟ้ า  คณะวิ ศ วกรรมศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในทางทฤษฎีและในการคิด
ออกแบบการประยุกตใ์ชง้าน และเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีหลากหลายตามความ
ตอ้งการในสาขายอ่ยอนัไดแ้ก่ การส่ือสารและประมวลผลสัญญาณ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าก าลงั 
การวดัและระบบควบคุม และพลงังาน เพื่อผลิตวศิวกรไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นวชิาชีพหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
สร้างเทคโนโลยีและพลงังานข้ึนใช้เองภายในประเทศ หลกัสูตรยงัมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้และหมัน่
ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง มีความยึดมัน่ในจริยธรรมอนัดีงาม มีจรรยาบรรณของวิศวกร มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความรับผดิชอบ ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดบ้ณัทิตท่ีมีความพร้อมในดา้นวชิาการและจิตส านึก
ท่ีดีต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม ในการประกอบวชิาชีพและการศึกษาต่อไปในระดบัปริญญาท่ีสูงข้ึน 

 

  1.2 วตัถุประสงค์ 
                   1.2.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 
    และสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 1.2.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 
 1.2.3  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 1.2.4   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและมีความซ่ือสัตยใ์นวชิาชีพ 
 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 5 ปี  

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  
ใหมี้มาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ. 
ก าหนด 

- ติดตามการประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาหลกัสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของธุรกิจ และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ
ตอ้งการบุคลากรของภาคธุรกิจ 

- ขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อการ
ปรับปรุงฯ  
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอน และบริการวชิาการใหมี้
ประสบการณ์จากการน าความรู้
ทางการพฒันางานอุตสาหกรรมไป
ปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนโครงการบริการวชิาการ
แก่สังคม 
- สนบัสนุนใหเ้กิดโครงการความ
ร่วมมือกบัภาคเอกชน 

- ปริมาณงานบริการวชิาการ 
และโครงการความร่วมมือกบั
ภาคเอกชน 

 
หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษา  
ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์  แต่ใหเ้พิ่มชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหก้บัภาคปกติ   

การคิดหน่วยกิตเป็นดงัน้ี 
1. วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
2. วชิาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบติั) 2 หรือ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช้เวลาฝึก 3-6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค

การศึกษาปกติรวม 45-90 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
4. Special Project นกัศึกษาใชเ้วลาฝึกปฏิบติั (ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา) 3 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีท่ี 3     
      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
              -  ไม่มี  - 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
     2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วนั – เวลาราชการปกติ   
             ภาคการศึกษาท่ี 1          เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
             ภาคการศึกษาท่ี 2       เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
             ภาคฤดูร้อน       เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
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    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555) ขอ้ 7   
            วธีิการคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
             ผูเ้ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
       2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

(1) นกัศึกษาตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีขนาดห้องเรียนมกัมี
ขนาดใหญ่ และมีนกัศึกษาในหอ้งบรรยายเป็นจ านวนมาก 

(2) เน้ือหาวชิามีปริมาณมาก และใชเ้วลาในการเรียนมาก 
(3) นกัศึกษาส่วนใหญ่ตอ้งอยูห่อพกั ท าใหมี้อิสระมากข้ึน จึงมกัมีปัญหาในการควบคุมตนเอง 

     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
           กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา คือ  

(1) จดัระบบให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรคอยแนะแนวทางในการปรับตวัของ
นกัศึกษา 

(2) จดัระบบเสริมทกัษะความรู้พื้นฐาน เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในวชิาการพื้นฐานเป็นอยา่งดี 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป 

(3) ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัใชเ้วลาอยา่งมีคุณค่า 
     2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

 
จ านวนนกัศึกษา 

จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีท่ี 1 65 80 80 80 80 

ชั้นปีท่ี 2  65 80 80 80 

ชั้นปีท่ี 3   65 80 80 

ชั้นปีท่ี 4    65 80 

รวม 65 145 225 305 320 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 65 80 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  (ต่อปี)               
ใชง้บประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายไดป้ระจ าปีของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ดงัน้ี 

งบบุคลากร   7,667,879 บาท 
1. ค่าจา้งชัว่คราว/เงินเดือน 7,667,879 บาท 
งบด าเนินการ   48,772,410 บาท 
1.หมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 48,468,410 บาท 
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 304,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน   41,002,500 บาท 
งบรายจ่ายอืน่   2,000,000 บาท 
งบสวสัดิการ   2,779,000 บาท 
งบลงทุน   26,313,000 บาท 
1.ครุภณัฑ์   20,073,000 บาท 
2.ส่ิงก่อสร้าง   6,240,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน   128,534,789 บาท 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตร 38,039 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจดัการเป็น
โครงการปกติ 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555 ) ขอ้ 10.10 และ ขอ้ 15  
 2) หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวชิาขา้มโครงการและการจดทะเบียน
ศึกษารายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1 หลกัสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา       
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  144  หน่วยกิต 
     ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นกัศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลาการศึกษาตลอด
หลกัสูตร อยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
           3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 
   1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 
   2) หมวดวชิาเฉพาะ      108 หน่วยกติ 
    2.1)  วชิาเฉพาะพื้นฐาน      24 หน่วยกิต 
     2.1.1.) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 17 หน่วยกิต 
     2.2.2.) กลุ่มวชิาพื้นฐานวศิวกรรม   7 หน่วยกิต 
    2.2)  วชิาเฉพาะดา้น                     84 หน่วยกิต 
           2.2.1)  กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม   60 หน่วยกิต 
                                           2.2.2)  กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม                                      24          หน่วยกิต 
   3) วชิาเลอืกเสรี       6 หน่วยกติ 
           3.1.3 รายวชิาในหลักสูตร 
                         3.1.3.1  รหัสวชิา 

รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัอกัษร 2 ต าแหน่งและตวัเลข 3 ต าแหน่ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
อกัษรยอ่ วฟ. (LE) หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

         ตวัเลข    มีความหมายดงัน้ี 
เลขหลกัหน่วย 

เลข 0-2 หมายถึง วชิาบงัคบั 
เลข 3-9 หมายถึง วชิาเลือกของสาขา 

เลขหลกัสิบ 
เลข 0 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาทัว่ไปทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
เลข 1-3 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและการ

ประมวลผลสัญญาณ 
เลข 4-5 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เลข 6-7 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
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เลข 8 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมควบคุมและการวดั 
เลข 9 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาพลงังาน 

เลขหลกัร้อย 
เลข 1-4 หมายถึง ชั้นปีท่ีควรเรียน 
 

  3.1.3.2  รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้อง ศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชา ศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า  30  
หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที ่1 :  เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวิทยาลยัท่ีก าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนจ านวน 21   
หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี   
   

รหัสวชิา ช่ือวชิา          หน่วยกติ  
                       (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์    บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์    บงัคบั 2 วชิา  5 หน่วยกิต  
มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3 (3-0-3) 
TU 100 Civic Education  
มธ. 120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์       บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกิต 
มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณติศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์  บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกิต  
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
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หมวดภาษา  
ท. 161 การใชภ้าษาไทย          3 (3-0-3) 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1        0 (3-0-3) 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2        3 (3-0-3) 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3        3 (3-0-3) 
EL 172 English Course 3 

ส่วนที่ 2:  ประกอบดว้ย รายวิชาท่ีทางคณะก าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน โดยนกัศึกษาตอ้ง
ศึกษาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวร้วมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 

1) บังคับ 3 วชิา 7 หน่วยกติ 
วท. 123 เคมีพื้นฐาน         3 (3-0-6) 
SC 123 Fundamental Chemistry 
วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน        1 (0-3-0) 
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน       3 (3-0-6) 
EL 202 English For Work 
 

2) บังคับเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้
วค. 106   ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 3 (3-0-6) 
AE 106   Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย. 106   เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ 2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique  
น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 
LA 209 Civil and Commercial Law 
น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3 (3-0-6) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้        3 (3-0-6)  
BA 291  Introduction of Business
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ทม. 201   หลกัการบริหาร  3 (3-0-6) 
HR 201  Principles of Management 
ศ. 213     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 
 
2)  หมวดวชิาเฉพาะ         108 หน่วยกติ 
 2.1) วชิาเฉพาะพืน้ฐาน         24 หน่วยกติ 
  2.1.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์   17 หน่วยกติ 
วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3 (3-0-6) 
SC 133   Physics for Engineers I  
วท. 134   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3 (3-0-6) 
SC 134    Physics for Engineers 2  
วท. 183   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1 (0-3-0) 
SC 183   Physics for Engineers Laboratory I  
วท. 184   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184    Physics for Engineers Laboratory II  
ค.  111   แคลคูลสัพื้นฐาน 3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus   
ค.  112   เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112   Analytic Geometry and Applied Calculus  
ค.  214 สมการเชิงอนุพนัธ์ 3 (3-0-6) 
MA 214 Differential Equations  
  2.1.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม     7 หน่วยกติ 
วก. 100   กราฟิกวศิวกรรม                   3 (2-3-4) 
ME 100   Engineering  Graphics  
วย. 100   จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE 100   Ethics for Engineers  
วย. 101   ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 (1-0-2) 
CE 101 Introduction to Engineering Profession    
วอ. 121   วสัดุวศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials 1    



16 

 

 2.2) วชิาเฉพาะด้าน       84 หน่วยกติ 
  2.2.1) กลุ่มวชิาบังคับทางวศิวกรรม   60 หน่วยกติ 
วฟ. 200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
LE  200 Electrical Engineering Mathematics 
วฟ. 201 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 (0-3-0) 
LE 201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
วฟ. 202 ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 1 (0-3-0) 
LE 202 Basic Electrical Engineering Laboratory II 
วฟ. 210   สัญญาณและระบบ   3 (3-0-6) 
LE  210 Signals and Systems 
วฟ. 211   ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม 3 (3-0-6) 
LE  211 Probability Theory and Stochastic Processes 
วฟ. 220 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
LE  220 Electromagnetic Field Theory 
วฟ. 230 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE  230 Numerical Techniques in Electrical Engineering 
วฟ. 240   การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
LE  240 Electric Circuit Analysis 
วฟ. 241 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 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 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1   3 (3-0-6) 
LE  260 Electrical Machines 1 
วฟ. 300    ฝึกงานทางวสิวกรรมไฟฟ้า 0(ฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 240 
 LE  300 Electrical Engineering Internship ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษา) 
วฟ. 301   ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 (1-3-2) 
LE  301 Electrical Engineering Laboratory 
วฟ. 302 การออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 (1-3-2) 
LE  302 Electrical Engineering Design 
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วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร   3 (3-0-6) 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems 
วฟ. 330  การวิเคราะห์เชิงสถิติ     3  (3-0-6) 
LE 330   Statistical Analysis 
วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์     3  (3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
วฟ. 341 อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ   3 (3-0-6) 
LE 341 Physical Electronics 
วฟ. 361    การผลิตและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE 361    Electrical Power Generation, Transmission and Distribution 
วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE  380 Electrical Instruments and Measurements 
วฟ. 381 ระบบควบคุม   3 (3-0-6) 
LE  381 Control Systems 
วฟ. 401    โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                                                                  1(0-3-6)                                     
LE 401     Electrical Engineering Project I 
วฟ. 402    โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-12) 
LE 402     Electrical Engineering Project 2 
  2.2.2) กลุ่มวชิาบังคบัทาวศิวกรรมนอกสาขา   3 หน่วยกติ 
วก. 291  กลศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน  3 (3-0-6) 
ME 291 Fundamentals of Engineering Mechanics 

2.3 กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม            24 หน่วยกติ 
      2.3.1) วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม  จ านวน  18  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มวิชาไฟฟ้าก าลงั 
วฟ. 363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2  3 (3-0-6) 
LE 363  Electrical Machines II 
วฟ. 364 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE 364  Electrical Systems Design 
วฟ. 365 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
LE 365  Power Systems Analysis 
วฟ. 465     อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั   3(3-0-6) 
LE 465      Power Electronics 
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วฟ. 468     การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย ์ 3(3-0-6) 
LE 468     Protection and Relay 
วฟ. 473    วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง   3(3-0-6) 
LE 473     High Voltage Engineering 
 
กลุ่มวิชาไฟฟ้าส่ือสาร 
วฟ. 314     การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 3(3-0-6) 
LE 314      Digital Signal Processing 
วฟ. 323 การส่ือสารดิจิตอล  3 (3-0-6) 
LE 323  Digital Communications 
วฟ. 324 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล 3 (3-0-6) 
LE 324  Data Communication and Networks 
วฟ. 333 วิศวกรรมไมโครเวฟ  3 (3-0-6) 
LE 333  Microwave Engineering 
วฟ. 426     การส่ือสารทางแสง   3(3-0-6) 
LE 426      Optical Communication 
วฟ. 428    วศิวกรรมสายอากาศ   3(3-0-6) 
LE 428     Antenna Engineering 
 
กลุ่มวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
วฟ. 324    การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล                                                    3(3-0-6) 
LE 324     Data Communication and Networks 
วฟ. 343 ทศันศาสตร์   3 (3-0-6) 
LE 343  Optics 
วฟ. 344 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6)  
LE 344  Optoelectronics 
วฟ. 345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า 3 (3-0-6)  
LE 345  Semiconductor Fabrication Technology 
วฟ. 426   การส่ือสารทางแสง                    3(3-0-6) 
LE 426    Optical Communication 
วฟ. 484   ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุตใ์ช้ 3(3-0-6) 
LE 484   Microprocessors and Applications 
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      2.3.2) วชิาเลือกทัว่ไป จ านวน  6  หน่วยกิต จากรายวชิาเลือกท่ีภาควชิาก าหนด และปรับรายละเอียด 
ของโครงสร้างเป็นดงัน้ี 
วฟ. 323 การส่ือสารดิจิตอล  3 (3-0-6) 
LE 323 Digital Communications 
วฟ. 325 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง 3 (3-0-6) 
LE 325 Communication Network and Transmission Lines 
วฟ. 343 ทศันศาสตร์   3 (3-0-6) 
LE 343 Optics 
วฟ. 344 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์   3 (3-0-6)  
LE 344 Optoelectronics 
วฟ. 345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า 3 (3-0-6)  
LE 345 Semiconductor Fabrication Technology 
วฟ. 363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2  3 (3-0-6) 
LE 363 Electrical Machines II 
วฟ. 364 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE 364 Electrical Systems Design 
วฟ. 365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
LE 365 Power Systems Analysis 
วฟ. 408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 3 (3-0-6) 
LE 408 Special Topics in Electrical Engineering I 
วฟ. 409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 3 (3-0-6) 
LE 409 Special Topics in Electrical Engineering II 
วฟ. 415 การประมวลผลภาพ   3 (3-0-6)  
LE 415 Digital Image Processing 
วฟ. 434 การส่ือสารไร้สาย  3 (3-0-6) 
LE 434 Wireless Communication 

วฟ. 435 วศิวกรรมโทรศพัท ์              3 (3-0-6) 
LE 435 Telephone Engineering 
วฟ. 455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต 3 (3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
วฟ. 458 พื้นฐานกลศาสตร์ควอนตมัและคล่ืนส าหรับวศิวกร 3 (3-0-6) 
LE 458 Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
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วฟ. 467 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE 467 Power Plant and Substation 
วฟ. 469 การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE 469 Electric Drives 
วฟ. 474 การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
LE 474 Computer Methods for Power Systems 
วฟ. 477 หลกัการคุณภาพก าลงั  3 (3-0-6) 
LE 477 Fundamentals of Power Quality 
วฟ. 478 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
LE 478 Dynamic Modeling of Electrical Machines and Power System 
วฟ. 479    ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ 3 (3-0-6) 
LE  479   Smart Grid 
วฟ. 483    เคร่ืองมือวดักระบวนการ  3 (3-0-6) 
LE 483     Process Instrumentation  
วฟ. 486  การออกแบบระบบเคร่ืองมือวดั 3 (3-0-6) 
LE 486   Instrumentation System Design  
วฟ. 487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี 3 (3-0-6) 
LE 487 Neural Networks and Fuzzy Systems 
วฟ.488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
LE 488  Industrial Automation Systems 
วฟ. 493  ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย 3 (3-0-6) 
LE 493  Distributed Generation Systems  
วฟ. 494  พลงังานหมุนเวยีน 3 (3-0-6) 
LE 494  Renewable Energy  
วฟ. 495  ประสิทธิภาพและการจดัการพลงังาน 3 (3-0-6) 
LE 495  Energy Efficiency and Management  
วพ. 310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (3-0-6) 
CN 310 Microprocessor Systems Design 
วพ. 313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล 3 (3-0-6) 
CN. 313 VHDL Programming 
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        3.1.2.3 วชิาเลอืกเสรี   6   หน่วยกติ 

  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเป็นวิชา ระดับ 200 ข้ึนไป ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัว่ไป 
หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย  นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้

1. วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้น
วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 

2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา 
3.  วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดว้างแผนการจดัรายวชิาส าหรับหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า ไวด้งัน้ี 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 

 ค.  111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน  3 

วก.  100 กราฟิกวศิวกรรม  3 

วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน  3 

วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  3 

วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน  1 

วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1 

 ท.  161  

สษ. xxx 

การใชภ้าษาไทย 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน   

3 

3 

รวม 20 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วย.  101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 

สษ. xxx ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3 

มธ. 100      พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 3 

วอ. 121 วสัดุวศิวกรรม 1 3 

 ค.  112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 

วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3 

วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  1 

มธ. 130    สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 

รวม  19 
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ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

วก. 291 กลศาสตร์วศิวกรรมพ้ืนฐาน 3 

วฟ. 240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า*P1,*C1,*E2 3 

วฟ. 201    ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  1 1 

ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ์  3 

วฟ.242 การออกแบบวงจรดิจิตอล*E2 3 

มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3 

วฟ.200 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 3 

มธ. 110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 

   

รวม 20 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วฟ.201 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 

วฟ.210 สญัญาณและระบบ*C1,*E3 3 

วฟ.220 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า*P1,*C1,*E1 3 

วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน*P1,*C1,*E2 3 

วฟ.211 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม 3 

วฟ.260 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1*P1,*E3 3 

วฟ.230 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า 3 

 รวม 19 
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ปีการศึกษาที ่3 สาขายอ่ยไฟฟ้าก าลงั 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

วฟ. 202    ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  2 1 

วฟ. 361 การผลิตและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า*P4 3 

วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า*P2  3 

วฟ. 381 ระบบควบคุม*P2  3 

วฟ. 341 อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ 3 

วฟ. 363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2*P3 3 

มธ. 120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ 2 

xx.  xxx วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  

 

ไม่นอ้ยกวา่ 

2 

รวม 20 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วฟ. 301 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์*P1 3 

วฟ. 330 การวเิคราะห์เชิงสถิติ 3 

วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร 3 

วฟ. 364 การออกแบบระบบไฟฟ้า*P4 3 

วฟ. 365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั*P4 3 

วฟ. 473 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง*P4 3 

รวม  20 
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ปีการศึกษาที ่3 สาขายอ่ยไฟฟ้าส่ือสาร 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

วฟ. 202    ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  2 1 

วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร*C2 3 

วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์*C1 3 

วฟ. 330 การวเิคราะห์เชิงสถิติ 3 

วฟ. 341 อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ 3 

วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า  3 

มธ. 120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ 2 

xx.  xxx วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  

 

ไม่นอ้ยกวา่ 

2 

รวม 20 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วฟ. 301 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ. 361 การผลิตและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 3 

วฟ. 381 ระบบควบคุม  3 

วฟ. 323 การส่ือสารดิจิตอล*C5 3 

วฟ. 314 การประมวลผลสญัญาณดิจิตอล*C3 3 

วฟ. 428 วศิวกรรมสายอากาศ*C4 3 

xx. xxx วชิาเลือกเสรี 3 

รวม  20 
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ปีการศึกษาที ่3 สาขายอ่ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

วฟ. 202    ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  2 1 

วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร 3 

วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์*C4, *E2 3 

วฟ. 330 การวเิคราะห์เชิงสถิติ 3 

วฟ. 341 อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ*E1 3 

วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า*E3  3 

มธ. 120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ 2 

xx.  xxx วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  

 

ไม่นอ้ยกวา่ 

2 

รวม 20 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วฟ. 301 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ. 361 การผลิตและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 3 

วฟ. 381 ระบบควบคุม*E3  3 

วฟ. 345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า*E4 3 

วฟ. 484 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุตใ์ช้*E4 3 

xx. xxx วชิาเลือกเสรี 3 

xx. xxx วชิาเลือกเสรี 3 

รวม  20 

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่3  

 หน่วยกิต 

วฟ. 300 การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 0  

รวม  0 
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ปีการศึกษาที ่4 สาขาย่อยไฟฟ้าก าลงั 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

วฟ. 302 การออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ. 401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 

วฟ. 465 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 3 

วฟ. 468 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย ์ 3 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 

xx. xxx วชิาเลือกเสรี 3 

xx. xxx วชิาเลือกเสรี 3 

รวม 18 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วฟ. 402 

วฟ.  xxx 

โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วชิาเลือก 

2 

3 

วฟ.  xxx วชิาเลือก 3 

รวม  8 
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ปีการศึกษาที ่4 สาขาย่อยไฟฟ้าส่ือสาร 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

วฟ. 302 การออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ. 401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 

วฟ. 324 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล*C5 3 

วฟ. 333 วศิวกรรมไมโครเวฟ 3 

วฟ. 426 การส่ือสารทางแสง 3 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 

xx. xxx วชิาเลือกเสรี 3 

รวม 18 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วฟ. 402 

วฟ.  xxx 

โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วชิาเลือก 

2 

3 

วฟ.  xxx วชิาเลือก 3 

รวม  8 
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ปีการศึกษาที ่4 สาขาย่อยอเิลก็ทรอนิกส์ 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 

วฟ. 302 การออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ. 401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 

วฟ. 324 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล 3 

วฟ. 343 ทศันศาสตร์ 3 

วฟ. 344 ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ 3 

วฟ. 426 การส่ือสารทางแสง 3 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 

รวม 18 

ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วฟ. 402 

วฟ.  xxx 

โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วชิาเลือก 

2 

3 

วฟ.  xxx วชิาเลือก 3 

รวม  8 
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ค าอธิบายสัญลกัษณ์ 

สาขายอ่ยไฟฟ้าก าลงั 

*P1 กลุ่มความรู้ดา้นพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

*P2 กลุ่มความรู้ดา้นการวดั เคร่ืองมือวดั และวศิวกรรมระบบควบคุม 

*P3 กลุ่มความรู้ดา้นการแปลงรูปพลงังานและการขบัเคล่ือน 

*P4 กลุ่มความรู้ดา้นระบบไฟฟ้าก าลงั วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 

สาขายอ่ยไฟฟ้าส่ือสาร/โทรคมนาคม 

*C1 กลุ่มความรู้ดา้นพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

*C2 กลุ่มความรู้ดา้นทฤษฎีการส่ือสาร 

*C3 กลุ่มความรู้ดา้นการประมวลผลสญัญาณ 

*C4 กลุ่มความรู้ดา้นอุปกรณ์ส่ือสารและการส่งสญัญาณ 

*C5 กลุ่มความรู้ดา้นระบบไฟฟ้าส่ือสารและเครือข่าย 

สาขายอ่ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

*E1 กลุ่มความรู้ดา้นพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

*E2 กลุ่มความรู้ดา้นทางวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

*E3 กลุ่มความรู้ดา้นสญัญาณ(อนาลอ็กและดิจิตอล) และการด าเนินกรรมวธีิสญัญาณ 

*E4 กลุ่มความรู้ดา้นวงจรรวมและสมองกลฝังตวั 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  
      3.1.5.1   ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3(3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดย
กฎหมาย (The Rule of Law) เขา้ใจความหมายของ “พลเมือง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝึกฝนใหน้กัศึกษา
ได้พฒันาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยใช้
วธีิการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั (Learning by doing) 
 

มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษยใ์นยคุต่างๆ ท่ีไดส้ะทอ้นความเช่ือ ความคิด การพฒันาทางสติปัญญา
สร้างสรรคข์องมนุษย ์ตลอดจนใหรู้้จกัมีวธีิการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษยชาติก าลงัเผชิญ
อยู ่อาทิ ผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ีปัญหาความรุนแรง สงครามและวกิฤตต่าง ๆ ของโลก
เพื่อท่ีเราจะสามารถด าเนินชีวติต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกน้ี 
 

มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย ์โดย
ศึกษาก าเนิดของสังคมศาสตร์กบัโลกยคุสมยัใหม่ การแยกตวัของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับ
เอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ 
(Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคญั ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ โดยใช้ความรู้และมุมมองทาง
สังคมศาสตร์เป็นหลกัเพื่อให้เขา้ใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม ระดบัมห
ภาคทางสังคม ระดบัสังคม ท่ีเป็นรัฐชาติและระดบัสังคมท่ีรวมเป็นระบบโลก 
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มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีมีความส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบนั ผลกระทบระหวา่งวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย ์
 

มธ.156   คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 หลกัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการการประมวลผลขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์
ระบบและซอฟตแ์วร์ประยุกตข์ั้นตอนวิธี ผงังาน การแทนขอ้มูล วิธีการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
การแกปั้ญหาดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 

ท.161 การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 

หลกัและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพดู โดยเนน้การจบั
ใจความส าคญั การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
  เป็นวชิาเสริมท่ีมิไดคิ้ดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพื่อช่วยนกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ภาษาองักฤษ

ยงัไม่สูงพอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพื้นฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) 
และจะไม่น าไปคิดรวมกบัจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 

 หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวิตจริง
ทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง  พดู อ่าน เขียน 
 

สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนั
ภาษา หลกัสูตรระดบักลางเพื่อส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
 วิชาบงัคับก่อน  : สอบได้ สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดับความรู้ภาษาองักฤษของ
สถาบนัภาษา   
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาใชท้กัษะภาษาองักฤษอยา่งบูรณาการในระดบัท่ี
ซบัซอ้นกวา่ในวชิาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน 
 

ส่วนที ่2 
1) บังคับ 3 วชิา  7 หน่วยกติ 

วท.123  เคมีพืน้ฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 

     โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคมี สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั แก๊ส 
ของเหลวและสารละลาย ของแขง็ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมี
อินทรีย ์

 

วท.173  ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน   :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.123 

 ปฏิบติัการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวชิา วท.123 
 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนกัศึกษาเพื่อเขา้สู่การท างาน ฝึกใชท้กัษะการฟัง พดู อ่านและ  

เขียน ในบริบทการท างาน 
 

2) บงัคับเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี้ 
วค.106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 

พื้นฐานเก่ียวกบันิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ลักษณะของมลพิษส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เ ก่ียวกับความย ั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  การวิเคราะห์การตดัสินใจ  จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบท่ีย ัง่ยืน 
การใช้พลงังานของประเทศไทย  การใช้พลงังานในภาคการขนส่ง  การใช้พลงังานในภาคอุตสาหกรรม 
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และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพฒันาพลงังานท่ีย ัง่ยืนส าหรับประเทศไทย  การผลิตไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย  การประหยดัพลงังาน พลงังานทางเลือก  พลงังานแสงอาทิตย ์ ชีวมวลเพื่อพลงังาน  การผลิตเอทา
นอล  การผลิตไบโอดีเซล  เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด  พลงังานนิวเคลียร์  
 
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ   2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอ่านจบัใจความ และประเด็นส าคญั รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียน
สรุปผลการทดลอง การน าเสนอขอ้มูลในแบบตาราง รูป หน่วย สัญลกัษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ ศพัท์
บญัญติัและการทบัศพัท ์รูปแบบของรายงาน การน าเสนอผลงานและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน 
 

น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์  3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นลกัษณะ 1. บุคคล (1.บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล, 
ความสามารถ, สถานะและการจดทะเบียน, ภูมิล าเนา, การส้ินสภาพบุคคล 2. นิติบุคคล) 2. ทรัพย ์(ประเภท
และทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลกัทัว่ไป, การแสดงเจตนา, โมฆะและโมฆียะกรรม, เง่ือนไข, เง่ือนเวลา, 
ระยะเวลาอายคุวาม) 4. หน้ีและสัญญา 
 

น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา        3 ( 3-0-6 ) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป 
 ความรู้พื้นฐานการใหค้วามคุม้ครอง "ผลงานสร้างสรรคอ์นัเกิดจากความคิดของมนุษย"์ เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใหค้วามคุม้ครอง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการคุม้ครอง ตลอดจนการบงัคบัสิทธิท่ีเกิดจาก
การคุม้ครองโดยยกตวัอย่างกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของนกัศึกษามากท่ีสุด เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ 
 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้        3 (3-0-3) 
BA 291 Introduction to Business 
 ลกัษณะของธุรกิจสภาพแวดลอ้มและรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรม
ทางธุรกิจดา้นการผลิตการตลาดการเงินการบญัชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทั้งน้ีเพื่อปูพื้นฐานแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ และใหเ้กิดความคิดรวบยอดผา่นการจดัท าแผนธุรกิจ 

หมายเหต ุ เป็นวชิาส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯทีป่ระสงค์จะเรียนรายวชิาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวชิาโทควร
จะเรียนวชิา  พบ.291  ก่อนวชิาอืน่เพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวชิาต่างๆของคณะพาณิชย์ฯ  



35 

 

ทม.201   หลกัการบริหาร       3  (3-0-6) 

HR 201   Principles of Management 
 แนวคิดทางการบริหาร  วิวฒันาการทฤษฎีการบริหาร หน้าท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองค์กร  การ
วางแผน การจดัองค์การ การเป็นผูน้ า และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการ
บริหาร 
 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 
 (ส าหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์) 
 แนวคิดและการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การท างาน
ของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินคา้ ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมการ
ผลิต ตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาสินคา้ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎี
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาดปัจจยัการผลิต และความลม้เหลวของตลาด 
 
วชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1          3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 

วชิาบงัคบัก่อน :- 
การเคล่ือนท่ี แรง ความโนม้ถ่วง งานและพลงังาน การชน  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  วตัถุในสภาพ

สมดุล  ความยดืหยุน่และการแตกหกั  ของไหล การแกวง่กวดั คล่ืน เสียงและการประยกุต ์ความร้อนและ
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ   กฎขอ้ 1  และ 2  ของอุณหพลศาสตร์ 

 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

วชิาบงัคบัก่อน  :  เคยศึกษา วท.133 
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์ แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย ์
ตวัเหน่ียวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยกุต ์แสง เลนส์และทศันูปกรณ์ 
การสะทอ้น การหกัเหการเล้ียวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์แผนใหม่ 
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วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 

วชิาบงัคบัก่อน :  - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั การวดัและความคลาดเคล่ือน แรงและการเคล่ือนท่ี  พลงังาน โมเมนตมั คล่ืน 

และความร้อน 
 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 

วชิาบงัคบัก่อน :  - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ 

แผนใหม่ 
  
ค.111 แคลคูลสัพื้นฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
ระบบจ านวนและฟังกช์นัเบ้ืองตน้ แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังกช์นัท่ีมีตวัแปรเดียว ลิมิต 

ความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ และการประยกุตอ์นุพนัธ์  ปฏิยานุพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ การประยกุต์
ปริพนัธ์ อนุกรม ทฤษฎีบทของเทยเ์ลอร์และการประยกุต์ 

หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก  าลงัศึกษาหรือสอบได ้ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
              เรขาคณิตวิเคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและสมการก าลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกดั  พิกดั
เชิงขั้วและการร่างกราฟ  ฟังก์ชนัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ยอ่ย  ปริพนัธ์ฟังก์ชนัหลายตวัแปร  สนามสเกลาร์
และสนามเวกเตอร์   อนุพนัธ์ของเวกเตอร์    ปริพนัธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  
และสโตกส์   การวเิคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซและการประยกุต์ 
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ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA 214 Differential Equations 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้ค.112 หรือ ค.113 
 สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีสอง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นเอก

พนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นไม่เอกพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นท่ีมีผล
เฉลยเป็นอนุกรม ฟังกช์นัพิเศษ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย การหาผลเฉลยโดยผลการแปลงลาปลาซและผล
การแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้นเบ้ืองตน้ การน าไปใชแ้กปั้ญหาทางวศิวกรรม 

 

วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม      3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมือและวธีิใช ้การเขียนเส้นและตวัอกัษร การเตรียมงานเขียน

แบบ เรขาคณิตประยกุต ์ การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟิก  ภาพพิคทอเรียล การ
เขียนภาพดว้ยมือเปล่า การเขียนภาพตดั การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 

วย. 100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางดา้นจริยธรรม
และคุณธรรม แนวทางแกไ้ขตลอดจนการป้องกนั เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดงักล่าวกบัลกัษณะงานทางวิศวกรรม
ดา้นต่างๆ การเขา้ร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม วดัผลเป็นระดบั S หรือ U 
 (เขา้ร่วมกิจกรรมกบัท่ีทางคณะวศิวกรรมศาสตร์จดัข้ึน) 

 

วย.101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 วชิาชีพวศิวกรรม  บทบาทและหนา้ท่ีของวศิวกร  วศิวกรรมสาขาต่างๆ  หลกัสูตรและการเรียนการ
สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการส่ือสารส าหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานทาง
วิศวกรรม  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม   ความส าคัญของการทดสอบ การทดลอง และการเสนอ
ผล  กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับวศิวกร วศิวกรกบัความปลอดภยั วิศวกรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  วิศวกรกบั
การพฒันาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานและปฏิบติัการเก่ียวกับอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ  และเคร่ืองจกัร  กรรมวธีิการผลิต  และการใชเ้คร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม 
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วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1        3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  -  
  สมบติัและโครงสร้างของวสัดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง 
ยางมะตอย ไม ้และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลกัษณะและการทดสอบสมบติัวสัดุ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางจุลภาคและมหภาคกบัสมบติัของวสัดุ กรรมวิธีการผลิตของวสัดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวิธี
ทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบติัของวสัดุ 
 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
วฟ. 200 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
LE  200 Electrical Engineering Mathematics 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 พีชคณิตเชิงเส้น: ทบทวนเวกเตอร์และเมตริกซ์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ระบบของ
สมการเชิงเส้น ปัญหาค่าลกัษณะเฉพาะ แบบจ าลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า การแปลงฟูริเยร์และลาปลาซ และ
การประยุกตใ์ช ้การวิเคราะห์เชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อนและฟังก์ชนัเชิงซ้อน การหาปริพนัธ์เชิงซ้อน ทฤษฎี 
เรซิดิว 
  
วฟ.201  ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-0) 
LE 201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วฟ.240 
 รายวิชาปฏิบติัการเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่นกัศึกษา เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัและอุปกรณ์ต่างๆ 
ในงานวศิวกรรมไฟฟ้า 
  

วฟ.202  ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2     1(0-3-0) 
LE 202 Basic Electrical Engineering Laboratory II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.201 
 ปฏิบัติการพื้นฐานในหัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้า อันได้แก่ วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การ
ประมวลสัญญาณดิจิตอล เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและหมอ้แปลง 
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วฟ.210 สัญญาณและระบบ        3(3-0-6) 
LE  210 Signals and Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 

   สัญญาณและระบบแบบต่อเน่ืองทางเวลาและแบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่
แปรเปล่ียนตามเวลา การวิเคราะห์ระบบโดยวิธีการแปลงฟูเรียร์ วิ ธีการแปลงลาปลาซ และวิธีการแปลง Z 
การประยุกต์สัญญาณและระบบในงานทางวิศวกรรม การวิเคราะห์สัญญาณและระบบโดยเทคนิคแบบ
ทนัสมยั 
 
วฟ. 211 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม      3(3-0-6) 
LE 211 Probability Theory and Stochastic Processes 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
 หลกัการเบ้ืองตน้ของการสุ่มและความไม่แน่นอน ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม กระบวนการสุ่ม 
การประยกุตท์างระบบส่ือสาร การประมวลสัญญาณ ระบบควบคุมอตัโนมติั 
 

วฟ. 220 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6) 
LE  220 Electromagnetic Field Theory 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

การวเิคราะห์เวคเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตย ์ตวัน าและไดอิเลกตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการน าและ
กระแสการพา สนามแม่เหล็กสถิตย ์สนามแม่เหล็กไฟฟฟ้าท่ีเปล่ียนตามเวลา สมการแมกซ์เวล 

 

วฟ. 230 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE  230 Numerical Techniques in Electrical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
 ทฤษฎีกราฟและการประยกุตใ์ช ้เทคนิคเชิงตวัเลขเบ้ืองตน้ ผลเฉลยของสมการและระบบสมการ 
 วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุด ปัญหาค่าลกัษณะเฉพาะ การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข วิธีแกส้มการเชิง
อนุพนัธ์ 
 

วฟ. 240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า         3(3-0-6) 
LE  240 Electric Circuit Analysis 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 นิยาม และกฎของอุปกรณ์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎี
ของเทเวนินและนอร์ตนั ตวัเก็บประจุ, ตวัเหน่ียวน า วงจรอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง ผลตอบของสัญญาณ
กระตุน้แบบไซน์ การแสดงด้วยเฟสเซอร์ การวิเคราะห์ไฟสามเฟส โครงข่ายสองขั้ว ทฤษฎีโครงข่าย
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วฟ. 241 อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

LE  241 Basic Electronic Circuits and Devices 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.240 
 โครงสร้าง คุณลกัษณะ และโหมดของการท างานของไดโอด วงจรประยุกต์ของไดโอด วงจร
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง  โครงสร้าง คุณลกัษณะ และโหมดของการท างานของทรานซิสเตอร์แบบ BJT 
และ FET  ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณ และสวิตช์  การไบแอสทรานซิสเตอร์  หลกัการวิเคราะห์
วงจรสัญญาณขนาดเล็ก  แบบจ าลองอุปกรณ์แบบ 2 และ 3 ขา  ออปแอมป์และวงจรประยุกต์  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเบ้ืองตน้ 
 

วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล       3(3-0-6) 
LE  242 Digital Circuit Design 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การออกแบบและการสร้างวงจรดิจิตอล  ประกอบดว้ยหัวขอ้ ระบบจ านวน รหสั พีชคณิตบูลีน 
โลจิกเกต การออกแบบวงจรโลจิกแบบคอมไบเนชั่นนอลและแบบซีเควนเชียล (ทั้งวงจรซิงโครนสัและ
วงจรอะซิงโครนสั)   ส าหรับการสร้างเป็นวงจรจริงจะเร่ิมดว้ยวงจรเกตพื้นฐานจนถึงการใชอุ้ปกรณ์พีแอลดี 
 
วฟ. 260 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1        3(3-0-6) 
LE  260 Electrical Machines I 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.240 
 แหล่งพลงังาน วงจรแม่เหล็ก หลกัการแปลงพลงังานแม่เหล็กและพลงังานกลไฟฟ้า พลงังานและ
พลงังานร่วม โครงสร้างของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า หลกัการท างานและประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า
กระแสตรงและกระแสสลบั หลกัการท างานและประสิทธิภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟส หมอ้แปลง
ไฟฟ้าสามเฟส 
 

วฟ.300 ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า     0 (ฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 240 
LE 300 Electrical Engineering Training       ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษา) 

วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไป และผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ก าหนด 

     ฝึกงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าในภาคการศึกษาฤดูร้อน กบับริษทั โรงงาน หน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวสิาหกิจท่ีภาควชิาเห็นชอบ โดยมีก าหนดระยะเวลาฝึกงานอยา่งนอ้ย 240 ชัว่โมง นกัศึกษา
จะตอ้งส่งรายงานการฝึกงานต่อภาควชิาฯ วดัผลดว้ยระดบั S หรือ U และนกัศึกษาไม่สามารถจดทะเบียน
รายวชิาอ่ืนร่วมดว้ย
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วฟ. 301 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า        2 (1-3-2) 
LE  301 Electrical Engineering Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.202 
 ปฏิบติัการในหวัขอ้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า อนัไดแ้ก่ วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
 

วฟ. 302 การออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า       2(1-3-2) 
LE  302 Electrical Engineering Design 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.301 
 การออกแบบโครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร        3(3-0-6) 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems   
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 

สัญญาณและระบบ; สเปกตรัมของสัญญาณ; การประยุกตใ์ชอ้นุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์; 
การมอดูเลตแบบแอนะล็อก, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก; 
การมอดูเลตแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎีการชกัตวัอย่างของไนควิสและการแบ่งนบั; การมอดูเลตพลัส์
แบบแอนะล็อก; การมอดูเลตแบบรหสัพลัส์  (PCM); การมอดูเลตแบบเดลตา้ (DM); การส่งสัญญาณร่วมส่ือ, 
การส่งสัญญาณร่วมส่ือเชิงเวลา (TDM),  การส่งสัญญาณร่วมส่ือเชิงความถ่ี (FDM)  ; สายน าสัญญาณ; การ
แพร่กระจายคล่ืนวทิย;ุ องคป์ระกอบของการส่ือสารไมโครเวฟ; การส่ือสารดาวเทียม; การส่ือสารเชิงแสง 

 
วฟ. 330 การวเิคราะห์เชิงสถิติ         3(6-0-3) 
LE 330 Statistical Analysis 

วชิาบงัคบัก่อน : วฟ. 211 
ช่วงความเช่ือมัน่ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า สหสัมพนัธ์และการถดถอย การทดสอบ

แบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ การวเิคราะห์ความแปรปรวน การประยกุตส์ถิติในเชิงวศิวกรรม 
 
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส์        3(3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 
 ผลตอบสนองความถ่ีของวงจรขยายไบโพลาร์และซีมอส วงจรขยายป้อนกลบัและเสถียรภาพ 
วงจรสะท้อนกระแส วงจรขยายผลต่าง ภาคเอาต์พุตและวงจรขยายก าลัง วงจรขยายป้อนกลับและ
เสถียรภาพ การป้อนกลบัแบบบวกและออสซิลเลเตอร์ แอนะล็อกฟิลเตอร์ 
 



42 

 

วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกส์กายภาพ        3(3-0-6) 
LE 341 Physical Electronics 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท.134 

ลกัษณะทางกายภาพของอะตอมและทฤษฎีแถบพลงังานในของแข็ง ทฤษฎีแถบพลงังานและ
พาหะประจุในสารก่ึงตวัน า พาหะส่วนเกินในสารก่ึงตวัน า ไดโอดชนิดหัวต่อ P-N ทรานซิสเตอร์แบบ
รอยต่อคู่ ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า เลเซอร์ อุปกรณ์ส าหรับการสวิทชิง ส่ิงประดิษฐ์ไมโครเวฟ การ
เจือสารในวงจรอินติเกรต 

วฟ. 360 ระบบไฟฟ้าก าลงั       3(3-0-6) 
LE  360 Power Systems  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.260 
 แนะน าเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั แหล่งพลงังานซ่ึงใช้ในการผลิตไฟฟ้า โครงสร้างของ
ระบบไฟฟ้าก าลงั คุณลกัษณะเฉพาะของโหลด โรงจกัรไฟฟ้า การส่งพลงังานไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ของสายส่ง
ไฟฟ้า ความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า การปรับแต่งแรงดนั ก าลงัไฟฟ้าส่งออกและ
การสูญเสียก าลงัไฟฟ้า ความผิดพร่องชนิดสามเฟสแบบสมมาตร การจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า โครงสร้าง
ของระบบสายส่งและระบบจ าหน่าย อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าก าลงั มาตรฐานและความปลอดภยั 
 
วฟ. 361 การผลิตและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า   3 (3-0-6) 
LE 361 Electrical Power Generation, Transmission and Distribution 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.260 

โครงสร้างระบบไฟฟ้า; แหล่งก าเนิดพลงังาน; โรงไฟฟ้าแบบธรรมดาและแบบพลงังานทดแทน;
คุณลกัษณะของโหลด;  คุณลกัษณะและแบบจ าลองของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า;  คุณลกัษณะและแบบจ าลอง
ของสายส่งก าลงั; ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า; การส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า; อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าก าลงั 

 
วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า     3(3-0-6) 
LE  380 Electrical Instruments and Measurements 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 
 หลกัการเบ้ืองตน้ของการวดั หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า มาตรฐานและการสอบเทียบ
เคร่ืองมือวดั การวดัแรงดนั กระแส และ ก าลงัของวงจรไฟฟ้า การวดัอิมพีแดนซ์และสนามแม่เหล็ก  ระบบ
การวดั เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วงจรปรับปรุงสัญญาณ การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิตอล เทคนิคทาง
ดิจิตอลในการวดั  สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุงอตัราส่วนของสัญญาณวดัต่อสัญญาณรบกวน
ไดแ้ก่ การชีลด ์การกราวด ์และการกรอง การวเิคราะห์ขอ้มูลและความผดิพลาดจากการวดั 
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วฟ. 381 ระบบควบคุม        3(3-0-6) 
LE  381 Control Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 
 หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมแบบอตัโนมติั การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบทางกายภาพ ฟังก์ชันโอนยา้ย แผนภูมิบล็อกและซิกแนลโฟล์วกราฟ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการ
วิเคราะห์ตวัแปรสถานะ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในเชิงเวลา 
การวเิคราะห์โดยรูทโลคสั การวเิคราะห์ผลตอบเชิงความถ่ี ชนิดของการควบคุมพื้นฐานและตวัควบคุมแบบ
อตัโนมติัในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบควบคุมและเทคนิคในการชดเชย 

วฟ. 390 อุณหศาสตร์    3(3-0-6) 

LE  390 Thermal Sciences 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท.134 

หลกัการพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์,พลศาสตร์ของไหล,การเผาไหมแ้ละการถ่ายเทความร้อน;  
กฏของอุณหพลศาสตร์; กฎของก๊าซอุดมคติ; กลศาสตร์ของไหล; การเผาไหม้; การถ่ายเทความร้อน; 
อุปกรณ์ท่ีมีการไหลแบบคงตวั; วฎัจกัรท าความเยน็; การไหลภายในและการไหลภายนอก  
วฟ.401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1      1(0-3-0) 
LE 401 Electrical Engineering Project I 
 วชิาบงัคบัก่อน :  เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีสอบผา่นรายวชิาต่าง ๆ ท่ีภาควชิาก าหนด และตอ้งผา่น
การอบรมโครงการอบรมภาษาองักฤษตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน TU-GET ไม่
ต ่ากวา่ 300 คะแนน 
 โครงงานวจิยัและพฒันาเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงอาจจดัท าโดยนกัศึกษาแต่ละ
คน หรือเป็นกลุ่ม  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงท่าน นกัศึกษาตอ้งส่งรายงาน
และท าการน าเสนอในหวัขอ้โครงงานนั้น 
วฟ.402 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2      2 (0-6-0) 
LE 402 Electrical Engineering Project II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.404 
 งานต่อเน่ืองจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จนเสร็จสมบูรณ์ ถึงขั้นตอนสุดทา้ยของการเขียน
รายงานฉบบัสมบูรณ์  และการน าเสนอผลงานคร้ังสุดทา้ย 
 
วชิาบังคับนอกสาขา 
วก. 291 กลศาสตร์วศิวกรรม       3(3-0-6) 
ME 291 Engineering Machanics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท. 133 
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ระบบแรง แรงลพัธ์ สมดุล แรงกระจาย พลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแขง็เกร็ง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้
ท่ีสองของนิวตนั งานและพลงังาน การกระทบและโมเมนตมั 
 
2. รายวชิาบังคับเลอืกและรายวชิาเลอืก 
วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้     1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วฟ.209 
 เน้นฝึกทกัษะทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน เรียนรู้หลกัการท างานวิธีใชง้านอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ใน
การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประกอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ได ้เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองตน้ ระบบวเิคราะห์และสามารถแกปั้ญหาทางวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้และอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ได ้เรียนรู้
วธีิการใชซ้อฟแวร์บางอยา่งในการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

 (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ โยธา) 
 

วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

การวเิคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลบัเบ้ืองตน้  แรงดนั กระแสและก าลงังาน หมอ้แปลง
ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า อาทิ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการน าไปใชง้าน  สังกปัระบบ
ไฟฟ้าสามเฟสและวธีิการส่งถ่ายพลงังานไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัพื้นฐานทางไฟฟ้า  

 (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ) 
 
วฟ. 224 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร      3(3-0-6) 

LE 224 Information and communications technology 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

ปฏิวติัดิจิตอล หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, องค์ประกอบทางด้าน
ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ส าหรับการประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์, หลกัการและระบบเครือข่ายส่ือสาร
ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบนัและแนวโน้มใน
อนาคต 
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วฟ. 225 เทคโนโลยโีทรคมนาคมเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
LE 225 Introduction to Telecommunication Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 พื้นฐานของเทคโนโลยีโทรคมนาคม: สายส่งและส่ือส่งผ่าน; โครงข่ายเช่ือมต่อ; ช่องสัญญาณ
ส่ือสาร พื้นฐานโครงข่ายขอ้มูล: ข่ายงานบริเวณกวา้ง; ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี การให้บริการโครงข่าย 
โครงข่ายทางแสง การส่ือสารไร้สาย 
 
วฟ. 295 พลงังานไฟฟ้ากบัส่ิงแวดลอ้ม      3(3-0-6) 
 LE 295 Electric Energy and Environment 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

กระบวนการแปลงรูปพลงังานและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า;  ทรัพยากรทดแทน; การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัการผลิต ส่ง และจ าหน่ายไฟฟ้า;  ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า; คุณภาพของก าลงัไฟฟ้า; การก าหนดอตัราค่าพลงังานไฟฟ้า; ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มของการผลิต
ไฟฟ้า; ผลกระทบของการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การประเมินประเด็นทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้า 

 
วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล   3(3-0-6) 
LE 314 Digital Signal Processing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 

ทบทวนเก่ียวกบัสัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา ทฤษฎีไนควิสต์ การแปลงฟูเรียร์
แบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงแบบฟาสตฟ์ูเรียร์ การแปลง z โครงสร้างระบบแบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา 
เทคนิคการออกแบบวงจรกรองสัญญาณแบบดิจิตอล (วงจรกรองแบบ IIR และ FIR) แนะน าการแปลงเวฟ
เล็ทเบ้ืองตน้  การประมวลสัญญาณแบบหลายความเร็ว 
 
วฟ.323 การส่ือสารดิจิตอล        3(3-0-6) 
LE 323 Digital Communications 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.320 
 ทฤษฎีการชกัตวัอยา่ง ความน่าจะเป็นและขบวนการสุ่ม รหสัขอ้มูลดิจิตอลและการปรับรูปพลัส์ 
การตรวจจบัสัญญาณ การมอดูเลชนัแบบดิจิตอล การวิเคราะห์สมรรถนะ ทฤษฎีข่าวสาร รหัสขอ้มูลจาก
แหล่งก าเนิด รหสัช่องสัญญาณ 
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วฟ.324 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล      3(3-0-6) 
LE 324 Data Communication and Networks 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป 
 พื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายขอ้มูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ายขอ้มูลแบบ
ชั้น โปรโตคอลและการส่งขอ้มูลแบบจุดต่อจุด แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครือข่ายขอ้มูล การส่งขอ้มูลแบบใช้ตวักลางในการส่งขอ้มูลร่วมกนั การจดัเส้นทางในการส่งขอ้มูล การ
ควบคุมอตัราการรับส่งขอ้มูล การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
 
วฟ.325 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง                 3(3-0-6) 
LE 325 Communication Network and Transmission Lines 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.240 
 ทฤษฎีโครงข่ายวงจร  การวิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูลหน่ึงพอร์ตและสองพอร์ต วงจรเร
โซแนนซ์อนุกรมและขนาน มลัติเพิลเรโซแนนซ์  วงจรกรองคล่ืน  การแปลงอิมพีแดนซ์และการแมตช์
อิมพีแดนซ์  ทฤษฎีสายส่ง การใชส้ายส่งในการแมตช์อิมพีแดนซ์ 
 
วฟ.333 วศิวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6) 
LE 333 Microwave Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.220 
 ทฤษฎีของสายส่งช่วงความถ่ีไมโครเวฟ พารามิเตอร์เอส การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ การ
ก าทอนช่วงความถ่ีไมโครเวฟ การแบ่งพลังงานและการคปัปล้ิงชนิดมีทิศทาง วงจรกรองช่วงความถ่ี
ไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการประยกุต ์การวดัต่างๆในช่วงความถ่ีไมโครเวฟ 
 
วฟ.343 ทศันศาสตร์        3(3-0-6) 
LE 343 Optics 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท.134 และ ค.112 
 ความรู้เบ้ืองตน้ของทศันศาสตร์เรขาคณิตแบบเชิงเส้น การเล้ียวเบน การแทรกสอด แสงแบบ
ทิศทางเดียวกนั การโพลาไรเซชัน่ การก าเนิดภาพโดยเลนส์เด่ียว และเลนส์บาง ทศันศาสตร์แบบเกาส์เช่ียน 
บทน าของการผดิพลาดท่ีเกิดจากเลนส์เด่ียว การออกแบบทศันูปกรณ์ บทน าของ ทศันคณิตศาสตร์ และทศัน
ศาสตร์แบบลีย ์
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วฟ.344 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์       3 (3-0-6) 
LE 344 Optoelectronics 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.341 
 ฟิสิกส์ของการแพร่เชิงแสง การศึกษาผลกระทบระหวา่งการแพร่เชิงแสงและสสาร หลกัการและ
การประยุกตใ์ชง้านของอุปกรณ์ทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ตวัอยา่งเช่น แหล่งก าเนิดแสง อุปกรณ์ตรวจจบั
สัญญาณ และรวมไปถึงสารเชิงแสงและอุปกรณ์อ่ืนๆ 
 
วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า      3(3-0-6) 
LE 345 Semiconductor Fabrication Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.341 
 เทคโนโลยกีารผลิตไอซี การปลูกผลึก การสร้างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของไอ การสร้างชั้น
เอพิแทกซีในเฟสของของเหลว  การสร้างชั้นเอพิแทกซีดว้ยล าโมเลกุล การสร้างชั้นออกไซดด์ว้ยความร้อน  
การแพร่ซึมดว้ยความร้อน  อิออนอิมพลานเทชนั  การพอกพนูดว้ยไอสารเคมี การท าขั้วโลหะ  ลิโทกราฟฟี  
แอนนิลลิง  แอสเซมบลีและการแพก็เก็จ  แนวโนม้ในอนาคต 
 
วฟ.363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2       3(3-0-6) 
LE 363 Electrical Machines II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.260 
 สมรรถนะและลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเหน่ียวน าหน่ึงเฟส เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า
เหน่ียวน าสามเฟส และเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั การเร่ิมเดิน การขนานเคร่ือง และการควบคุมก าลงั
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า การแกปั้ญหาทางเทคนิคของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า การป้องกนัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
 
วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3-0-6) 
LE 364 Electrical Systems Design 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.360 หรือ วฟ.361 
 หลกัการขั้นพื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า แผนระบบไฟฟ้าจ าหน่าย รหสัและมาตรฐานการ
ติดตั้ง สัญลกัษณ์ แผนภาพวงจร การประมาณโหลด การออกแบบการวางสาย ระบบกราวด์ การค านวณ
กระแสลดัวงจร และติดตั้งระบบต่าง ๆ ไดแก่ระบบแสงสว่าง การท างานร่วมกนัของระบบป้องกนั การ
ปรับปรุงตวัประกอบก าลงั ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
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วฟ.365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั      3(3-0-6) 
LE 365 Power Systems Analysis 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.360 หรือ วฟ.361 
 การค านวณสมการโครงข่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์การไหล การควบคุมการไหลของก าลงัไฟฟ้า 
การวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบสมมาตร การวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบอสมมาตร การป้องกนัระบบ
ไฟฟ้าก าลงัและอุปกรณ์ป้องกนั เสถียรภาพชัว่ครู่ การจดัสรรการผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ ระบบกราวด ์
 
วฟ.408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1      3(3-0-6) 
LE 408 Special Topics in Electrical Engineering I 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 หวัขอ้ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวศิวกรรมไฟฟ้า 
 

วฟ.409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2      3(3-0-6) 
LE 409 Special Topics in Electrical Engineering II 
 วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 หวัขอ้ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวศิวกรรมไฟฟ้า 
วฟ.415 การประมวลผลภาพ       3(3-0-6) 
LE 415 Digital Image Processing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 
 ประวติัการพฒันาการประมวลผลภาพ โครงสร้างขอ้มูลของภาพทางดิจิตอล เทคนิคต่างๆ ก่อน
การประมวลผล การท าให้ภาพมีคุณภาพดีข้ึน การจ าลองรูปภาพ การจ าลองภาพเคล่ือนไหวโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การเปล่ียนตาข่ายคอนทวัร์ แผนท่ีและระบบพิกดั การประยุกต์ของการประมวลผลภาพ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์วชินั 
 
วฟ.426 การส่ือสารทางแสง       3(3-0-6) 
LE 426 Optical Communication 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.220 
 ตวักลางน าคล่ืนชนิดไดอิเล็กตริกทรงกระบอก เง่ือนไขการเดินทางของแสง โครงสร้างและ
ประเภทของเส้นใยน าแสง ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นใยน าแสง การผลิตเส้นใยน าแสง ประเภทของสาย
เคเบิลน าแสง  การเส่ือมของคุณภาพสัญญาณในเส้นใยน าแสง แหล่งจ่ายทางแสง เทคนิคของการมอดูเลต 
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อุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณทางแสง เคร่ืองรับทางแสง อุปกรณ์ทวนสัญญาณและอุปกรณ์ขยายสัญญาณทาง
แสง อุปกรณ์ทางแสงต่างๆ การค านวณส าหรับการเช่ือมต่อ 
 

วฟ.428 วศิวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
LE 428 Antenna Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.220 
 นิยามและทฤษฎีพื้นฐาน แหล่งกระจายคล่ืนแบบจุด ก าลงัและรูปแบบของการกระจายคล่ืน 
ทิศทางและอตัราขยายของสายอากาศ อิมพีแดนซ์ของการกระจายคล่ืน โพลาไรเซชนัของคล่ืน การกระจาย
คล่ืนจากองคป์ระกอบกระแส การแพร่กระจายคล่ืนของสายอากาศเส้นลวด  สายอากาศแถวล าดบัเชิงเส้น 
สายอากาศแบบอูดะ-ยากิ และสายอากาศแบบล็อกรายคาบ สายอากาศแบบช่องเปิด สายอากาศแบบไมโค
รสตริป การวดัสายอากาศ 
 

วฟ.434 การส่ือสารไร้สาย       3(3-0-6) 
LE 434 Wireless Communication 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.320 
 พื้นฐานของระบบการส่ือสารไร้สาย การกระจายคล่ืน การมอดูเลต การเขา้รหสั โครงข่ายและ
มาตรฐาน โครงสร้างและโปรโตคอลของโครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย เช่น โครงข่ายแบบเซล, โครงข่าย
เพจจ้ิง, จีเอสเอม็, ยเูอม็ทีเอส, ไอทริปเป้ิลอี 802.11 และโครงข่ายแอดฮอค การจดัการเก่ียวกบัต าแหน่ง  การ
จดัการส่งผา่นบริการ และโปรโตคอลการพิสูจน์ตวั ระบบการส่ือสารไร้สายในอนาคต   
 
วฟ.435 วศิวกรรมโทรศพัท ์        3(3-0-6) 
LE 435 Telephone Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.320 
 แนะน าเก่ียวกบัระบบโทรศพัท์  การให้สัญญาณในข่ายวงจรโทรศพัท์ เทคโนโลยีการสวิตช่ิง 
ระบบข่ายวงจรโทรศพัท ์PSTN ระบบโทรศพัทต์ูส้าขา PBX การวิเคราะห์ปริมาณข่าวสาร การวางแผนข่าย
วงจร ระบบ ISDN สายผูเ้ช่าแบบดิจิตอลอสมมาตร (ADSL) การส่ือสารสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย IP 
แนะน าเก่ียวกบัระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
 
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต      3(3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 
 บทน าเก่ียวกบัฮาร์ดไดร์ฟ  โครงสร้างของ ฮาร์ดไดร์ฟ  การเขียนและอ่านขอ้มูล  โครงสร้างของ
หวัอ่าน/เขียนและแผ่นเก็บขอ้มูล  การแปลงสนามแม่เหล็กเป็นขอ้มูลทางไฟฟ้า  สายการผลิต ฮาร์ดไดร์ฟ
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และวิธีทดสอบ Electrostatic discharge (ESD) ห้องสะอาด (cleanroom) และการควบคุม  การติดต่อกบั
คอมพิวเตอร์ (Interface) การเยีย่มชมโรงงานผลิต 
 

วฟ.458 พื้นฐานกลศาสตร์ควอนตมัและคล่ืนส าหรับวศิวกร    3(3-0-6) 
LE 458 Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.214 และ วฟ.220 
 อธิบายความสัมพนัธ์ของกลศาสตร์คล่ืน-อนุภาคยดุเก่า ความเป็นมาของสมการโชรดิงเจอร์ ใน
ทฤษฏีทางควอนตมัและระบบอยา่งง่าย โดยเฉพาะอะตอมและการสร้างหว้งศกัยพ์ลงังาน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการแผรั่งสีและระบบอะตอม ตลอดจนการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีควอนตมัอธิบายการสร้างอุปกรณ์
เลเซอร์ และสารก่ึงตวัน า 
 

วฟ.465 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั       3(3-0-6) 
LE 465 Power Electronics 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 

คุณลกัษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ไดโอดก าลงั ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์
ก าลงั มอสเฟตก าลงั ไอจีบีที  คุณลกัษณะของวสัดุแม่เหล็กในงานอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั แกนหมอ้แปลงก าลงั 
แกนเฟร์ไรต ์แกนผงเหล็ก วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้าแบบต่างๆและการประยกุตใ์ชง้านเบ้ืองตน้ วงจรแปลง
ผนัก าลงัไฟฟ้าแบบต่างๆ วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นกระแสตรง วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสสลบั วงจรแปลงผนั
ก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั  
 
วฟ.467 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE 467 Power Plant and Substation 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.363 
 คุณลกัษณะเฉพาะและเส้นโคง้ของโหลด ตวัประกอบโหลด แหล่งพลงังานซ่ึงน ามาผลิตไฟฟ้า 
โรงจกัรไฟฟ้าพลงัน ้ า โรงจกัรไฟฟ้าพลงัไอน ้ า โรงจกัรไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงจกัรไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
โรงจกัรไฟฟ้าเคร่ืองยนตดี์เซล โรงจกัรไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ การด าเนินการจ่ายไฟฟ้าอยา่งประหยดั ศูนย์
ควบคุม อุปกรณ์และการออกแบบสถานีไฟฟ้ายอ่ย การวางแผนจดัการสถานีไฟฟ้ายอ่ย ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
 
วฟ.468 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย ์   3(3-0-6) 
LE 468 Protection and Relay 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.365 
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   สาเหตุและสถิติการเกิดความผิดพร่อง บทบาทของรีเลย ์หลกัการเบ้ืองตน้และองคป์ระกอบของ
การป้องกนั คุณลกัษณะเฉพาะและโครงสร้างการท างานของรีเลย ์หมอ้แปลงกระแสและหมอ้แปลงแรงดนั 
การป้องกนักระแสเกินและกระแสร่ัวลงดินในระบบส่ง การป้องกนัสายส่งโดยใช้การน าร่องและรีเลย์
ระยะทาง การป้องกนัแบบผลต่าง การป้องกนัหมอ้แปลงไฟฟ้า การป้องกนัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การป้องกนั
บสั การป้องกนัมอเตอร์ 

 
วฟ.469 การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE 469 Electric Drives 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.465 
 ขอ้ก าหนดทางกลส าหรับการขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า วงจรแปลงก าลงัไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน2
ดว้ยก าลงัไฟฟ้า หลกัการแปลงพลงังานกลไฟฟ้า การขบัเคล่ือนมอเตอร์กระแสตรง การขบัเคล่ือนมอเตอร์
กระแสสลับแบบแม่เหล็กถาวร   การขับเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวน า ตัวควบคุมป้อนกลับส าหรับการ
ขบัเคล่ือนมอเตอร์ 
 
วฟ.473 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง       3(3-0-6) 
LE 473 High Voltage Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.220 
 การก าเนิดและการใชง้านแรงดนัสูง เทคนิคการวดัแรงดนัสูง สนามไฟฟ้าในวสัดุเน้ือเดียวกนั
และในวสัดุต่างชนิดกนั และเทคนิคการสร้างฉนวน ดิสชาร์จของก๊าซ ไดอิเล็กทริกของฉนวนซ่ึงเป็น
ของเหลวและของแขง็ เทคนิคการทดสอบวสัดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัสูง แรงดนัเกินเน่ืองจากการสับ
สวติซ์และฟ้าผา่ การป้องกนัฟ้าผา่ 
 
วฟ.474 การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 
LE 474 Computer Methods for Power Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.360 หรือ วฟ.361 
 เมทริกช์ของระบบไฟฟ้าก าลงั หลกัการโปรแกรมเพื่อการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั การค านวณ
ปริมาณไฟฟ้าในภาวะสถานะอยูต่วั การค านวณหาเสถียรภาพ การค านวณหากระแสลดัวงจร การประมาณ
ค่าตวัแปรสถานะ เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด 

 
วฟ.477 หลกัการคุณภาพก าลงั        3(3-0-6) 
LE 477 Fundamentals of Power Quality 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.465 
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 แหล่งก าเนิด ผลพวง ผลกระทบของโหลดไม่เป็นเชิงเส้นต่อระบบไฟฟ้าก าลงั และทางแกข้อง
ปัญหาคุณภาพก าลงัไฟฟ้าท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  มาตรฐานคุณภาพก าลงัไฟฟ้า
และการตรวจวดั  การประเมินคุณภาพก าลงัไฟฟ้า 
 
วฟ.478 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 
LE 478 Dynamic Modeling of Electrical Machines and Power Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.360 หรือ วฟ.361 
 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั ของมอเตอร์เหน่ียวน า ของโหลด และของ
ระบบไฟฟ้าสมการพีชคณิตของโครงข่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น 
การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองระบบไฟฟ้าในวเิคราะห์เสถียรภาพเชิงมุมและเชิงแรงดนั 

 

วฟ. 479  ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ       3(3-0-6) 
LE  479 Smart Grid 
            วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.240 หรือ วฟ.209 

แนวคิดเบ้ืองตน้ของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า  ระบบการจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า เคร่ืองวดัปริมาณพลงัไฟฟ้า อตัราค่าไฟฟ้า  
การวางแผนก าลงัการผลิตไฟฟ้า การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานหมุนเวยีน สถานี
จ่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บัรถไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้าดว้ยอาคารอจัฉริยะ โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะกบัการ
ขบัเคล่ือนสู่การลดปริมาณคาบอนไดออกไซด ์และการเป็นสังคมสีเขียว  
 
วฟ. 483 เคร่ืองมือวดักระบวนการ        3(3-0-6) 
LE 483 Process Instrumentation  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.380 
แนะน าอุปกรณ์ควบคุมและการวดั แทรนส์ดิวเซอร์แบบแอนะล็อกและดิจิทลั  เทคนิคการวดัความ

ดนัเคร่ืองส่งความดนัดิฟเฟอเรนเชียล การวดัการไหลของไหล รวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิและทุติยภูมิและวิธี
พิเศษ  การวดัอุณหภูมิ รวมถึงวิธีไร้ไฟฟ้า วิธีทางไฟฟ้า และวิธีการแผรั่งสี ชนิดของการวดัระดบัของเหลว 
การวดัระดบัของเหลวโดยตรง การวดัระดบัของเหลวทางออ้ม รวมถึงวิธีความดนัอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้า
และวธีิพิเศษ  ตวัควบคุมสัญนิยม 

 
วฟ. 484 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุตใ์ช ้      3(3-0-6) 
LE 484 Microprocessors and Applications 

 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.242 
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ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ การเช่ือมต่อระบบ การขดัจงัหวะ 
เทคนิคอินเตอร์เฟส หน่วยความจ า การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์ การประยุกตใ์ชไ้มโครโปรเซสเซอร์
ในระบบการวดั อตัโนมติั และควบคุม 
วฟ. 486 การออกแบบระบบเคร่ืองมือวดั       3(3-0-6) 
LE 486 Instrumentation System Design  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.380 
 แนะน าระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม การระบุและสัญลกัษณ์เคร่ืองมือวดั ภาพเขียน
แบบของกระบวนการ แผนภาพระบบไฟและแผนภาพลูป แผน่ขอ้ก าหนด การติดตั้งและการทดสอบใช้
งานระบบเคร่ืองมือวดั แบบแปลนทางวศิวกรรม อุปกรณ์ควบคุมสุดทา้ย การป้องกนัเคร่ืองมือวดั 
 
วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี      3(3-0-6) 
LE 487 Neural Networks and Fuzzy Systems 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ. 200 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี ระบบฟัซซ่ีแบบปรับค่า 
โครงสร้างและพลศาสตร์ของหน่วยประสาท การเรียนรู้แบบมีการแนะน าและไม่มีการแนะน า 
 
วฟ.488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
LE 488 Industrial Automation Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.380 
 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรมท่ีควบคุมดว้ยพีแอลซี (PLC) รวมถึงระบบขบัเคล่ือนเซอร์โว
และนิวแมติกส์ไฟฟ้า  การโปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน  หลักการของระบบสกาด้า (SCADA) การ
โปรแกรมสกาดา้เพื่อตรวจวดัและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีควบคุมดว้ยพีแอลซี 
 

วฟ. 493 ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย      3(3-0-6) 
LE 493 Distributed Generation Systems  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.360 หรือ วฟ.361 
แนะน าเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย; เทคโนโลยีของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย, 

เทคโนโลยพีลงังานจากเช้ือเพลิงดัง่เดิมและพลงังานหมุนเวยีน; การเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายกริด; 
ผลกระทบทางเทคนิคของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจายในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า   ,ก าลงั สูญเสียในระบบ ,
สภาวะของแรงดนัไฟฟ้า, ความน่าเช่ือถือ  ,ระบบ การป้องกนั และการไหลของก าลงัไฟฟ้า; ระบบส่งไฟฟ้า
อจัฉริยะ; ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
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วฟ. 494 พลงังานหมุนเวยีน        3(3-0-6) 
LE 494 Renewable Energy  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.360 หรือ วฟ.361 
แนะน าเก่ียวกบัระบบพลงังานและทรัพยากรพลงังานหมุนเวยีน; ศกัยภาพของแหล่งพลงังาน

หมุนเวยีนในประเทศไทย; ความแตกต่างของเทคโนโลยพีลงังานจากเช้ือเพลิงดัง่เดิมและพลงังาน
หมุนเวยีน; เทคโนโลยขีองพลงังานหมุนเวยีน เช่น แสงอาทิตย,์ ลม , ชีวมวล, ความร้อนใตพ้ิภพ , ก๊าซ
ชีวภาพ , ขยะมูลฝอยชุมชน, พลงังานจากคล่ืนน ้า, เซลลเ์ช้ือเพลิง; การกกัเก็บพลงังาน; กฎหมายขอ้ก าหนด
และนโยบายของพลงังานหมุนเวยีน; ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 
วฟ. 495 ประสิทธิภาพและการจดัการพลงังาน      3(3-0-6) 
LE 495 Energy Efficiency and Management  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.360 หรือ วฟ.361 
หลกัการพื้นฐานของประสิทธิภาพพลงังาน; หลกัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในอาคารและ

โรงงานอุตสาหกรรม; การจัดการภาระโหลด; กฎหมายและข้อก าหนดของการอนุรักษ์พลังงาน;  
การวิเคราะห์และการจดัการพลงังานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม; เทคนิคในการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพในระบบแสงสวา่ง, ระบบท าความร้อน ระบายอากาศและระบบปรับอากาศ, มอเตอร์ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม; ระบบการผลิตพลงังานร่วม; การอนุรักษ์พลงังานและมาตรการการจดัการพลงังานและการ
วเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

 
วพ.310  การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซฮร์     3(3-0-6) 
CN 310  Microprocessor Systems Design 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.210 หรือ วฟ.242 
 ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองต้น สถาปัตยกรรมของซีพียู ระบบบัส การเช่ือมต่อหน่วยความจ า 
ชุดค าสั่ง ภาษาแอสเซมบล้ี  อินเตอร์เฟสอินพุทและเอาท์พุท ไดแ้ก่ พอร์ทขนาน พอร์ทอนุกรม และการ
เช่ือมต่อกบัสัญญาณแอนะล็อก ภาษาซีส าหรับไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคการโปรแกรม และการจดัการ
อินเตอร์รัพต ์การประยกุตใ์ชง้านไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
วพ.313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล      3(3-0-6) 
CN 313 VHDL Programming 
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 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วพ.210 หรือ วฟ.242  
 การใชภ้าษาวเีอชดีแอลออกแบบระบบดิจิตอลดว้ยเทคนิคการออกแบบเป็นระบบในระดบัสูง  โดย
การอธิบายเป็นแบบโครงสร้างและแบบอธิบายพฤติกรรมทางฮาร์ดแวร์ รวมถึงการทดสอบระบบ และ
การศึกษาดว้ยการท าโครงงานขนาดเล็ก  การใชเ้คร่ืองมือส าหรับการออกแบบ  การสังเคราะห์  และการท า
เป็นของจริงดว้ยอุปกรณ์ประเภท ซีพีแอลดีและเอฟพีจีเอ 
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      3.1.5.2   ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3(3-0-6) 
TU 100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain 
understanding of the concept of ‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for self-
development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing issues in 
their society through real-life practices. 
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities  
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, 
intellectual and creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems 
that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development, violence, wars, and 
various world crises so that we can live well in a changing world. 
 
มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for 
society.     The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of 
social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of 
social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts, and major theories of 
social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included is the analysis of 
contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual, group, macro-
social, national and world perspectives-- to view those problems.  
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มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for 
scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well 
as the impacts of science and technology on economies, societies and environments.  Current issues 
involving the impacts of science and technology on moral, ethics and human values. 
 

มธ.156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and 
application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development 
methodology, problem solving using high-level language programming. 
 
ท.161 การใชภ้าษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing 
the main idea, communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 
สษ.070  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

Prerequisite  : Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll 

directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for 
Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic 
integrated skills of listening, speaking, reading and writing. 
 
สษ.171  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 

Prerequisite  : Have earned credits of  EL 070 or  Language  Institute  placement 
 An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ 
English proficiency at a higher level.
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สษ.172  ภาษาองักฤษพื้นฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 

Prerequisite  :  Have earned credits of  EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more 
sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing. 
 
ส่วนที ่2 
วท.123   เคมีพื้นฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123   Fundamental Chemistry 
 Atomic theory, electronic structure of atoms, properties of elements and periodic trends, 
chemical bonding, atomic orbitals and molecular orbitals, molecular geometry, coordination complexes, 
nuclear chemistry, stoichiometry, states of matter,  types of chemical reactions, solutions and colloids, 
chemical equilibrium,  electrochemistry, chemical thermodynamics, chemical kinetics, basic organic 
chemistry and environmental chemistry. 
 
วท.173   ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173   Fundamental Chemistry Laboratory 
       Prerequisite:  Have taken or currently taking with SC 123 
 Experiments related to the contents in SC 123 
 
สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 

Prerequisite: Have earned credits of  EL 172 
Preparing and training students for careers; using business English reading, writing,  

speaking and listening in the work-related contexts. 
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บังคับเลอืก 1 วชิา  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
 

วค.106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
           Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of 
pollutions and their impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and energy. 
Decision analysis. Environmental ethics. Sustainable design. Energy consumption in Thailand. Energy 
consumption in transportation, industries, and buildings. Sustainability of energy for Thailand. Electricity 
generation in Thailand. Energy conservation. Alternative energy. Solar energy. Biomass for energy. 
Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. Nuclear energy. 
 
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 Proficient reading comprehension techniques: interpret, analyse and summarize reading 
information. Report writing: Style in reports, formats. Methods of compiling data for report-writing in 
tables and figures. Units, Symbols and Mathematical equations. Terminology and transliterate, 
Presentation skills and techniques for presentation. 
 
น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 This course gives an account of general principles in the Civil and Commercial Code in the 
following Titles: (1) Persons  (2) Property (types of property and proprietary rights) (3) Juristic acts 
(general principles, declaration of will, void and voidable acts)  (4) Obligations and contracts 
 
น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  3 (3-0-6) 
LA 249  Introduction to Intellectual Property 
        This course seeks to provide students with fundamental knowledge in relation to the protection 
of ‚creation of the mind of human-beings‛, justifications and needs for the protection and benefits to be 
derived from the protection of this kind of property, the enforcement of rights flowing from the 
protection. For this purpose, examples will be drawn from existing intellectual property law, in particular, 
such legislation most central to the daily life of students e.g. the copyright law and the trademarks law. 
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พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction of Business 

The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, 
namely finance, accounting, marketing, human resource and production management, and management 
information system, placed within organizational, forms of businesses, environmental, legal and 
managerial context.  Underlying business concepts will be discovered through the study of real-world 
examples and fundamental business plans.   
 
ทม.201 หลกัการบริหาร    3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, 
organizing, leading, controlling, managerial decision making and ethics 
 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 

 A study of principles of economics regarding an allocation of scarce resources, theory of 
value and price determination. An introduction to the theory of consumption and production leading to 
the determination of supply and demand of goods and services. Price determination and allocation 
efficiency in perfectly and imperfectly competitive markets. 
 
2. วชิาเฉพาะ 
          (1.1)  วชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 
            Motion, force, gravity, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, elastic and fractures, 
fluids, oscillations, waves, sound and applications, heat and the kinetic theory of gases, the first and the 
second laws of thermodynamics. 
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วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

Prerequisite:  Have taken 133 
Electric charge and electric fields, Gauss’ law, electric potential, capacitance, dielectrics, electric 

current, DC circuits and devices, magnets and electromagnets, magnetic induction and Faraday’s law, 
inductors, AC circuits, electromagnetic theory and applications, light, lenses and optical instruments, 
reflection, refraction, diffraction, interference and polarization, modern physics. 

 

วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
  Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, momentum, 
waves and heat.  

 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 

Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, optics 
and modern physics. 

 

ค.111 แคลคูลสัพื้นฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 
   The elecmentary number system and functions, calculus of one variable functions, limit, 
continuity, the derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its 
applications, series, Taylor’s Theorem and its applications 
Note: There no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA 218 

 

ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

Prerequisite: Have earned credits of MA111 
 Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of 
coordinates, polar coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, 
multiple integrals, scalar fields and vector fields, derivative of  vector valued functions, integration in the 
vector fields, Gauss’s Theorem, Green’s Theorem and Stokes’ Theorem, Fourier and Laplace analysis 
and theirs applications.
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ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations 

 Prerequisite:  Have earned credits of  MA112 or MA113 
 First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear 

differential equations, nonhomogeneous linear dirrerential equations,s differential equations of higher 
order, series solution of linear differential equations, special functions, partial differential equations, the 
Laplace transform and Fourier transform, introduction to nonlinear differential e quations, applications 
engineering problem solving. 
 
     (1.2) วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม       3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 
             Prerequisite : - 
 The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work 
preparation.  Applied geometry.  Dimensioning and description.  Orthographic  drawing.  Pictorial 
drawing.  Freehand  sketchin.  Sectioning.  Computer aided  drawing. 
 
วย. 100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
               Prerequisite : - 
   Ethical issues relevant to the engineering profession.  Potential impact of technoloty transfers 
and implementation with respect to society and its members.  Potential problems that may arise are 
studied along with possible ways to prevent them from occurring and ways to deal with them once they 
occur. 
 
วย.101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 

Engineering profession, Role and responsibility, Engineering fields, Curriculum and courses in 
engineering, Problem solving in engineering, Mathematical and scientific tools, Tests and experiments, 
Engineers and society and environment, Computers in engineering. 
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วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
Prerequisite  :  - 
  Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, rubber, 
wood and concrete.  Phase diagram.  Materials characteristics.  Materials properties testing.  Relation of 
microstructure and macrostructure with material properties.  Manufacturing processes of materials.  
Effects of  heat treatment on microstructure and properties of material. 
 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วฟ. 200 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
LE  200 Electrical Engineering Mathematics 
 Prerequisite : - 
 Linear algebra: review of vectors and matrices; vector spaces; linear transformations; systems 
of linear equations; eigenvalue problems; models in electrical engineering. Fourier and Laplace 
transforms and their applications. Complex analysis: complex numbers and functions; complex 
integration; residue theorem. 
 
วฟ.201  ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-0) 
LE 201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE240  
 Laboratory to introduce students to basic equipments and measurements in electrical 
engineering. 
 
วฟ.202  ปฏิบติัการพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2     1(0-3-0) 
LE 202 Basic Electrical Engineering Laboratory II 
 Prerequisite : Have earned credits of LE201 
 Basic laboratory work on topics in electrical engineering including electronic circuits, digital 
signal processing, electrical machines and transformers. 
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วฟ.210 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
LE  210 Signals and Systems 
 Prerequisite : Have earned credits of MA111 

   Continuous-time and discrete-time signal and system; linear time-invariant system (LTI); 
signal analysis using  Fourier  transform, Laplace transform, and  Z-transform; applications of signal and 
system; modern techniques in signal and system analysis. 
 
วฟ .211  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม     3(3-0-6) 
LE 211  Probability Theory and Stochastic Processes 
 Prerequisite : Have earned credits of MA111 
 Introduction to concepts of randomness and uncertainty: probability, random variables, 
stochastic processes. Applications to communications, signal processing, and automatic control. 
 
วฟ. 220 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE  220 Electromagnetic Field Theory 
 Prerequisite : - 

Vector analysis; electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and 
conduction currents; magnetostatic fields; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations. 
 
วฟ. 230 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า     3(3-0-6) 
LE  230 Numerical Techniques in Electrical Engineering 
 Prerequisite : Have earned credits of MA111 
  Graph theory and applications. Introduction to numerical techniques: solutions of equations and 
system of equations, method of least squares, eigenvalue problem, numerical differentiation and 
integration, methods for solving differential equations. 
 
วฟ. 240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า        3(3-0-6) 
LE  240 Electric Circuit Analysis 
 Prerequisite : - 
 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. Two-port networks. Network theorems.
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วฟ. 241 อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

LE  241 Basic Electronic Circuits and Devices 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE240 
  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; introduction 
to power electronics. 
 
วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล       3(3-0-6) 
LE  242 Digital Circuit Design 
 Prerequisite : - 
 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 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 
LE  260 Electrical Machines I 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE240 
 Energy sources, magnetic circuits, principles of electromagnetic and electromechanical energy 
conversion, energy and co-energy, construction of rotating machines, principle of DC and AC rotating 
machines and their efficiencies, principle of  single-phase and three-phase transformers and their 
efficiencies. 
 
วฟ.300 ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า   0 (Train at least 240 hours per semester) 
LE 300 Electrical Engineering Training 

 Prerequisite : Junior student and passed the required English language test 
      Practical training related to the field of electrical engineering during a summer semester in a 
company, factory, government agency, or state-owned enterprise, which is approved by the department, 
with a total training period of at least 240 hours Students must submit training reports to the department. 
This course is graded S/U and students cannot take other courses during this summer semester. 
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วฟ. 301 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า       2 (1-3-2) 
LE  301 Electrical Engineering Laboratory 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE202 
 Laboratory work on topics in Electrical Engineering including electronic circuits, electric 
machines and so on. 

 

วฟ. 302 การออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า      2(1-3-2) 
LE  302 Electrical Engineering Design 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE301 
 Design projects on topics in Electrical Engineering.  
 
วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems   
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 

Introduction to signal and system; spectrum of signal and applications of Fourier Series and 
transform; analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; noise in analog communication; binary 
baseband modulation; Nyquist’s sampling theory and quantization; pulse analog modulation, pulse code 
modulation (PCM), delta modulation (DM); multiplexing, time-division multiplexing (TDM); frequency-
division multiplexing (FDM); introduction to transmission lines, radio wave propagation, microwave 
components and satellite communications, and optical communication. 
 
วฟ. 330 การวเิคราะห์เชิงสถิติ       3(6-0-3) 
LE 330 Statistical Analysis 

Prerequisite : Have earned credits of  LE211 
Confidence intervals; hypothesis testing; estimation; regression and correlation; nonparametric 

tests; analysis of variance; engineering applications. 
 
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE241 
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 Frequency response of bipolar and CMOS amplifiers; current mirrors, differential amplifiers, output 
stages and power amplifiers; feedback amplifiers and stability; positive feedback and oscillators; analog filters. 

 

วฟ. 341  อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ       3(3-0-6) 

LE 341 Physical Electronics 
 Prerequisite : Have earned credits of  SC134 
                  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 
 

วฟ. 360 ระบบไฟฟ้าก าลงั       3(3-0-6) 
LE  360 Power Systems  
 Prerequisite : Have earned credits of  LE260 
 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. 361 การผลิตและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า   3 (3-0-6) 
LE 361 Electrical Power Generation, Transmission and Distribution 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE260 
 Power system structure; Sources of electric energy; Conventional and renewable energy power 
plants; Load characteristics; Generator characteristics and models; Power transformer characteristics and 
models; Transmission line parameters and models; Electrical power distribution systems; Introduction to 
distributed generation; Power system equipment. 
 
วฟ. 380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE  380 Electrical Instruments and Measurements 
 Prerequisite : Have earned credits of   LE241 
 Fundamentals of measurement. Units and standard instruments. Standard and calibration of 
electrical instruments. Voltage, current and power measurements. Impedance measurement at low and high 
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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.  
 

วฟ. 381 ระบบควบคุม        3(3-0-6) 
LE  381 Control Systems 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 
 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. 
 
วฟ. 390 อุณหศาสตร์         3(3-0-6) 

LE  390 Thermal Sciences 
 Prerequisite : Have earned credits of  SC134 

Fundamental concepts of thermodynamics, fluid dynamics, combustion and heat transfer; Law 
of thermodynamics; Ideal gas law; Fluid mechanics; Combustion; Heat transfer; Steady flow devices; 
Refrigeration cycles; Internal and external flows 

 
วฟ.401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1       1(0-3-0) 
LE 401 Electrical Engineering Project I 
 Prerequisite : Senior student who either passed the English training programme or has the TU-
GET score of at least 300.   
 Research and development project on an electrical engineering problem is carried out by an 
individual or a group of students under supervision of one or more academic staff members. The student 
must submit reports and give an oral presentation on the project. 
 

วฟ.402 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2       2 (0-6-0) 
LE 402 Electrical Engineering Project II 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE404 
 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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2. รายวชิาบังคับเลอืกและรายวชิาเลอืก 
 
วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้      1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 Prerequisite : Have earned credits or taking LE209  in the same semester 
 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 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 Prerequisite : - 
 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, and Industrial Engineering) 
 
วฟ. 224  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE 224   Information and communications technology 
 Prerequisite : - 

Digital revolution; principles of information and communication technology (ICT); software and 
hardware of computer; communication and networking; cutting edge technologies and trends in 
information technologies.
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วฟ. 225 เทคโนโลยโีทรคมนาคมเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
LE 225 Introduction to Telecommunication Technology 
 Prerequisite : - 
 Fundamentals of telecommunication technology: transmission lines and media; network 
connections; communication channels. Data networking basics: wide area networks; local area networks. 
Network services. Optical networking. Wireless communications. 
 
วฟ. 295 พลงังานไฟฟ้ากบัส่ิงแวดลอ้ม       3   (3-0-6) 
LE 295 Electric Energy and Environment 
 Prerequisite : - 

Energy conversion process and electricity generation technology; renewable resources; 
application of information and communication Technology to generation, transmission and distribution of 
electricity; efficient use of electrical energy; power quality; electricity tariff determination; environmental 
effects of electricity generation; Impact of energy utilization on nature and environment; assessment of 
environmental issues related to electricity generation. 
 
วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล      3(3-0-6) 
LE 314 Digital Signal Processing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 

Review of discrete-time signals and systems, the Nyquist theorem, the discrete Fourier 
transform (DFT), fast Fourier transform (FFT) and z-transform; structures of discrete-time systems; 
digital filter design techniques (IIR and FIR filter); introduction to wavelet transform; multirate signal 
processing. 
 
วฟ.323 การส่ือสารดิจิตอล        3(3-0-6) 
LE 323 Digital Communications 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE320 
 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. 
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วฟ.324 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล      3(3-0-6) 
LE 324 Data Communication and Networks 
 Prerequisite : Junior student 
 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.325 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง       3(3-0-6) 
LE 325 Communication Network and Transmission Lines 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE240 
 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.333 วศิวกรรมไมโครเวฟ        3(3-0-6) 
LE 333 Microwave Engineering 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE220 
 Microwave transmission lines; s-parameters; microwave network analysis; microwave 
resonators; power dividers and directional couplers; microwave filters; microwave systems and 
applications; microwave measurement. 

 

วฟ.343 ทศันศาสตร์         3(3-0-6) 
LE 343 Optics 
 Prerequisite : Have earned credits of  SC134 and MA112 
 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. 
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วฟ.344 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์        3(3-0-6) 
LE 344 Optoelectronics 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE341 
 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. 
 
วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า       3(3-0-6) 
LE 345 Semiconductor Fabrication Technology 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE341 
  Integrated circuit fabrication technologies: crystal growth, vapor phase epitaxy, liquid phase 
epitaxy, molecular beam epitaxy, thermal oxidation, thermal diffusion, ion implantation, chemical vapor 
deposition, metallization, lithography, annealing, assembly and packaging, future trends.  
 
วฟ.363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2        3(3-0-6) 
LE 363 Electrical Machines II 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE260 
 Performances and characteristic of single-phase induction machines, three-phase induction 
machines and synchronous machines; starting, paralleling, and controlling of electrical machines; 
application of AC electrical machines; troubleshooting of electrical machines; protection of electrical 
machines. 

 

วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3-0-6) 
LE 364 Electrical Systems Design 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE360 or LE 361 
 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. 
 

 
 
 



73 

 

วฟ.365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั       3(3-0-6) 
LE 365 Power Systems Analysis 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE360 or LE 361 
 Calculation of transmission and distribution networks, load flow analysis, load flow controls, 
symmetrical fault analysis, unsymmetrical fault analysis, power system protection and equipments, 
transient stability, economic dispatch, grounding. 
 
วฟ.408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1      3(3-0-6) 
LE 408 Special Topics in Electrical Engineering I 
 Prerequisite : Instructor’s permission 
 Topics of current interest and new developments in various fields in electrical engineering. 
 
วฟ.409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2      3(3-0-6) 
LE 409 Special Topics in Electrical Engineering II 
 Prerequisite : Instructor’s permission 
 Topics of current interest and new developments in various fields in electrical engineering. 
 
วฟ.415 การประมวลผลภาพ        3(3-0-6) 
LE 415 Digital Image Processing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 
 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.426 การส่ือสารทางแสง        3(3-0-6) 
LE 426 Optical Communication 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE220 
 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.428 วศิวกรรมสายอากาศ        3(3-0-6) 
LE 428 Antenna Engineering 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE220 
 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.434 การส่ือสารไร้สาย        3(3-0-6) 
LE 434 Wireless Communication 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE320 
 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 วศิวกรรมโทรศพัท ์        3(3-0-6) 
LE 435 Telephone Engineering 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE320 
 Introduction to telephone systems; Signaling in telephone network; Switching technology; 
Public switched telephone network (PSTN); Private branch exchange (PBX); Traffic analysis; Network 
planning; ISDN; ADSL; Voice over IP; Introduction to mobile telephone system. 
 
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต      3(3-0-6) 
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE241 
 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.
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วฟ.458 พื้นฐานกลศาสตร์ควอนตมัและคล่ืนส าหรับวศิวกร    3(3-0-6) 
LE 458 Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
 Prerequisite : Have earned credits of  MA214 and LE220 
 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 nanotechnology.  
 
วฟ.465 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั        3(3-0-6) 
LE 465 Power Electronics 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE 241 

Characteristics of power electronics devices; power diode; thyristors, power bipolar transistors; 
MOSFET; IGBT; characteristics of magnetic materials in power electronics; power transformer core; 
ferrite core; iron powder core; converters and their applications; ac to dc converter; dc to dc converter; ac 
to ac converter; dc to ac converter 
 
วฟ.467 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า       3(3-0-6) 
LE 467 Power Plant and Substation 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE363 
 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, lightning system. 
 
วฟ.468 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย ์    3(3-0-6) 
LE 468 Protection and Relay 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE 365 
 Causes and statistics of faults, role of protective relays, fundamental of protective relaying, 
protective relays requirement, relay structures and characteristics, current and voltage transformers,  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 การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า       3(3-0-6) 
LE 469 Electric Drives 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE465 
 Mechanical requirements for electric drives; converters in electric drives; basic principle of 
electro-mechanical energy conversion; DC motor drives; permanent magnet AC motor drives; induction 
motor drives; feedback controller for motor drives. 
 
วฟ.473 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง        3(3-0-6) 
LE 473 High Voltage Engineering 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE220 
 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 การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 
LE 474 Computer Methods for Power Systems 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE360 or LE 361 
 Power system matrix, power system programming, steady-state computation, stability 
computation, short-circuit computation, state estimation, optimization techniques. 
 
วฟ.477 หลกัการคุณภาพก าลงั        3(3-0-6) 
LE 477 Fundamentals of Power Quality 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE465 
 Sources, consequences, Impact of nonlinear loads on power systems and solutions of power 
quality problems that affect the operation of electrical equipment.  Power quality standards and 
monitoring.  Power quality assessment. 
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วฟ.478 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 
LE 478 Dynamic Modeling of Electrical Machines and Power Systems 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE360 or LE 361 
 Dynamic modeling of synchronous machine, induction machine, load, and power system; 
algebraic equation of power network; large- and small-signal stability analysis;  applications of power 
system model in rotor-angle and voltage stability analysis. 
 
วฟ. 479   ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ       3(3-0-6) 
LE  479 Smart Grid 
            Prerequisite: Have earned credits of  LE240 or LE209 

Basic Concept of the Smart Grid, Smart Grid Architectures, Restructuring of Electricity Supply 
Industry, Smart Power Grid  Framework -  Generation Domain, Transmission Domain, Distribution 
Domain, Load Domain, Renewable Energy Complex, Power Station for Electric Vehicle,  Power from 
Smart Building, Smart Grid as a Driving Force to Low Carbon and Green Growth Society. 

 
วฟ. 483 เคร่ืองมือวดักระบวนการ        3(3-0-6) 
LE 483 Process Instrumentation  

Prerequisite: Have earned credits of  LE380 
Introduction to measurement and control devices; analog and digital transducers; pressure 

measurement techniques; differential pressure transmitter; fluid flow measurement includes primary 
meters, secondary meters and special methods; measurement of temperature includes non-electric 
methods, electric methods and radiation method; types of liquid level measurement, direct liquid level 
measurement, indirect liquid level measurement includes hydrostatic pressure methods, electrical 
methods and special methods; conventional controller. 
วฟ. 484 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุตใ์ช ้      3(3-0-6) 
LE 484 Microprocessors and Applications 
 Prerequisite: Have earned credits of  LE242 

Introduction to microprocessors; structure of microprocessors; system connections; interrupts; 
interface techniques; memories; microprocessor programming; applications of microprocessors in 
instrumentation, automation and control systems. 
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วฟ. 486 การออกแบบระบบเคร่ืองมือวดั       3(3-0-6) 
LE 486 Instrumentation System Design  

Prerequisite: Have earned credits of  LE380 
 Introduction to industrial process control system; instrumentation symbols and identifications; 
process drawings; loop and wiring diagram; instrument specification sheet; installing and commissioning 
instrumentation; plot plans; final control devices; instrument protection. 
 
วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี      3(3-0-6) 
LE 487 Neural Networks and Fuzzy Systems 

Prerequisite: Have earned credits of  LE 200 
 Theory and applications of fuzzy systems and neural networks. Adaptive fuzzy systems.  
Neuron structure and dynamics.  Unsupervised and supervised learning. 
 
วฟ.488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
LE 488 Industrial Automation Systems 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE380 
 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. 493 ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย      3(3-0-6) 
LE 493 Distributed Generation Systems  

Prerequisite: Have earned credits of  LE360 or LE 361 
Introduction to distributed generation; technologies of DG, conventional and renewable 

technologies; grid interconnection; technical impact of distributed generation on distribution systems, 
loss, voltage profile, reliability, protection, load flow; smart grids; economics aspects. 
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วฟ. 494 พลงังานหมุนเวยีน        3(3-0-6) 
LE 494 Renewable Energy  

Prerequisite: Have earned credits of  LE360 or LE 361 
Introduction to energy systems and renewable energy resources; potential of renewable resources 

in Thailand; difference of conventional and renewable energy technologies; renewable technologies such 
as solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid waste, wave energy, fuel cell; energy 
Storages; laws, regulations, and policies of renewable energy; economics aspects. 
 
วฟ. 495 ประสิทธิภาพและการจดัการพลงังาน      3(3-0-6) 
LE 495 Energy Efficiency and Management  

Prerequisite: Have earned credits of  LE360 or LE 361 
 Fundamental of energy efficiency; principle of energy efficiency in building and industry; load 

management; laws and regulations of energy conservation; energy management and analysis in building 
and industrial; technical aspects to use energy efficiently in lighting system, heating and ventilating and 
air-conditioning (HVAC) systems, Industrial motor;  co-generation; energy conservations and 
management measures and economics analysis 
 

วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาอืน่ 
วก.291  กลศาสตร์วศิวกรรม                3  (3-0-6) 
ME 291 Engineering Mechanics   

Prerequisite : Have earned credits of    SC 133 
 Force systems; resultant; equilibrium; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; 
Newton’s second law of motion; work and energy, impulse and momentum 

 

วพ.310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3(3-0-6) 
CN 310 Microprocessor Systems Design 
 Prerequisite : Have earned credits of  CN210 or LE242 
 Introduction to microprocessors.  CPU architecture. System bus. Memory interface. Instruction 
set. Assembly language. Input/output interface using parallel ports. Serial communications. A/D and D/A 
conversions. C language for microprocessor. Programming techniques. Interrupts processing. 
Applications of  microprocessors and microcontrollers. 
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วพ.313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล       3(3-0-6) 
CN 313 VHDL Programming 
 Prerequisite : Have earned credits of  CN210 or LE242  
 Using the VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language 
(VHDL) for modeling and top level design of digital systems. Structural and behavioral models, 
concurrent and sequential language elements, resolved signals, generics, configurations, test benches, 
guarded signals, and case studies will be studied. With the use of the industry standard compiler, 
simulation and synthesis tools, designs will be constructed and synthesized, ultimately being configured 
on CPLD and FPGA chip. 
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 3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร    

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
1. 3 1005 02747 xx x  รองศาสตราจารย ์ สัญญา  มิตรเอม 

Sanya  Mitaim 
Ph.D. Electrical Engineering  

 
University of Southern 
California ,U.S.A. 

2542 

    M.S. 
 

 Electrical Engineering  University of Southern 
California ,U.S.A. 

2535 

    B.Eng.  Control Engineering (Nonlinear 
Signal Processing, Neural and Fuzzy 
Systems, Stochastic Resonance) 

King Mongkut’s Institute of 
Technology, Ladkrabang 

2533 

2. 3 7060 0419 xx x รองศาสตราจารย ์ นรินทร์  วฒันกุล 
Narin Watanakul 

M.Eng.   Electrical Engineering   
  

King Mongkut’s Institute of 
Technology North Bangkok 

2536 

    
 

B.Sc.  Electrical Engineering  
(Power Electronics, Power Systems,  
Energy Management) 

King Mongkut’s Institute of 
Technology North Bangkok 

2529 
 
 

3. 3 9011 00278 xx x รองศาสตราจารย ์ ไพบูลย ์  
นาคมหาชลาสินธ์ุ 

Ph.D. Electrical Engineering  University of Florida, 
Gainesville, Florida,U.S.A. 

2546 

   Paiboon 
Nakmahachalasint 

M.Eng.  Electrical Engineering  University of Florida, 
Gainesville,Florida ,U.S.A. 

2537 

    B.Eng.  Industrial Instrumentation (Power 
Electronics, Electronic Systems & 
Controls,  Industrial Automation) 

King Mongkut's Institute of 
Techonology Ladkrabang 

2534 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
4. 3 1007 00338 xx x อาจารย ์ พงษศ์กัด์ิ  

มหาโชคเลิศวฒันา 
Ph.D.  Electrical Engineering  The Ohio State University, 

U.S.A. 
2550 

     Pongsak 
Mahachoklertwattana 

M.S.  Electrical Engineering  The Ohio State University, 
U.S.A.  

2545 

    M.Eng.  Electrical Engineering  Kyoto University,Japan 2537 
    B.Eng. 

 
 Electrical Engineering  
(Computational Electromagnetics 
and Applications, Microwave 
Technologies) 

Kyoto University,Japan 2535 

5. 3 9098 00845xxx อาจารย ์ ณฐัพงศ ์ ตณัฑนุช Ph.D. Electrical Engineering Chulalongkorn University 2554 
   Nutthapong  

Tanthanuch 
M.Eng. Electrical Engineering Chulalongkorn University 2547 

    B.Eng. Electrical Engineering  
(Highvoltage Engineering) 

Chulalongkorn University 2544 
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   3.2.2 อาจารย์ประจ าทีร่่วมสอนในหลกัสูตร 

 
ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
1. 
 

3 6010 00062 xx x รองศาสตราจารย ์ ณรงค ์ บวบทอง 
 

M.Eng. 
 

Computer   
  

King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang  

2534 
 

    B.Eng. Electrical Engineering  
(Digital Signal 
Processing, Computer 
Engineering, 
Microelectronics) 

King Mongkut’s Institute of Technology 
North Bangkok 

2522 

2. 
 

 3 7060 0419 xx x รองศาสตราจารย ์ นรินทร์  วฒันกุล 
 

M.Eng. Electrical Engineering   
  

King Mongkut’s Institute of Technology 
North Bangkok 

2536 

    B.Sc. Electrical Engineering  
(Power Electronics,  
Power Systems,  
Energy Management) 
 

King Mongkut’s Institute of   Technology 
North Bangkok 

2529 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
3. 32001 00873 xx x รองศาสตราจารย ์ พิชยั  อารีย ์ Ph.D. Electrical Engineering University of Glasgow,UK. 2543 
    M.S. Electrical Engineering  University of Manchester Institute of 

Science and Technology,U.K. 
2540 

    B.Eng. Electrical Engineering  
(Power Systems,  
Electrical  Machines) 
 

King Mongkut’s Institute of Technology 
Thonburi 

2536 

4. 3 9011 00278 xx x รองศาสตราจารย ์ ไพบูลย ์นาคมหาชลา
สินธ์ุ 

Ph.D. Electrical Engineering  University of Florida, Gainesville, Florida 
, U.S.A.  

2546 

    M.Eng. Electrical Engineering  University of Florida, Gainesville, Florida 
, U.S.A. 

2537 

    B.Eng. Industrial Instrumentation  
(Power Electronics,  
Electronic Systems & 
Controls,  Industrial 
Automation) 
 

King Mongkut's Institute of Techonology 
Ladkrabang 
 

2534 



85 

 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
5. 3 1005 03259 xx x รองศาสตราจารย ์ วนัชยั ไพจิตโรจนา Ph.D. Optoelectronics King’s College, University of 

London,U.K.  
2545 

    M.Sci. Nonlinear Optics University of Southern California ,U.S.A. 2539 
    M.Eng. Computer  Technology Asian Institute of Technology  2532 
    B.Eng. 

 
Telecommunication 
(Laser and Nonlinear 
Optics) 
 
 

King Mongkut’s Institute of  Technology 
Ladkrabang 

2528 

6. 3 2099 00013 xx x รองศาสตราจารย ์ สมชาติ โชคชยัธรรม D.Eng. Electrical Engineering  Nagaoka University of Technology,Japan 2545 
    M.S. Electrical Engineering  University of Rochester, U.S.A. 2538 
    B.Eng. Electrical Engineering  

(Image Processing,  
Digital Signal 
Processing,elemedicine) 
 
 

Chulalongkorn University 
 

2534 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
7. 3 1005 02747 xx x รองศาสตราจารย ์ สัญญา  มิตรเอม Ph.D. Electrical Engineering  University of Southern California,U.S.A.  2542 
    M.S. Electrical Engineering  University of Southern California, U.S.A.   2535 
    B.Eng. Control Engineering  

(Nonlinear Signal 
Processing, Neural and 
Fuzzy Systems, 
Stochastic Resonance) 
 

King Mongkut’s Institute of Technology, 
Ladkrabang 

2533 

8. 3 3399 00039 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จรี ไชยชาญ Ph.D. Biomedical Engineering University of Southern California, U.S.A. 2550 
    M.S. Biomedical Engineering  University of Southern California, U.S.A. 2549 
    M.Eng. Telecommunications  Asian Institute  of  Technology 2536 
    B.Eng. 

 
Electrical Engineering  
(Biomedical Signal 
Processing, Circulatory 
Control in Sleep-
Disordered Breathing) 
 

Khon Kaen University 2532 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
9. 3 1001 01037 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชนาทิพย ์นามเปรมปรีด์ิ Ph.D. Computer Science University of California, San Diego,U.S.A 2545 
    M.Eng. 

 
Electrical Engineering 
and Computer Science 

Massachusetts Institute of Technology,  
U.S.A. 

2540 

    B.S. Computer Science and 
Engineering  
(Cryptography, Computer 
and Network Security,  
Distributed Systems) 
 

Massachusetts Institute of Technology, 
U.S.A.   

2539 

10. 3 1009 05009  xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ชาครี มาลีวรรณ M.S.EE Microelectronics  University of Texas,U.S.A 2538 
    M.Sc.  Physics Northeastern  Illinois University, U.S.A. 2534 
    B.Sc. Physics  Ramkhamhang University 2527 
    B.Arch. Industrial Design 

(Microelectronics, 
Electromagnetics  and   
Opto-electronics) 
 

King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang 

2525 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
11. 3 1002 01227 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทวศีกัด์ิ  กิจกาญจนารัตน์ Ph.D. Electrical Engineering Polytechnic University, U.S.A. 2545 

    M.S. Electrical Engineering Columbia University, U.S.A. 2538 
    M.Eng. Computer Science Asian Institute of Technology 2534 
    B.Eng. 

 
Electrical Engineering  
(Computer Network, 
Computer Engineering) 
 

Kasetsart  University  2532 

12. 4 1012 00034 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นพพร  ลีปรีชานนท ์
 

Ph.D. Electrical Engineering  
 

Royal Melbourne Institute of Technology, 
Australia.  

2547 

    M.Eng. 
 

Electrical Engineering  King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang 

2539 

    B.Eng. 
 

Electrical Engineering  
(Power System, High-
Voltage Engineering, 
Electrical System Design) 
 
 

King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang 

2536 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
13. 3 3018 00348 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์นภดล อุชายภิชาติ Ph.D. Medical Signal 

Processing  
Napier  University, U.K.   2548 

    M.Eng. Mechatronics  Aisian Institute of Technology   2542 
    B.Eng. 

 
Electrical Engineering  
(Digital Signal 
Processing) 

Kasetsart University,  2540 

14 3 1020 01178 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศุภชยั  วรพจน์พิศุทธ์ิ D.Eng. Control Engineering   Tokyo Institute of Technology, Japan.  2545 
    M.Eng. Electrical Engineering  Chulalongkorn University 2538 
    B.Eng. 

 
Electrical Engineering  
(Control Engineering) 

Chulalongkorn University 2533 

15. 3 4099 00971 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาตุรงค ์ตนัติบณัฑิต   Ph.D. Electrical and Computer 
Engineering  

University of  Pittsburgh, U.S.A 2549 

    M.S. Information Science University  of  Pittsburgh ,U.S.A 2544 
    B.Eng. 

 
Electrical Engineering  
(Speech Processing,  
Pattern Recognition,  
Computer Vision) 

Kasetsart  University  2539 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
16. 3 6099 00524 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทรงยศ นาคอริยกุล 

 
Ph.D.  

 
M.S.  

 
B.S. 

 

Electrical and Computer 
Engineering  
Electrical and Computer 
Engineering  
Electrical Engineering 
(Digital signal 
Processing)  
 

Carnegie Mellon University,U.S.A  
 
Carnegie Mellon University ,U.S.A 
 
Columbia University,U.S.A 

2550 
 

2546 
 

2544 

17. 3 3096 00001 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วรีชยั อโณทยัไพบูลย ์
 

Ph.D. Information Technology  
 

Sirindhorn International Institute of 
Technology, Thammasat University  

2549 

    M.S. Electrical Engineering  Stanford University ,U.S.A. 2540 
    B.S. 

 
Computer and Systems 
Engineering  
(Numerical Optimization,  
CNC Programming) 
 
 

Rensselaer Polytechnic Institute,U.S.A  2538 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
18. 3 3399 00116 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วรีชยั  อศัวเมธาพนัธ์ Ph.D. Electronic Engineering  University of Tokyo , Japan  2546 

    M.Eng. Electronic Engineering  University of Tokyo , Japan  2542 
    B.Eng. Electrical and Electronics 

Engineering   
(Semiconductor Lasers, 
Photonic Integrated 
Circuits, Epitaxial 
Growth and Processing 
Technologies) 
 

Chiba University , Japan 2540 

19. 3 1006 01641 xx x อาจารย ์ ชุมพล บุญมี  
 

D.Eng. Information Science and 
Control Engineering  

Nagaoka  University of Technology , 
Japan 

2541 

    M.Eng. 
 

Electrical and Electronic 
System Engineering  

Nagaoka  University  of Technology , 
Japan 

2538 

    B.Eng. 
 

Electrical Engineering  
Computer Engineering 
 

Nagaoka  University  of Technology , 
Japan. 

2536 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
20. 3 9401 00280 xx  x อาจารย ์ ดามพเ์มษ บุณยะเวศ Ph.D. Electrical Engineering  University of Colorado,U.S.A. 2547 

    M.S. Electrical Engineering University of Colorado, U.S.A. 2541 
    B.Eng. 

 
Electronics Engineering 
(Signal Processing,  
Wireless Communication) 

King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang 

2536 

21. 3 7707 00147 xx x อาจารย ์ นาวนิ  สมญาติ 
 

M.Sc. 
B.Eng. 

 

Computer Science  
Electrical and Electronic   
Engineering  
(Electronic Engineering) 

University of Edinburgh,U.K.  
University of Manchester Institute of 
Science and Technology,U.K. 

2538 
2537 

22. 3 1007 00338 xx x อาจารย ์ พงษศ์กัด์ิ Ph.D. Electrical Engineering  Ohio State University,U.S.A.  2550 
    มหาโชคเลิศวฒันา M.S. Electrical Engineering  Ohio State University ,U.S.A. 2545 
    M.Eng. Electrical Engineering  Kyoto University, Japan. 2537 
    B.Eng. 

 
Electrical Engineering  
(Computational 
Electromagnetics and 
Applications, Microwave 
Technologies) 

Kyoto University, Japan. 2535 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
23. 3 1302 00158 xx x อาจารย ์ พรระพีพฒัน์ ภาสบุตร 

 
D. Eng. 
M. Eng.  
B.Eng. 

 

Electrical Engineering  
Electrical Engineering  
Electrical Engineering 
(Power Systems,  
Energy Management) 

Asian Institute of Technology  
Asian Institute of Technology  
Thammasat University   

2550 
2544 
2539 

24. 3 4099 00618 xx x 
  
 

อาจารย ์
 

วชิรา  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

 

M.Eng. 
 
 

B.Eng. 
 

Computer Engineering 
and Information 
Management  
Chemical Engineering  
 

Asian Institute of Technology  
 
 
King Mongkut’s Institute of Technology 
North Bangkok 

2542 
 
 

2538 

25. 3 5799 00048 xx x ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปิยะ    เตชะธีราวฒัน์ 
 

Ph.D.  
 

B.Eng. 

Computer  Engineering  
 
Computer Engineering  
(Computer Network,  
Network Security and 
Wireless Sensor Network) 

Royal Melbourne Institute of Technology 
University, Australia.  
University of New South Wales,Australia. 

 

 

 

2551 
 

2547 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
26. 3 4199 00055 xx x อาจารย ์ นิติการ   น่ิมสุข 

 
Ph.D. 

M.Eng.  
B.Eng. 

Physical Electronics  
Physical  Electronics  
Electrical and Electronic 
Engineering  
(Artificial Neural 
Networks, Pattern 
Recognition, Electronic 
Noses) 

Tokyo Institute of Technology,Japan.  
Tokyo Institute of Technology,Japan. 
Tokyo Institute of Technology, Japan.  
 
 

2551 
2548 
2546 

27. 3 9098 00845 xx x อาจารย ์ ณฐัพงศ ์ ตณัฑนุช 
 

Ph.D. 
M.Eng. 
B.Eng. 

 

Electrical Engineering 
Electrical Engineering  
Electrical Engineering  
(Highvoltage Engineering) 

Chulalongkorn University 
Chulalongkorn University 
Chulalongkorn University 

2554 
2547 
2544 

28. 
 

3 3499 00160 xx x อาจารย ์ ศุภวฒัน์  สุภคัวงศ ์
 

Ph.D 
M.S. 
B.S 

 
 

Electrical  Engineering 
Electrical  Engineering 
Electrical  Engineering 
(Communications and  
signal processings) 

Imperial College, U.K. 
University of Virginia, U.K. 
University of Virginia, U.K. 
 
 

2553 
2548 
2547 
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ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว ต าแหน่ง ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจาก 

ประชาชน ทางวชิาการ  สถาบัน ปี 
29.  

 
 
 

อาจารย ์ พิศาล แกว้ประภา Ph.D 
M.S. 

 
B.S 

Electrical Engineering 
Wireless and Networking 
Engineering 
Computer Engineering 

Lehigh University, USA. 
 
 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2555 
2550 

 
2544 

30. 
 

 
 
 
 
 

อาจารย ์ นายจกัราวธุ เดชวเิศษ Ph.D 
M.Phil. 
M.Eng. 

B.S 
 

Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
 

Imperial College London, United 
Kingdom. 
 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

2555 
2546 
2538 
2535 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
จากความตอ้งการท่ีบณัฑิตควรมีประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้นหลกัสูตรไดก้ าหนด

รายวิชาฝึกงาน และสหกิจศึกษา  (จะจดัอยู่ในกลุ่มวิชาบงัคบัเลือก) โดยนกัศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาไดว้่า
ตอ้งการประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบใด  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางในภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได้ 

4.2. ช่วงเวลา  
  วชิาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 
  วชิาสหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาชั้นปีท่ี 4 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน  
  วชิาฝึกงาน จดัเตม็เวลาในภาคฤดูร้อน  
  วชิาสหกิจศึกษา จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
         5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลกัสูตรก าหนดใหน้กัศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 และ 2  ซ่ึงเป็นวิชาท่ี
ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาวธีิ การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ สรุปผล เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิศวกรรมไฟฟ้า ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงค์การวิจยั โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใตก้ารแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
         5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
               นักศึกษาสามารถมีกระบวนการในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนา แนวทาง  หรือวิธีการ หรือ
กระบวนการ หรือ องคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ีมีการทดสอบ พิสูจน์ ยืนยนัความถูกตอ้ง และความน่าเช่ือถือ และสามารถเรียบ
เรียงปริญญานิพนธ์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาได ้ 
           5.3   ช่วงเวลา 

       ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4   
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           5.4   จ านวนหน่วยกติ 
                โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1  หน่วยกิต 
  โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 2  หน่วยกิต 
            5.5  การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 1-2 คน พร้อมทั้งจดัสรร
คณะกรรมการสอบโครงงาน 

2) อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้และประเมินผล 
3) จดัชัว่โมงการให้ค  าปรึกษาโครงงานวิจยั จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่าน  มีการจดัท าบนัทึกการให้

ค  าปรึกษา 
4) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างการวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณาจารย์ทุกคนเพื่อรับข้อเสนอแนะและ

ประเมินผล 
5) นกัศึกษาน าเสนอผลการศึกษาโครงงานวิจยัแบบปากเปล่าต่อคณาจารยทุ์กคนเพื่อรับขอ้เสนอแนะและ

ประเมินผล 
6) นกัศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการโครงงาน  

            5.6   กระบวนการประเมินผล  
1) อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาร่วมกันก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลตามวตัถุประสงค์

รายวชิา 
2) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการโครงงาน ซ่ึงเข้าร่วมฟังการ

น าเสนอผลการศึกษา 
3) อาจารยป์ระสานงานวชิาโครงงานน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

หลกัสูตร เพื่อน าผลการประเมินเสนอต่อคณะฯ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.   การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
มีความตระหนกัและทศันคติท่ีดีต่อ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

- การสอดแทรกในวชิาเรียน 

มีทกัษะการเป็นผูน้ าและท างานเป็นทีม - การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน 
- การท ากรณีศึกษาและน าเสนอในชั้นเรียน 

มีวนิยั และความรับผดิชอบ - การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

มีทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง - การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เช่น วชิาสัมมนา  การศึกษาเฉพาะเร่ือง 

มีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด การ
อ่าน การเขียน ในเชิงวชิาการ 

- การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
เช่น การท าวิทยานิพนธ์ ท่ีจะต้องจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า  น า เสนอผลความก้าวหน้า ต่อ
คณะกรรมการ น าเสนอผลของวิทยานิพนธ์ออกมา
ในรูปของบทความทางวิชาการและน าเสนอในท่ี
ประชุมวชิาการ 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป   

 2.1.1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  (4)  มีวนิยั 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
  (6)  มีจิตอาสา 
 2 ) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตวัอยา่งท่ีครอบคลุมประเด็นปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (2) อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (3)  กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์และให้ความเห็นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (4)  การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (5)  จดักิจกรรมเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
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  (6)   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (7)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  (8)   จดักิจกรรมส่งเสริมในเร่ืองความรับผดิชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
  (9)   แฟ้มสะสมงาน 

(10)  กรณีศึกษาการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของวชิาชีพต่างๆ 
(11)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นจิตอาสา 
(12)  ก าหนดชัว่โมงกิจกรรมพฒันาจิตอาสา 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           (1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
   (2) ประเมินโดยการสะทอ้นความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น 
   (3) ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน 
   (4) นกัศึกษาท าบนัทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสังคม 
   (5) การมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเองก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  
   (6) ประเมินจากภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   (7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
   (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
   (9)ประเมินโดยใชก้ารสังเกต 
  (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเอง 
 2.1.2. ความรู้ 
  1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
  (3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
  (4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา 
  (2) การท าแผนท่ีความคิด 
  (3) ใหมี้การคิดวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวธีิแกปั้ญหา 
  (4) เนน้การสอน การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (5) การท ารายงาน/โครงงาน 
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  (6) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ช้ 
  (7) การศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
 3)   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (2) การประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยการสอบ 
  (3) การท ารายงาน/การคน้ควา้ 
  (4) การส่งงานและการน าเสนองาน 
  (5) การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  (6)แบบฝึกหดั 
  (7)การประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยการสอบ การท ารายงาน 
  (8)ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (9)การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (11)การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  

2.1.3. ทกัษะทางปัญญา 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)สามารถก าหนดประเด็นวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
  (2)สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3)มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4)มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (2)กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้จากความคิดท่ีไดเ้รียน 
  (3) การระดมสมอง 
  (4)การแสดงบทบาทสมมติ 
  (5)จดักิจกรรรมการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
  (6)ปัญหา และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งนอ้ย 1กิจกรรม/วชิา 
  (7)การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (8)กระบวนการเรียนการสอนแบบใหส้ัมผสัปัญหา (problem- based learning) 

(9)ลงมือปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยการใหท้ าโครงงาน (project-based learning) 
(10)จดักิจกรรมส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์
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(11)บรรยาย/อภิปราย 
(12)การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทศันะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้รียน และสังคม 
(13)การเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
(14)การมอบหมายงาน 
(15)การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)การประเมินการคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
  (2)การจดัระบบความคิด 
  (3)การน าเสนอรายงาน 
  (4)การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  (5)โครงงาน/ผลงาน 
  (6)การทดสอบ/การสอบเก่ียวกบัระบบความคิด ความเช่ือมโยง และเหตุผล 
  (7)การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
  (8)การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
  (9)การประเมินจากรายงาน 
  (10)การประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
 

2.1.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  (2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  (3) มีความรับผดิชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) การมอบหมายงานใหท้ างาน/โครงงานกลุ่ม 
  (2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
  (3) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ืองภาวะผูน้ า 
  (4)การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
  (5)ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพึ่งตนเอง 
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  (6)การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  (7)การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
  (8)การบรรยาย/การอภิปราย ยกตวัอยา่งผลกระทบในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
  (9)การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผูเ้รียน 
  (10)สอนและฝึกปฎิบติัเก่ียวกบัการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลกัความ
เสมอภาค การเคารพกติกา 
  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
  (2)ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามในในบทบาทภาวะผูน้ า 
และผูต้ามในสถานการณ์ต่างๆ 
  (3)นกัศึกษาประเมินตนเอง 
  (4)ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 
  (5)ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใชสิ้ทธิเสรีภาพ 
  (6)ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
2.1.5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (2)มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
  (3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
  (4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (2) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  (3) การน าเสนอ/รายงานหนา้ชั้น เรียน 
  (4) การน าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
  (5) การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคิดค านวณ จากการยกตวัอยา่ง 
  (6) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
  (7) การใชก้รณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล 
  (8) การท าวิจยั 
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 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การประเมินผลงาน/โครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) การประเมินทกัษะการส่ือสาร การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
(3) การน าเสนองาน /ทกัษะความเขา้ใจ 
(4) การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 

 
2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ 

 2.2.1. คุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นยงัมีกฎหมายควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม อาจารยท่ี์
สอนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีทั้ง 5 ขอ้ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งอาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้น
คุณธรรม จริยธรรมอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ตามท่ีระบุไว ้

 (1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสัตยสุ์จริต  

 (2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์รและสังคม  

 (3)  มีภาวะความเป็นผู ้น าและผู ้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 

 (4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
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 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เน้นการเข้าชั้ นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม  มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้  นอกจากน้ี
อาจารย์ผูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา   รวมทั้งมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ   
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด  
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 2.2.2 ความรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวศิวกรรมไฟฟ้า และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ี

นกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิง
ต่อไปน้ี 

  (1)  มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกตใ์ช้กบังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี 

  (2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของ
สาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  

  (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
  (4)  สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
  (5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้ 
  การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถท าไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด

ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 
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  2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบติั 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชา  นั้น  ๆ  นอกจากน้ีควรจดัให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวชิาสหกิจศึกษา 

2.2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโ้ดยพึ่งตนเองไดเ้ม่ือจบการศึกษาแล้ว 
ดงันั้นนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบั
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในขณะท่ีสอนนกัศึกษาอาจารย์ตอ้งเนน้ให้นกัศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จาก
การสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

 (1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
 (2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ในการ

พฒันานวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
 (5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
 การวดัมาตรฐานในขอ้น้ีสามารถท าไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีให้นกัศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิด

ของการแกปั้ญหา และวธีิการแกปั้ญหาโดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงขอ้สอบท่ีเป็นการเลือกค าตอบท่ี
ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบท่ีใหม้า ไม่ควรมีค าถามเก่ียวกบันิยามต่างๆ   
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 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยกุตท์างวศิวกรรมไฟฟ้า 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบติัของนักศึกษา  เช่น  ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้  

2.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจาก
สถาบนัอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนท่ีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ีให้นกัศึกษาระหว่างท่ีสอนวิชา หรืออาจให้นกัศึกษาไปเรียน
วชิาทางดา้นสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆน้ี 
(1)  สามารถ ส่ือสารกับก ลุ่มคนท่ีหลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคม
ไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม  

(2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อ
สังคม คุณสมบติัต่างๆ น้ีสามารถวดัระหวา่งการท ากิจกรรรมร่วมกนั 

(4.2)กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
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ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น
ขา้มหลกัสูตร หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงัในผล
การเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงัน้ี 

(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผูน้ า 

(4.3)กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็น
ของขอ้มูล 

 2.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5.1)ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

นักศึกษาจ าเป็นต้องมีทกัษะ หรือควรได้รับการพฒันาทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข เพื่อให้
สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางวิศวกรรม          ไฟฟ้า ซ่ึงจ าเป็น
อยา่งมากในการน าไปวจิยั หรือใชง้านในอุตสาหกรรม รวมทั้งตอ้งมีทกัษะในการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถจดัการระบบงานท่ีนกัศึกษาจะตอ้งออกไปเผชิญหลงัจากจบ
การศึกษา ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการเพื่อให้นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ จากการสอน
เพื่อใหเ้กิดทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 
(1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็น  อยา่งดี 
(2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  
(4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
(5)  สามารถใช้เคร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
การวัดมาตรฐานน้ีอาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นกัศึกษา 
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(5.2)กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง  ๆ  ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

(5.3)กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)   ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การ

อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 

Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

3.1  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป  
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
2)  มีความเป็นธรรม 
3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4)  มีวนิยั 
5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
6)  มีจิตอาสา 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.1.3 ทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถก าหนดประเด็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธีิการแกไ้ขปัญหา 

            และผลการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
4)  มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 

3.1.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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2) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการ 
    ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
 4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 

 
3.2  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ  

   3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 

ซ่ือสัตยสุ์จริต  
2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ร

และสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ตามล าดบั

ความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์ 

4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม  

5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

   3.2.2  ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี 

2)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการท่ีส าคัญ ทั้ งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหาของ
สาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้  

  3.2.3  ทกัษะทางปัญญา 
1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ในการพฒันา
นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  

  3.2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพมาส่ือสารต่อสังคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม  
2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวิชาชีพ
อยา่งต่อเน่ือง 

4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสังคม 
 3.2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
5)  สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 



107 

107 

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาศึกษาทัว่ไป  

         ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ส่วนที ่1                        

-หมวดมนุษยศาสตร์                        
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                        

-หมวดสังคมศาสตร์                        

มธ.100   พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม                        

มธ.120   สหวทิยาการสงัคมศาสตร์                         

-หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์หรือ คอมพวิเตอร์                        

มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                        

มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้                        

หมวดภาษา                        

ท.161 การใชภ้าษาไทย                        

สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                        
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
สษ.171    ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2                        
สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3                          

ส่วนที ่2                        
วท.123   เคมีพ้ืนฐาน 

                       

วท.173   ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน                        

สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน                       

วค.106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน                        
วย.106   เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ 

                       

น. 209    หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์                       

น. 249    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา                       

พบ.291  ธุรกิจเบ้ืองตน้                      

ทม.201 หลกัการบริหาร                       

ศ. 213     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                       
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาเฉพาะ  

  ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์                          
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                          

วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                          

วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                          

วท.184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                          

ค.111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                          

ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์                          

ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์                          

วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                          

วก.100  กราฟฟิกวศิวกรรม ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 

วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร       ○    ○         ○     ○ 

วย.101  ความรู้เบ้ือตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์     ○               ○      

วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1  ○    ●         ○ ○         ○ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วฟ. 200 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า                          

วฟ. 201 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                          

วฟ. 202 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                          

วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น                          

วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น                          

วฟ. 210 สัญญาณและระบบ                          

วฟ. 211 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม                          

วฟ. 220 ทฤษฎีสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า                          

วฟ. 230 เทคนิคเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า                          

วฟ. 240 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า                          

วฟ. 241 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน                          

วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล                          

วฟ. 260 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1                          

วฟ. 301 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า                          
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 วฟ. 302 การออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                          

วฟ.305 ฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                          

วฟ. 314 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล                          

วฟ. 320 ทฤษฎีการสื่อสาร                          

วฟ. 323 การสื่อสารดจิิตอล                          

วฟ. 324 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายข้อมูล                          

วฟ. 325 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง                          

วฟ. 330  การวิเคราะห์เชิงสถิต ิ                          

วฟ. 333 วิศวกรรมไมโครเวฟ                          

วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส ์                          

วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกส์กายภาพ                          

วฟ. 343 ทัศนศาสตร ์                          

วฟ. 344 ออปโตอิเล็กทรอนิกส ์                          

วฟ. 345 เทคโนโลยีการผลติสารกึ่งตัวน า                           
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วฟ. 360 ระบบไฟฟ้าก าลัง                          

วฟ.361  การผลติและการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า                          

วฟ. 363 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2                          

วฟ. 364 การออกแบบระบบไฟฟ้า                          

วฟ. 365 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง                          

วฟ. 380 เครื่องมือวัดและการวดัทางไฟฟ้า                          

วฟ. 381 ระบบควบคมุ                          

วฟ. 404 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                          

วฟ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                          

วฟ.408 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                          

วฟ.409 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                          

วฟ.415 การประมวลผลภาพ                          

วฟ.426 การสื่อสารทางแสง                          

วฟ.428 วิศวกรรมสายอากาศ                          

วฟ.434 โครงข่ายแบบเคลื่อนที่ไร้สาย                          
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วฟ.435 วิศวกรรมโทรศัพท ์                          

วฟ.455 เทคโนโลยีฮาร์ดไดร์ฟ และการผลติ                          

วฟ.458 พื้นฐานกลศาสตร์ควอนตมัและคลืน่
ส าหรับวิศวกร 

                         

วฟ.465 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                          

วฟ.467 โรงไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้า                           

วฟ.468 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลังและการ
ท างานของรีเลย ์

                         

วฟ.469 การขับเคลื่อนด้วยก าลังไฟฟ้า                          

วฟ.473 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                          

วฟ.474 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์
ระบบไฟฟ้าก าลัง 

                         

วฟ.477 หลักการคณุภาพก าลัง                          

วฟ.478 แบบจ าลองพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
และ ระบบไฟฟ้าก าลัง 

                         

วฟ. 479    ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ                          



114 

114 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วฟ. 483    เครื่องมือวัดกระบวนการ                          

วฟ. 486   การออกแบบระบบเครือ่งมือวัด                          

วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซี ่                          

วฟ.488 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม                          

วฟ. 493   ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย                          

วฟ. 494   พลังงานหมุนเวียน                          

วฟ. 495   การอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน 

                         

วิชานอกสาขา                          

วก. 291   กลศาสตร์วิศวกรรม     ○    ○ ● ○     ● ○      ○ ○    ● 
วพ. 310   การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร ์               ●           

วพ. 313   การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล                          
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 1.1  การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2540 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555 ) ขอ้ 12, 13 และ 14  

 1.2  การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั  มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 
ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 

  1.3 การวดัผลวชิา วฟ. 305 ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า และวย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร แบ่งเป็น 2 
ระดบั คือ ระดบั S (ใชไ้ด)้  และ U (ยงัใชไ้ม่ได)้ 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนั และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึง
ผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้

(2) การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้กัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวชิา 
(3) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายใน ด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของระยะเวลาใน

การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน 

รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 
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(5) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษ ต่อความพร้อม
ของนกัศึกษาในการเรียน และสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองค์
ความรู้ของนกัศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 ไดศึ้กษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากวา่ 144 หน่วยกิต  
 3.2  ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 3.3  ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  

 

หมวดที่ 6  การพฒันาคณาจารย์ 
1.       การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
         ไม่มีโครงการรับอาจารยใ์หม่ตลอดหลกัสูตร หรือหากจ าเป็นจะพิจารณาจากสาขาความรู้จะตอ้งตรงกบั
แนวทางของหลกัสูตร 
 
2.       การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
         2.1  การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                (1)  ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวจิยั 
                       อยา่งต่อเน่ือง 
                (2)  จดัอบรมเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการถ่ายทอดความรู้ และการวดัผล 
                (3)  จดัประชุมสัมมนาเก่ียวกบัเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
 
         2.2  การพฒันาวิชาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ  
                (1)  ส่งเสริมให้อาจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวชิาการแก่องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ 
  (2) ส่งเสริมการท าวิจยั โดยจดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจยั และการไปน าเสนองานวิจยัในท่ี

ประชุมวชิาการ 
  (3) ส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกลุ่มวิจยัร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวิชาการ 

และประสบการณ์ในการวจิยั 
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หมวดที่ 7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.     การบริหารหลักสูตร 
       ในการบริหารหลกัสูตร จะมีหัวหนา้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  เป็นผูบ้ริหารการจดัการเรียนการ
สอน โดยมีคณะกรรมการประสานงานภาควิชาฯ  และคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน าตามล าดบั 
 คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อน ในการติดตาม
และรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง      

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
- นกัศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 80% 

 

- ติดตามนกัศึกษา เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ และรับทราบปัญหาเพื่อ
หาแนวทางแกไ้ข 

- จ  านวนนกัศึกษาท่ีจบการศึกษา 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
            2.1   การบริหารงบประมาณ 
 มีการจดัท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีชดัเจน 
 มีการแสวงหาแหล่งทุนต่าง ๆ เพิ่มเติม 
 มีการจดัสรรงบประมาณการใช้จ่ายในหมวดงบลงทุน งบด าเนินการ และเงินอุดหนุนทัว่ไปอย่างมีเหตุผล 

และสอดคล้องกบังบประมาณรายรับ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจยั ตาม
วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน 

 มีการพฒันาระบบการบริหารงบประมาณใหมี้ความคล่องตวัและตรวจสอบได ้
 มีระบบบญัชีท่ีเป็นปัจจุบนัและตรวจสอบได ้
            2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
                     คณะมีความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีห้องสมุดกลางท่ีมีหนงัสือ
เฉพาะดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและดา้นอ่ืนๆ รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะให้สืบคน้  ส่วนระดบัคณะก็มีหนงัสือ  ต าราเฉพาะ
ทาง นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง ดงัน้ี 
 หอ้งสมุดศูนยรั์งสิต 

- หนงัสือสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีจ  านวนรวมทั้งหมด  39,967  เล่ม 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1.  คณิตศาสตร์และสถิติ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยกีารเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยชีีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
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สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
5.  ฟิสิกส์ 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยชีนบท 1,238 540 1,778 
8.  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 837 856 1,693 
9.  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 902 284 1,186 
รวม 21,162 18,805 39,967 

 
- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  15,807 เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 68 87 155 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1,906 2,151 4,057 
รวม 7,673 8,134 15,807 

 
- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 491  ช่ือเร่ือง 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

269 222 

- ฐานขอ้มูลออนไลน์      จ านวน 23 ฐาน  
Resource Center ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  9,213  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 248 796 1,044 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 275 607 882 
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สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 302 511 813 
7. โครงงานสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 1,196 762 1,958 
8.  อ่ืนๆ 1,837 404 2,241 
รวม 4,579 4,634 9,213 

 
- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ  านวนรวมทั้งหมด  143  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 24 51 75 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 7 2 9 
6. วศิวกรรมทัว่ไป 31 - 31 
รวม 86 57 143 

 
            2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

 จดัหาต ารา หนงัสือ ส่ิงพิมพ ์วารสารทั้งภาษไทยและภาษาต่างประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และ
เอกสารอา้งอิงต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัอยา่งเพียงพอ 

 จดัใหมี้อาคารสถานท่ี ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนการสอน และการวิจยั อนัไดแ้ก่ ห้องบรรยาย 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งประชุม /สัมมนา ห้องน ้ า อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษา
ท่ีดี 

 จดัให้มีคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือ  อ านวยต่อการสืบคน้ ท่ี
ทนัสมยัอยา่งเพียงพอ พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาท่ีดี 

 จดัใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัหอ้งเรียนกลุ่ม 
 จดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา 

 
            2.4    การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

             การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะ
ประสานงานร่วมกับคณาจารยใ์นการจดัซ้ือจดัหาหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดกลาง และท าหน้าท่ีประเมินความ
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พอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หน้าท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือ
ของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
มีงบประมาณท่ีสนบัสนุน
การศึกษาท่ีเพียงพอ 

ใชข้อ้มูลการใชง้บประมาณท่ีผา่นมา
ประกอบการจดังบประมาณในปีถดัไป 

ติดตามสรุปการใชง้บประมาณ
เทียบกบังบฯ ท่ีตั้งไว ้

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

(1) อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และมีวฒิุการศึกษาในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมไฟฟ้า 

(2) มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร 
(3) มีความรู้ มีทกัษะในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา มี

ประสบการณ์ท าวจิยัหรือประสบการณ์ประกอบวชิาชีพในสาขาวชิาท่ีสอน 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน มีการประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิต
เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
 ส าหรับอาจารยพ์ิเศษถือวา่มีความส าคญัมาก  เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัมา

ให้กบันักศึกษา โด  ยมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษหรือวิทยากร  มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3  ชั่วโมงและ
อาจารยพ์ิเศษนั้น  ไม่วา่จะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชัว่โมงจะตอ้งมีวุฒิการศึกษาอยา่งต ่าปริญญาเอก หรือ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีบรรยาย 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวุฒิขั้นต ่าปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา มีทศันคติในการท างานท่ีดีต่อการให้บริการ เพื่อ
อ านวยความสะดวก และประสานงานต่าง ๆ ใหก้บันกัศึกษา และคณาจารย ์

 4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ โดยให้ไดรั้บการอบรม เขา้ร่วมสัมมนา เพิ่มศกัยภาพ
ให้มีขีดความสามารถในการวิจยัทางการศึกษา เพื่อช่วยในการประเมินผลการบริหารจดัการหลกัสูตร 
และการประกนัคุณภาพ 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นักศึกษา 

 จดัใหมี้ระบบใหค้ าแนะน าปรึกษา และการปฐมนิเทศแก่นกัศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจแก่นกัศึกษา
เก่ียวกบัการวางแผนการศึกษาท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ และแนวทางการเรียนการสอนของแต่ละ
หลกัสูตร 

 มีการแนะน าหลกัสูตร การบริการขอ้มูลทางวชิาการ การรับค าร้องของนกัศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนกัศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  5.2.1 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยแ์ต่ละรายวชิาได ้
  5.2.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยวินยันกัศึกษา 

พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 4 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการส ารวจหรือรวบรวมขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 มีการน าเอาขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูส้นใจเขา้มาศึกษา 
 มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
 เพื่อใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้
 เพื่อปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสังคม 
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 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุสาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
ใหค้รบทุกรายวิชา 

     

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดในมคอ 3. และ มคอ 4. อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้  

     

(8) อาจารยใ์หม่(ถา้มี)ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า ดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการและ/หรือ 
วิ ชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันาทาง
วิชาการ/ และหรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50  ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   
  

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่  
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
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หมวดที ่8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) มีการประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอค าแนะน า/
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยทุธ์การสอน 

(2) การสอบถามจากนกัศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวธีิการท่ีใช ้ โดยใชแ้บบสอบถามหรือ
การสนทนากบักลุ่มนกัศึกษาระหวา่งภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 

(3) ประเมินจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากการท ากิจกรรม และผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ท าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ์โดยแจกแบบประเมินให้กบันกัศึกษาใน
แต่ละรายวิชาก่อนส้ินภาคการศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกวิเคราะห์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่งให้คณาจารย์
ผูส้อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถดัไปเพื่อใชเ้ป็นผลป้อนกลบัในการปรับปรุงการสอนและรายวชิาของตน 

 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 
 นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
 ผูว้า่จา้ง 
 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิของบณัฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัภาควิชา มีคณะกรรมการประเมินอย่าง
นอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  กระบวนการทบทวนผลการประเมินทีไ่ด้จากอาจารย์และนักศึกษา ประกอบด้วย 

1. วเิคราะห์ปัญหา ขอ้บกพร่อง ตลอดจนขอ้ควรปรับปรุงของแต่ละรายวิชา อนัน าไปสู่การเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. ทบทวนภาพรวมของหลักสูตร และคุณภาพของนักศึกษา ตลอดจนระดับความรู้ความสามารถของ
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

3. ประเมินผลงานวชิาการของบณัฑิต 
 
กระบวนการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร ประกอบด้วย 

1. ศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขา้งตน้ 
2. วเิคราะห์หากลยทุธ์เพื่อใหไ้ดต้ามคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนด 
3. ปรับปรุงเน้ือหาของแต่ละรายวชิาใหเ้หมาะสมและทนักบัวทิยาการปัจจุบนั 
4. ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตยิง่ข้ึน 

ทั้งน้ี การปรับปรุงหลกัสูตรจะด าเนินการทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1  ผลงานทางวชิาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  มิตรเอม 
ผลงานวจัิย  

1. O. Osoba, S. Mitaim, and B. Kosko, "Bayesian Inference with Adaptive Fuzzy Priors and 
Likelihoods," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B: Cybernetics, to appear, 
2011. 

2. O. Osoba, S. Mitaim, and B. Kosko, " Noise Benefits in the Expectation-Maximization Algorithm: 
NEM Theorems and Models," Proceedings of IEEE International Joint Conference on Neural 
Networks, San Jose, California, USA, July 31 – Aug 5, 2011. 

3. O. Osoba, S. Mitaim, and B. Kosko, " Triply Fuzzy Function Approximation for Bayesian Inference," 
Proceedings of IEEE International Joint Conference on Neural Networks, San Jose, California, 
USA, July 31 – Aug 5, 2011. 

4. O. Osoba, S. Mitaim, and B. Kosko, "Adaptive Fuzzy Priors for Bayesian Inference," Proceedings of 
International Joint Conference on Neural Networks, Atlanta, Georgia, USA, pp.2380-2387, June 
14-16, 2009. 

5. B. Kosko, I. Lee, S. Mitaim, A. Patel, and M. M. Wilde, ‚Applications of Forbidden Interval Theorems 
in Stochastic Resonance,‛ in Applications of Nonlinear Dynamics Model and Design of Complex 
Systems, V. In, P. Longhini, and A. Palacios (Eds.), pp. 71-90, 2009. 

6. N. Chureeganon and S. Mitaim, ‚Visual Inspection in Textured Materials Using Generalized Gaussian 
Density and Kullback-Leibler Distance,‛ Proceedings of the 30th Electrical Engineering 
Conference (EECON-30), Kanchanaburi, Thailand, pp.789-792, 25-26 October 2007. 

7. อาทิตยา มัน่คง, จิรัชย ์ฉมามหทัธนา, และ สัญญา มิตรเอม, “การตรวจจบัลกัษณะผดิปกติ: การ
เปรียบเทียบการประยกุตว์ธีิการตรวจหาขอบของแคนนี และตวักรองแบบกาบอร์”, การประชุม
วิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ (CRIT 2007), หนา้ 98-104, นครปฐม, 14-15 
มิถุนายน 2550 
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2. รองศาสตราจารย์ นรินทร์  วัฒนกุล 
 

ผลงานวชิาการประเภทต ารา  
ต าราวชิาเรียนสาขาวชิาในแขนงวศิวกรรมไฟฟ้า (กว)  ช่ือต ารา    “อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั”  ศูนยห์นงัสือ มธ. พิมพ์
คร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ.2552 
 

ผลงานวชิาการบทความวจัิย  

National Journal 

1. Narin Watanakul , Singthong Pattanasethanon  and  Apinan Aurasopon  ‚ Stand-alone Photovoltaic-
Based Reduction of  Harmonic Current Using a 12-Pulse AC/DC Power Conversion System with 
Trapezoidal Voltage Waveform‛ Thammasat Int. J. Sc. Tech., Vol. 15,  No. 2, April-June 2010. 

International  Journal 

1.   Narin Watanakul  and  Singthong   Pattanasethanon     ‚A  Dummy Load for Tester Stand-alone 
Photovoltaic  5 kWp with the Maximum Power Tracking System‛ International Review of Electrical 
Engineering (I.R.E.E.),  ISSN-1827-6660,Vol.5 , No.1,pp-167-172, Jan-Feb 2010. 

2.  Narin Watanakul  and  Singthong   Pattanasethanon     “Performance Efficiency evaluation of the 
Electricity Produced by Photovoltaic Cell Systems of  1-5 kWp in Thailand”  International Review on 
Modelling and Simulations (IREMOS), ISSN-1974-9821,Vol.3 , No.3,  pp-344-352, June 2010. 

3.    Narin Watanakul    Singthong   Pattanasethanon     and Apinan Aurasopon‚an  Application of 
Photovoltaic” International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), ISSN-1827-6660,Vol.5 , 
No.5, pp-2293-2300, Sep-Oct 2010. 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  นาคมหาชลาสินธ์ุ 

[1] Paiboon Nakmahachalasint and Werachai Pattanapiboon, ‚A Power Controller with Load Current 
Sensing for the Lundell Automotive Alternator,‛ Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 31-37, 
Vol. 99, 2011. 

[2] Prasit Champa, Pakasit Somsiri, Pongpit Wipasuramonton, and Paiboon Nakmahachalasint, ‚Initial 
Rotor Position Estimation for Sensorless Brushless DC Drives,‛ IEEE Transactions on Industry 
Applications, pp. 1318 - 1324, Vol. 45, No. 4, July/August 2009. 

[3] อดิศกัด์ิ รุ่งเพียร และ ไพบูลย ์นาคมหาชลาสินธ์ุ, “การควบคุมความช้ืนท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับ
โรงเรือนเพาะเห็ด,” การประชุมวชิาการเร่ืองสภาวะโลกร้อน: ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื, หนา้ 81-89, 5-6 พฤศจิกายน 2552, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

[4] วรีชยั พฒันพิบูล และ ไพบูลย ์นาคมหาชลาสินธ์ุ, “การควบคุมการผลิตก าลงัไฟฟ้าตามความตอ้งการ
ภาระในระบบประจุไฟฟ้ารถยนต,์” การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 30, หนา้ 377-380, 
23-26 ตุลาคม 2550 (EECON-30), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

[5] Prasit Champa, Pakasit Somsiri, Pongpit Wipasuramonton, and Paiboon Nakmahachalasint, ‚Initial 
Rotor Position Estimation for Sensorless Brushless DC Drives,‛ International Conference on 
Electrical Machines and Systems 2007, pp. 508-512, 8-11 October 2007, Seoul, Korea. 

[6] P. Jitkreeyarn, K. Tungpimolrut, P. Nakmahachalasint, ‚Starting Jerk Reduction for Switched 
Reluctance Motors Using Initial Rotor Position Estimation Method,‛ The 2007 ECTI International 
Conference (ECTI-CON 2007), pp. 398-401, May 2007, Chiangrai, Thailand. 

4. ดร.พงษ์ศักดิ์  มหาโชคเลิศวัฒนา 
1.   P. Mahachoklertwattana, P. H. Pathak, and R. J. Burkholder, ‚A fast MoM approach for analyzing large arrays 

in a grounded multilayered medium,‛ Radio Sci., vol. 43, December, 2008 
2.   P. Mahachoklertwattana, P.H. Pathak, C.-F. Wang, and Y.-B. Gan, ‚A fast MoM solution for large finite 

planar periodic arrays with non-rectangular element truncation boundaries,‛ Asia Pacific Microwave 
Conference, December, 2007, Bangkok, Thailand. 

3.    P. Mahachoklertwattana, P.H. Pathak, and R.J. Burkholder, ‚A Fast Full-Wave Solver for The Analysis Of 
Large Finite Probe-Fed And Aperture-Coupled Patch Antenna Arrays,‛ Electromagnetic Theory 
Symposium, July, 2007, Ottawa, Canada 



129 

129 

 

 
ภาคผนวก 2 ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดับ รายนามอาจารย์ ภาระงานสอนก่อนปรับปรุงหลกัสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห์) 

ภาระงานสอนภายหลงัปรับปรุงหลกัสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห์) 

  ป. ตรี ประกาศฯ
บณัฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม ป. ตรี ประกาศฯ
บณัฑิต 

ป.โท ป.
เอก 

รวม 

1. รศ.ดร.สญัญา  
มิตรเอม 

12 - 6 - 18 12 - 6 - 18 

2. รศ.นรินทร์   
วฒันกุล 

12 - - - 12 12 - - - 12 

3. รศ.ดร.ไพบูลย ์ 
นาคมหาชลาสินธ์ุ 

21 - - - 21 21 - - - 21 

4. ดร.พงษศ์กัด์ิ   
มหาโชคเลิศวฒันา 

15 - - - 15 15 - - - 15 

5. ดร.ยศวีร์   
วีระก าแหง 
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ภาคผนวก 3    แบบฟอร์มรายละเอยีดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร  

 
การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2552  เพือ่ใช้ในปีการศึกษา 2556 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าว (ฉบบั พ.ศ. 2552) น้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 

16 ตุลาคม 2552 

2. สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2555  
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 

3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุง 
  เ พ่ือป รับป รุงหลักสูตรให้ทันสมัยและให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชา ติ  
       ฉบบั พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

 5.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ดงัน้ี 

 5.1.1 วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 

   1) ปรับวชิา มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาบงัคบัเพ่ิมในวิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 และ
ปรับลดจ านวนหน่วยกิตของวชิา มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์  มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์  และ มธ.130 สหวทิยาการ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจากวชิาละ 3 หน่วยกิต เป็นวชิาละ 2 หน่วยกิต 

   2) ปรับปรุงเน้ือหาวชิาในหมวดภาษา 3 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 0 (3-0-6) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 0 (3-0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ
ของสถาบนัภาษา 

 เป็นการศึกษาเสริมท่ีมิไดห้น่วยกิต  (Non-Credit)    เพ่ือช่วย
นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูงพอท่ีจะเข้า
ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้
(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกบัจ านวนหน่วย
กิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ
ของสถาบนัภาษา 

เป็นวิชาเสริมท่ีมิได้คิดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพ่ือช่วย
นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูงพอท่ีจะเขา้
ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้
(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกบัจ านวนหน่วย
กิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

ทบทวนความรู้ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน โดยเนน้การทบทวน
ความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง การพดู ระดบัตน้และการอ่าน
บทความสั้นๆ 

หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษา ฝึก
ทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติจริงทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง  พดู 
อ่าน เขียน 

สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 3  (3-0-6) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 3  (3-0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของ
สถาบนัภาษา หรือสอบ สษ. 070 ไดร้ะดบั S  

ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ คือ  ฟัง  พดู  อ่าน  
และเขียนโดยการพดูระดบักลางและ การอ่านบทความท่ีมีความ
ยาวข้ึน 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการจดั
ระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  

หลกัสูตรระดบักลางเพื่อส่งเสริมทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน แบบ
บูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนกัศึกษาส าหรับการเรียน
ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 

สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 3  (3-0-6) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 3  (3-0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ
ของสถาบนัภาษา  หรือสอบ  สษ. 171  ไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั D 

 ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ โดยเน้นการฝึกฟัง
ข่าว  บทสนทนา  และเนน้การอ่านบทความท่ียากข้ึน  และฝึก
การเขียนระดบัยอ่หนา้ 

วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจดั
ระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   

 หลกัสูตรระดับกลางสูง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับท่ีซับซ้อนกว่าในวิชา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน 

 5.1.2)วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  
 1) ปรับปรุงเน้ือหาวชิา  2 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วท.123  เคมีพ้ืนฐาน         3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก็ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย ปริมาณสัมพนัธ์  อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนพลษสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า 
ตารางธาตุ สารเชิงซอ้น เคมีนิรเคลียร์ เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 
(หมู่ฟังชันทั่วไป) การเรียกช่ือและการเกิดปฏิกิริยา) เคมี 
ส่ิงแวดลอ้ม 

วท.123  เคมีพ้ืนฐาน         3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคมี 
สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั แก๊ส ของเหลวและ
สารละลาย ของแขง็ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุล
เคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์
 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน          3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
              วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
              วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาความสามารถใน
การเขียนจดหมายสมคัรงาน จดหมายธุรกิจ และบนัทึกช่วย

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน          3(3-0-6) 
EL 202  English for work 
  วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนกัศึกษาเพ่ือเขา้สู่การท างาน 
ฝึกใชท้กัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน ในบริบทการท างาน 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
จ าทางธุรกิจ ฝึกฝนการฟังและการพูด ดว้ยการตอบค าถาม
ในการสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 

 
  2) ปรับปรุงเน้ือหาและปรับอกัษรยอ่ 1 วชิา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
ทอ.201 หลกัการบริหาร             3 (3-0-6) 
HO 201 Principles of Management  
 ศึกษาลักษณะของการบริหาร วิวฒันาการของ
แนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ศึกษาหน้าท่ีการ
บริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองค์การ การน าหรือการ
บังคับบัญชา และการควบคุม โดยวิชาน้ีจะมุ่งเน้นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของหนา้ท่ีดงักล่าวและผลกระทบ
ของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อองคก์าร แนวโน้มใหม่ๆ 
ของการบริหาร รวมทั้ งศึกษาเร่ืองจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของนกับริหาร 

ทม.201   หลกัการบริหาร             3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร  วิวฒันาการทฤษฎีการ
บริหาร หน้าท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองคก์ร  การวางแผน การ
จัดองค์การ การเป็นผู ้น า และการควบคุม การตัดสินใจ
ทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 

 

 
 3) ปรับรหสัวชิา 1 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
น.246  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3  (3-0-6) น.249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3  (3-0-6) 

 
 5.2 ปรับปรุงวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 
  5.2.1 วชิาแกน ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต รายละเอียด ดงัน้ี  
 1) วชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ปรับปรุงเน้ือหา  3 วชิา      

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                              3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 
วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   

  ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาสส์  
ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า  
กระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า  การ
เหนียวน าแม่เหล็ก และกฎของฟาราเดย์  ตัวเหน่ียวน า 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการ
ประยุกต์ แสง เลนส์และทศันอุปกรณ์ การสะทอ้น การหัก

วท.134ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                                  3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  

ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์   แม่ เหล็กและ
แม่เหลก็ไฟฟ้า  การเหนียวน าแม่เหลก็และกฎของฟาราเดย ์ 
ตัว เห น่ียวน า  วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  ทฤษฎีค ล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และทัศน
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
เห การเล้ียวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์ยคุ
ใหม่ 

อุปกรณ์ การสะท้อน การหักเห การเล้ียวเบน การแทรก
สอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์แผนใหม่ 

วท.184ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2               1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.134 
 ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือ
วดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ 

วท.184ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.134 

ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและ
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ 

ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์    3(3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ค.111 

เรขาคณิตวิเคราะห์ในเร่ืองภาคตัดกรวยและ
สมการก าลงัสอง  เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกดั พิกดัเชิงขั้ว
และการร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย   
การหาปริพนัธ์ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ฟีลด์เชิงสเกลาร์  
และฟีลดเ์ชิงเวกเตอร์ อนุพนัธ์ของเวกเตอร์  การหาปริพนัธ์
ในฟิลด์ของเวกเตอร์  ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และส
โตกส์ การวเิคราะห์ฟรีูแยร์และลาปลาซและการประยกุต ์

ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์   3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 

เรขาคณิตวเิคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและสมการ
ก าลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกดั  พิกดัเชิงขั้วและการ
ร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  ปริพันธ์
ฟังก์ชันหลายตัวแปร  สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์   
อนุพันธ์ของเวกเตอร์    ปริพันธ์ในสนามของเวกเตอร์   
ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การวิเคราะห์ฟูเรียร์
และลาปลาซและการประยกุต ์

 
  2) วชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม     
 2.1) ลดหน่วยกิตวชิาพ้ืนฐานวศิวกรรม จาก 10 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต   
 2.2) ตดัวชิา วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3 หน่วยกิต     
 2.3) ปรับช่ือวชิา วอ.121 วสัดุวศิวกรรม เป็น วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1  
 5.3.2 วชิาเฉพาะ ปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต จาก 81 หน่วยกิต เป็น 84 หน่วยกิต รายละเอียด ดงัน้ี  
 1) วชิาบงัคบั ปรับเพ่ิมหน่วยกิต จาก 54 หน่วยกิต เป็น 60 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  1.1) วชิาบงัคบัในสาขา  
   1.1.1) เพ่ิมหน่วยกิตวชิาบงัคบัในสาขา จาก 45 หน่วยกิต เป็น 57 หน่วยกิต  
   1.1.2) เพ่ิมวชิาใหม่ จ านวน 4 วชิา ไดแ้ก่      
 วฟ. 200  คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6) 
 LE  200  Electrical Engineering Mathematics 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

 พีชคณิตเชิงเสน้: ทบทวนเวกเตอร์และเมตริกซ์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเสน้ ระบบของ
สมการเชิงเสน้ ปัญหาค่าลกัษณะเฉพาะ แบบจ าลองทางวศิวกรรมไฟฟ้า การแปลงฟริูเยร์และลาปลาซ และการประยกุตใ์ช ้การ
วเิคราะห์เชิงซอ้น จ านวนเชิงซอ้นและฟังก์ชนัเชิงซอ้น การหาปริพนัธ์เชิงซอ้น ทฤษฎีเรซิดิว 
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 วฟ. 230   เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
     LE  230  Numerical Techniques in Electrical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
                       ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ใช ้เทคนิคเชิงตวัเลขเบ้ืองตน้ ผลเฉลยของสมการและระบบ

สมการวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ปัญหาค่าลกัษณะเฉพาะ การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข วธีิแกส้มการเชิงอนุพนัธ์ 
 
 วฟ. 330  การวเิคราะห์เชิงสถิติ     3(6-0-3) 

   LE 330   Statistical Analysis 
 วชิาบงัคบัก่อน : วฟ. 211 

               ช่วงความเช่ือมัน่ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า สหสมัพนัธ์และการถดถอย การ
ทดสอบแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ การวเิคราะห์ความแปรปรวน การประยกุตส์ถิติในเชิงวศิวกรรม 

 
 วฟ. 390   อุณหศาสตร์      3(3-0-6) 
 LE  390 Thermal Sciences 

 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท.134 
                                หลกัการพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร์,พลศาสตร์ของไหล,การเผาไหมแ้ละการถ่ายเทความ
ร้อน; กฏของอุณหพลศาสตร์; กฎของก๊าซอุดมคติ; กลศาสตร์ของไหล; การเผาไหม;้ การถ่ายเทความร้อน; อุปกรณ์ท่ีมีการไหล
แบบคงตวั; วฎัจกัรท าความเยน็; การไหลภายในและการไหลภายนอก       
        

   1.1.3) ปรับปรุงเน้ือหาวชิา 2 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.202  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2   1(0-3-0)  
LE 202  Basic Electrical Engineering Laboratory II 
            วิชาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.201 และสอบได้
หรือศึกษาพร้อมกบั วฟ.241  
             รายวิชาปฏิบัติการและโครงงานออกแบบ
วงจรไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน  และระบบดิจิตอล 

วฟ.202 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2              1(0-3-0) 
LE 202  Basic Electrical Engineering Laboratory II 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.201 
 ปฏิบติัการพ้ืนฐานในหวัขอ้ทางวศิวกรรมไฟฟ้า อนั
ไดแ้ก่ วงจรไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ การประมวลสญัญาณดิจิตอล 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและหมอ้แปลง 

วฟ. 340  วงรอิเลก็ทรอนิกส์                                  3(3-0-6) 
LE  340  Electronic Circuits 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 
 ผลตอบสนองความถ่ีของวงจรขยาย BJT 
และ FET  รวมถึงทฏษฎีมิลเลอร์ วงจรขยายป้อนกลับ 
และเสถียรภาพบล็อกส าเร็จในวงจรรวม เช่น วงจร
สะทอ้นกระแส ภาคอินพุตคู่ผลต่าง ภาคขยาย BJT และ 
FET  ภาคเอาท์พุตก าลัง เป็นต้น ตัวอย่างวงจรรวมแอ

วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์                                             3(3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.241 
 ผลตอบสนองความถ่ีของวงจรขยายไบโพลาร์และ
ซีมอส วงจรขยายป้อนกลบัและเสถียรภาพ วงจรสะทอ้นกระแส 
วงจรขยายผลต่าง ภาคเอาต์พุตและวงจรขยายก าลงั วงจรขยาย
ป้อนกลับและ เส ถียรภาพ การ ป้อนกลับแบบบวกและ
ออสซิลเลเตอร์ แอนะลอ็กฟิลเตอร์ 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
นะลอ็ก วงจรออปแอมป์และผลจากลกัษณะท่ีไม่เป็นตาม
อุดมคติของออปแอมป์  การก าเนิดสัญญาณและวงจร
ก าเนิดรูปคล่ืน  แนะน าเก่ียวกบัวงจรกรองความถ่ี 

 

 

                1.1.4) ปรับปรุงเน้ือหาวชิา และเปล่ียนแปลงวชิาบงัคบัก่อน  3 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.210 สญัญาณและระบบ                                         3(3-0-6) 
LE 210 Signals and Systems 

วฟ.210 สญัญาณและระบบ                                              3(3-0-6) 
LE 210  Signals and Systems 

             วชิาบงัคบัก่อน :-              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
             จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชั่นตัวแปรเชิงซ้อน และการ
อินทิเกรตเชิงซ้อน  การวิเคราะห์ระบบไม่แปรตามเวลา เชิง
เส้นแบบเวลาต่อเน่ือง  ทฤษฏีผลประสาน  อนุกรมฟูริเยร์  
และการแปลงฟริูเยร์  การแปลงระบบลาปลาซ  สญัญาณแบบ
สุ่มเบ้ืองตน้  การประยกุตท์างระบบควบคุมและระบบส่ือสาร 

สัญญาณและระบบแบบต่อเน่ืองทางเวลาและแบบไม่
ต่อเน่ืองทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่แปรเปล่ียนตามเวลา การ
วิเคราะห์ระบบโดยวิธีการแปลงฟูเรียร์ วิธีการแปลงลาปลาซ 
และวิธีการแปลง Z การประยุกต์สัญญาณและระบบในงานทาง
วิศวกรรม การวิเคราะห์สัญญาณและระบบโดยเทคนิคแบบ
ทนัสมยั 

วฟ.211 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม              3(3-0-6) 
LE 211 Probability Theory and Stochastic Processes 

วฟ. 211 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม           3(3-0-6) 
LE 211 Probability Theory and Stochastic Processes 

        วิชาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 และ วอ.261  วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
        หลักการเบ้ืองต้นของการสุ่มและความไม่แน่นอน  
ความจะเป็น ตวัแปรสุ่ม สถิติ การประยกุตท์างระบบส่ือสาร
แบบดิจิตอล  การประมวลสญัญาณ  ระบบควบคุมอตัโนมติั 
และวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 หลกัการเบ้ืองตน้ของการสุ่มและความไม่แน่นอน 
ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม กระบวนการสุ่ม การประยุกต์ทาง
ระบบส่ือสาร การประมวลสญัญาณ ระบบควบคุมอตัโนมติั 

วฟ.320  ทฤษฎีการส่ือสาร                                            3(3-0-6) 
LE 320 Fundamentals of Communication Systems     
             วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.210  และเคยศึกษา วฟ.211 

วฟ. 320 ทฤษฎีการส่ือสาร                                                 3(3-0-6) 
LE  320 Fundamentals of Communication Systems  
              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 

             พ้ืนฐานของระบบส่ือสารวงจรกรองและคุณลกัษณะ
การส่งผ่าน  การมอดูเลตแบบแอนะล็อก  ระบบส่ือสารและ
โครงสร้างของเคร่ืองรับ ระบบการรวมส่งสัญญาณร่วมส่ือ  
สัญญาณรบกวนในระบบส่ือสารแบบแอนะล็อก  การชัก
ตวัอยา่ง  การควอนไทซ์  การมอดูเลตพลัส์  การแปลงระหวา่ง
แอนะลอ็กและดิจิตอล  พีซีเอม็และดีเอ็ม  การส่งผ่านสัญญาณ
ดิจิตอล  ระบบดิจิตอลแบบเบสแบนดแ์ละแบบแบนดพ์าส 

สัญญาณและระบบ; สเปกตรัมของสัญญาณ; การ
ประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์; การมอดูเลต
แบบแอนะล็อก  ,  AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; สัญญาณ
รบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก;การมอดูเลตแบบไบนารี
เบสแบนด์ ทฤษฎีการชกัตวัอย่างของไนควิสและการแบ่งนับ; 
การมอดูเลตพลัส์แบบแอนะล็อก; การมอดูเลตแบบรหัสพลัส์ 
(PCM); การมอดูเลตแบบเดลตา้ (DM); การส่งสัญญาณร่วมส่ือ, 
การส่งสญัญาณร่วมส่ือเชิงเวลา (TDM),  การส่งสัญญาณร่วมส่ือ
เชิงความถ่ี (FDM) ; สายน าสญัญาณ; การแพร่กระจายคล่ืนวิทย;ุ 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
องคป์ระกอบของการส่ือสารไมโครเวฟ; การส่ือสารดาวเทียม; 
การส่ือสารเชิงแสง 

                          1.1.5) เปล่ียนรหสัวชิา/ช่ือวชิา ปรับปรุงเน้ือหาวชิา และเปล่ียนแปลงวชิาบงัคบัก่อน  2 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.200 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า                      3(3-0-6) 
LE 200  Electromagnetic Theory 

วฟ. 220 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า        3(3-0-6) 
LE  220 Electromagnetic Field Theory  

             วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วท.134 และ ค.112                     วิชาบงัคบัก่อน : - 

              การวิเคราะห์เวคเตอร์  สนามไฟฟ้าสถิต  สนามแม่เหล็กสถิต  
สนามท่ีเปล่ียนตามเวลาตวัน าและไดอิเล็กติก  ความจุไฟฟ้า  กระแส
การพาและกระแสการน า  สนามแม่เหล็กเน่ืองจากกระแสแรงและ
แรงบิดท่ีกระท าต่อบ่วงกระแสในสนามแม่เหล็ก  ความเหน่ียวน า  
ความเหน่ียวน าทางแม่เหล็กไฟฟ้า  กระแสดิสเพลสเมนต์  สมการ
แมกซ์เวล  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในตวักลางชนิดไอโซทรอปิก  ท่อน า
คล่ืน  การโพลาไพเซชนัของคล่ืน  การสะทอ้นและการหักเหของคล่ืน  
บทน าของสายส่ง  สายอากาศ  

การวิเคราะห์เวคเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตย ์ตวัน า
และไดอิเลกตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการน าและกระแสการ
พาสนามแม่เหล็กสถิตย ์สนามแม่เหล็กไฟฟฟ้าท่ีเปล่ียนตาม
เวลา สมการแมกซ์เวล 
 

วฟ.302  ปฏิบติัการและการออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 
                                             3(3-0-6) 

วฟ.302   การออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า           
3(3-0-6) 

LE 302 Electrical Engineering Laboratory and Design II LE  302    Electrical Engineering Design 
                วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วฟ.202                 วิชาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.301 
                 การออกแบบและการสร้างโครงงานโดยอาศัยหลักการท างาน  
คุณสมบติั  การออกแบบ  การทดสอบรวมทั้งการประยกุตใ์ชง้านจริงของ
หลกัการต่าง ๆ  ทาง วศิวกรรมไฟฟ้า 

                การออกแบบโครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
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1.1.6) เปล่ียนแปลงวชิาบงัคบัก่อน จ านวน 1 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.202  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2   
1 (0-3-0) 

วฟ.202 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 
1 (0-3-0) 

               วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.201  และสอบไดห้รือศึกษา
พร้อมกบั วฟ.241 

             วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.201 

         
1.1.7) เปล่ียนช่ือวชิาและปรับปรุงเน้ือหาวชิา  1 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วฟ.301ปฏิบติัการและการออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 

2 (1-3-2) 
LE301 Electrical Engineering Laboratory and  Design I 
             วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.202  

วฟ. 301 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า  
             2 (1-3-2) 

LE  301  Electrical Engineering Laboratory 
          วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.202 

           การออกแบบและสร้างโครงงานโดยอาศยัหลกัการท างาน  
คุณสมบติั  การออกแบบการทดสอบรวมทั้งการประยกุตใ์ชง้าน
จริงของหลกัการต่าง ๆ ทางวศิวกรรมไฟฟ้า 

           ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น หั ว ข้ อ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า 
อนัไดแ้ก่ วงอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

 
  1.2) วชิาบงัคบันอกสาขา 
   1.2.1) ลดหน่วยกิตวชิาบงัคบันอกสาขา จาก 9 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต 
   1.2.2) ตดัวชิาออก 2 วชิา ไดแ้ก่ ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์(3 หน่วยกิต) และ ค.251 วธีิการและ
ประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข (3 หน่วยกิต) 
   1.2.3) ยา้ยวชิาวพ.350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (3 หน่วยกิต) เป็นวชิาเลือก 
   1.2.4) เพ่ิมวชิา วก.291 กลศาสตร์วศิวกรรมพ้ืนฐาน (3 หน่วยกิต) 
 
 2) วชิาเลือก  
  2.1) ปรับเป็นวชิาบงัคบัเลือก และปรับลดหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต 

  2.2) ปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดการศึกษา  จาก เลือกในหมวดต่างๆ 15 หน่วยกิต และเลือกวชิาโครงงาน 9 
หน่วยกิต หรือ สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต และวชิาเลือก 3 หน่วยกิต เป็น บงัคบัเลือกเฉพาะกลุ่ม 9 หน่วยกิต และบงัคบัเลือกเฉพาะ
รูปแบบ โดยเลือกจากวชิาฝึกงาน และโครงงาน 3 หน่วยกิต และวชิาเลือก 12 หน่วยกิต หรือ ศึกษาวชิาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
และเลือกศึกษาจากวชิาเลือกท่ีก าหนดให ้6 หน่วยกิต
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       2.3) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 3 วชิา  และเพ่ิมหน่วยกิตรายวชิา 1 วิชา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.404 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1                                   3(0-3-6) วฟ.404 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1                                   1 (0-3-6) 
วฟ.405 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1                                 6(0-6-12) วฟ.405 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1                                 2 (0-6-12)            
วฟ.406  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้า                3(0-160-0) วฟ.406  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้า             1 (0-3-0) 
วฟ.407  สหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้า                                  6(0-320-0) วฟ. 407  สหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้า8  

(ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา) 

 2.4) ปรับหมวดวิชาเลือก 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาทั่วไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หมวดวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและการประมวลผลสญัญาณ หมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาไฟฟ้าก าลงั 
พลงังาน และระบบควบคุมและการวดั กลุ่มวชิาไฟฟ้าส่ือสาร และกลุ่มวชิาอิเลก็ทรอนิกส์ 

  2.5)  เปิดวชิาเพ่ิม    9 วชิา     
   วฟ. 479  ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ    3 (3-0-6) 
 LE  479  Smart Grid 
                                            วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.240 หรือ วฟ.209 

                             แนวคิดเบ้ืองตน้ของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  โครงสร้าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้า  ระบบการจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า เคร่ืองวดัปริมาณพลงัไฟฟ้า อตัราค่าไฟฟ้า  การวางแผนก าลงัการผลิตไฟฟ้า 
การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานหมุนเวียน สถานีจ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบัรถไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า
ดว้ยอาคารอจัฉริยะ โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะกบัการขบัเคล่ือนสู่การลดปริมาณคาบอนไดออกไซด ์และการเป็นสงัคมสีเขียว 

 
 วฟ. 483 เคร่ืองมือวดักระบวนการ      3 (3-0-6) 
     LE 483 Process Instrumentation  
                          วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.380 
                          แนะน าอุปกรณ์ควบคุมและการวดั แทรนส์ดิวเซอร์แบบแอนะล็อกและดิจิทลั  เทคนิคการวดัความ
ดนัเคร่ืองส่งความดนัดิฟเฟอเรนเชียล การวดัการไหลของไหล รวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิและทุติยภูมิและวิธีพิเศษ  การวดัอุณหภูมิ 
รวมถึงวธีิไร้ไฟฟ้า วธีิทางไฟฟ้า และวิธีการแผ่รังสี ชนิดของการวดัระดบัของเหลว การวดัระดบัของเหลวโดยตรง  การวดัระดบั
ของเหลวทางออ้ม รวมถึงวธีิความดนัอุทกสถิต วธีิทางไฟฟ้าและวธีิพิเศษ  ตวัควบคุมสญันิยม 
 

 วฟ.484  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุตใ์ช ้   3 (3-0-6) 
 LE 484  Microprocessors and Applications 

 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.242 
                         ไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้ โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ การเช่ือมต่อระบบ การขดัจงัหวะ 
เทคนิคอินเตอร์เฟส หน่วยความจ า การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์ การประยกุตใ์ชไ้มโครโปรเซสเซอร์ในระบบการวดั 
อตัโนมติั และควบคุม
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 วฟ. 486 การออกแบบระบบเคร่ืองมือวดั    3 (3-0-6) 
 LE 486  Instrumentation System Design  
                          วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.380 
 แนะน าระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม การระบุและสัญลกัษณ์เคร่ืองมือวดั ภาพเขียน
แบบของกระบวนการ แผนภาพระบบไฟและแผนภาพลูป แผ่นขอ้ก าหนด การติดตั้งและการทดสอบใชง้านระบบเคร่ืองมือวดั 
แบบแปลนทางวศิวกรรม อุปกรณ์ควบคุมสุดทา้ย การป้องกนัเคร่ืองมือวดั 
 
 วฟ. 494 พลงังานหมุนเวยีน      3 (3-0-6) 
 LE 494  Renewable Energy  
 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.360 
                                      แนะน าเก่ียวกับระบบพลงังานและทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน; ศักยภาพของแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนในประเทศไทย; ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลงังานจากเช้ือเพลิงดัง่เดิมและพลงังานหมุนเวียน; เทคโนโลยีของ
พลงังานหมุนเวียน เช่น  แสงอาทิตย,์  ลม  , ชีวมวล, ความร้อนใตพ้ิภพ  , ก๊าซชีวภาพ  , ขยะมูลฝอยชุมชน, พลงังานจากคล่ืนน ้ า, 
เซลลเ์ช้ือเพลิง; การกกัเก็บพลงังาน; กฎหมายขอ้ก าหนดและนโยบายของพลงังานหมุนเวยีน; ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 
 วฟ. 495 การอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังาน    3 (3-0-6) 
 LE 495  Energy Conservation and Management  
                          วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.360 
                             หลกัการพ้ืนฐานของประสิทธิภาพพลงังาน; หลกัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม; การจัดการภาระโหลด; กฎหมายและขอ้ก าหนดของการอนุรักษ์พลงังาน; การวิเคราะห์และการจัด
การพลงังาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม; เทคนิคในการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง, ระบบท า
ความร้อน ระบายอากาศและระบบปรับอากาศ, มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม; ระบบการผลิตพลงังานร่วม; การอนุรักษพ์ลงังาน
และมาตรการการจดัการพลงังานและการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 
 วฟ. 224 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     3 (3-0-6) 
 LE 224  Information and communications technology  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ปฏิวติัดิจิตอล หลกัการของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, องคป์ระกอบทางดา้นซอฟตแ์วร์
และฮาร์ดแวร์ส าหรับการประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์, หลกัการและระบบเครือข่ายส่ือสารส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
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 วฟ. 225 เทคโนโลยโีทรคมนาคมเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
 LE 225  Introduction to Telecommunication Technology 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 พ้ืนฐานของเทคโนโลยีโทรคมนาคม: สายส่งและส่ือส่งผ่าน; โครงข่ายเช่ือมต่อ; ช่องสัญญาณ
ส่ือสาร พ้ืนฐานโครงข่ายขอ้มูล: ข่ายงานบริเวณกวา้ง; ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี การให้บริการโครงข่าย โครงข่ายทางแสง การ
ส่ือสารไร้สาย 

 
 วฟ. 295 พลงังานไฟฟ้ากบัส่ิงแวดลอ้ม     3 (3-0-6) 
 LE 295  Electric Energy and Environment 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 กระบวนการแปลงรูปพลงังานและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า;   ทรัพยากรทดแทน; การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับการผลิต ส่ง และจ าหน่ายไฟฟ้า;  ประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า; คุณภาพของ
ก าลงัไฟฟ้า; การก าหนดอตัราค่าพลงังานไฟฟ้า; ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มของการผลิตไฟฟ้า; ผลกระทบของการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การประเมินประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้า 
 
 2.6) ปิด/ยกเลิก รายวชิา 31 วชิา ดงัน้ี    
  -วฟ. 303  หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 
 -วฟ. 304  หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 
 -วฟ. 413  ระบบและสญัญาณแบบเวลาเตม็หน่วย 
 -วฟ. 416  การบีบอดัขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้ 
 -วฟ. 417  การประมวลผลสญัญาณดิจิตอลทนัเวลา 
 -วฟ. 418  การประมวลผลเสียง 
 -วฟ. 419  การประมวลสญัญาณส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลดิจิตอล 
 -วฟ.424  วศิวกรรมโทรคมนาคม 
 -วฟ.429  การกระจายคล่ืนวทิย ุ
 -วฟ. 436  การส่ือสารดาวเทียม 
 -วฟ. 437  การวางแผนเครือข่ายวทิย ุ
 -วฟ. 438  วศิวกรรมชีวการแพทย ์
 -วฟ. 443  ทฤษฎีโครงข่ายวงจร 
 -วฟ. 444  การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
 -วฟ. 445  การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
 -วฟ.449  การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน้ 
 -วฟ.453  การวเิคราะห์และออกแบบวงจรรวมแบบแอนะลอ็ก 
 -วฟ.454  การวเิคราะห์และออกแบบวงจรรวมแบบดิจิตอล 
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 -วฟ.456  การออกแบบแผงวงจรพิมพ ์
 -วฟ.457  อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 -วฟ.475  การวเิคราะห์ขั้นสูงเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
 -วฟ.476  วศิวกรรมแสงสวา่ง 
 -วฟ.483  ทฤษฎีการควบคุมเชิงเสน้ 
 -วฟ.484  หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี 
 -วฟ.485  การควบคุมและเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม 
 -วฟ.486  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในระบบควบคุม 
 -วฟ.489  วศิวกรรมฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูพิ้การ 
 -วพ.465 การรู้จ ารูปแบบ 
 -วพ.466  ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 -วพ.467  การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ 
 -วพ.455  การโปรแกรมภาษาวเีอชดีเอล 
 

  2.7)  เปล่ียนช่ือวชิา  4 วชิา ไดแ้ก่  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.434  โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย 3 (3-0-6) วฟ.434  การส่ือสารไร้สาย 3 (3-0-6) 
วฟ.467  โรงจกัรไฟฟ้าและโรงไฟฟ้ายอ่ย 3 (3-0-6) วฟ.467  โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
วฟ.477  คุณภาพก าลงัไฟฟ้า 3 (3-0-6) วฟ.477  หลกัการคุณภาพก าลงั 3 (3-0-6) 
วฟ.478  แบบจ าลองพลวตัของระบบไฟฟ้า 3 (3-0-6) วฟ.478  แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกล 3 (3-0-6) 
ก าลงั  ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก าลงั  

 
  2.8)  เปล่ียนแปลงวชิาบงัคบัก่อน/ช่ือวชิา   2 วิชา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วฟ.428 วศิวกรรมสายอากาศ 
LE 428  Antenna Engineering 
              วชิาบงัคบัก่อน : -           

3 (3-0-6) วฟ.428 วศิวกรรมสายอากาศ   
LE 428 Antenna Engineering 
             วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.220 

3 (3-0-6) 

วฟ.434  โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย 
LE 434  Wireless and Mobile  Networking 
              วชิาบงัคบัก่อน : -  

3 (3-0-6) วฟ.434 การส่ือสารไร้สาย 
LE 434 Wireless Communication 
             วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.320 

3 (3-0-6) 
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 2.9)  ปรับปรุงเน้ือหาวชิา และเปล่ียนแปลงวชิาบงัคบัก่อน 2 วชิา    
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.435  วศิวกรรมโทรศพัท ์                                         3 (3-0-6) 
LE 435  Telephone Engineering 
              วชิาบงัคบัก่อน : - 
               แนะน าเก่ียวระบบโทรศพัท์  การให้สัญญาณในข่าย
วงจรโทรศัพท์  เทคโนโลยีการสวิตช่ิง  ระบบข่ายวงจร
โทรศพัท์ PSTN ระบบโทรศพัท์ตูส้าขา PBX การวิเคราะห์ปริ
มษรข่าวสาร  การวางแผนข่ายวงจร  ระบบ ISDN แนะน า
เก่ียวกบัระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

วฟ.435  วศิวกรรมโทรศพัท ์                                     3 (3-0-6) 
LE 435   Telephone Engineering 
              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.320 
             แนะน าเก่ียวกบัระบบโทรศพัท ์การใหส้ญัญาณในข่าย
วงจรโทรศัพท์ เทคโนโลยีการสวิตช่ิง ระบบข่ายวงจร
โทรศัพท์ PSTN ระบบโทรศัพท์ตูส้าขา PBX การวิเคราะห์
ปริมาณข่าวสาร การวางแผนข่ายวงจร ระบบ ISDN สายผูเ้ช่า
แบบดิจิตอลอสมมาตร (ADSL) การส่ือสารสัญญาณเสียงผ่าน
เครือข่าย IP แนะน าเก่ียวกบัระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

วฟ.465 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั                     3(3-0-6) 
LE 465 Power Electronics 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.240 

  คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
ได้แก่ เพาเวอร์ไดโอดก าลัง เพาเวอร์ไทริสเตอร์ เพาเวอร์
ไบโพลาร์ เพาเวอร์มอส และเพาเวอร์ไอจีบีที  คุณลักษณะ
สมบติัของวสัดุท่ีใชเ้ป็นแกนเหล็กเหน่ียวน า แกนหมอ้แปลง 
แกนเหลก็เฟร์ไรต ์ แกนเหลก็ไอออน วงจรคอนเวอรเตอร์แบบ
ต่างๆ ไดแ้ก่ เอ ซี ทู ดี ซี คอนเวอร์เตอร์ เอ ซี ทู เอ ซี คอนเวอร์
เตอร์ ไซโครคอนเวอร์เตอร์ ดี ซี ทู ดี ซี คอนเวอร์เตอร์ และอิน
เวอร์เอตร์แบบต่างๆ การประยุกต์ใช้การควบคุมในการ
ขับเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง อินดักชั่นมอเตอร์ 
ซิงโครนสัมอเตอร์ 
 

วฟ.465  อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั                                        3(3-0-6) 
LE 465  Power Electronics 
              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.340 
             คุณลกัษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ไดโอด
ก าลงั ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ก าลงั มอสเฟตก าลงั 
ไอจีบีที  คุณลกัษณะของวสัดุแม่เหล็กในงานอิเล็กทรอนิกส์
ก าลงั แกนหมอ้แปลงก าลงั แกนเฟร์ไรต์ แกนผงเหล็ก วงจร
แปลงผันก าลังไฟฟ้าแบบต่างๆและการประยุกต์ใช้งาน
เบ้ืองตน้ วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้าแบบต่างๆ วงจรแปลงผนั
ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง วงจรแปลงผัน
ก าลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง วงจรแปลงผัน
ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสสลับ วงจรแปลงผัน
ก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั  

 
  2.10)  เปล่ียนช่ือวชิา/รหสัวชิา และปรับปรุงเน้ือหาวชิา   3 วชิา    

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วฟ.448 ฟิสิกส์และเทคโนโลยขีองส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวัน า 
LE 448  Physics and Technology of Semiconductor devices 

3 (3-0-6) 
              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.341 
             เทคโนโลยีการผลิตไอซี การปลูกผลึก การสร้างชั้ น

วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า  
LE 345 Semiconductor Fabrication Technology 

3 (3-0-6) 
                วิชาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.341 
 เทคโนโลยีการผลิตไอซี การปลูกผลึก การสร้าง
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
เอพิแทกซีในเฟสของไอ การสร้างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของเหลว  
การสร้างชั้นเอพิแทกซีดว้ยล าโมเลกุล การสร้างชั้นออกไซด์ดว้ย
ความร้อน การแพร่ซึมในสภาพของแข็ง  อิออนอิมพลานเตชัน  
การท าชั้นการถ่ายแบบ ฯลฯ  ฟิสิกส์สารก่ึงตวัน า  สภาพไม่สมดุล  
การฉีดพาหะ  ทฤษฎีผิวของสารก่ึงตัวน า  ชั้ นอินเวอร์ชันใน  
โครงสร้างมอส  ส่ิงประดิษฐ์ท่ีอาศัยผลท่ีผิวของสารก่ึงตัวน า  
คุณสมบติัของระบบซิลิกอน ซิลิกอนออกไซด ์ฯลฯ 

ชั้นเอพิแทกซีในเฟสของไอ การสร้างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของ
ของเหลว  การสร้างชั้นเอพิแทกซีดว้ยล าโมเลกุล การสร้างชั้น
ออกไซด์ด้วยความ ร้อน   การแพร่ ซึมด้วยความ ร้อน                         
อิออนอิมพลานเทชัน  การพอกพูนด้วยไอสารเคมี การท า
ขั้วโลหะ  ลิโทกราฟฟี  แอนนิลลิง  แอสเซมบลีและการแพ็ก
เก็จ  แนวโนม้ในอนาคต 
 

วฟ.477  คุณภาพก าลงัไฟฟ้า                                        3 (3-0-6) 
LE 477  Electric Power Quality 
              วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วฟ.465 
              แหล่งก าเนิด  ผลพวง  และทางแกข้องปัญหาคุณภาพ
ก าลงัไฟฟ้าท่ีส่งผลต่อการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  มาตรฐาน
คุณภาพก าลังไฟฟ้าและการตรวจวดั  ผลกระทบของโหลด
อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัต่อระบบไฟฟ้าก าลงั  การประเมินคุณภาพ
ก าลงัไฟฟ้า 

วฟ.477 หลกัการคุณภาพก าลงั         3 (3-0-6) 
LE 477 Fundamentals of Power Quality 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.465 
 แหล่งก าเนิด ผลพวง ผลกระทบของโหลดไม่
เป็นเชิงเส้นต่อระบบไฟฟ้าก าลัง และทางแก้ของปัญหา
คุณภาพก าลงัไฟฟ้าท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า  มาตรฐานคุณภาพก าลงัไฟฟ้าและการตรวจวดั  การ
ประเมินคุณภาพก าลงัไฟฟ้า 

วฟ.403  ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
LE 403 Electrical Engineering Internship 

0 (ฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษา) 
             วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป  และผา่น
การทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะก าหนด 
   
              รายวิชาน้ีก าหนดให้นักศึกษาจะตอ้งผ่านการฝึกงาน
ในบริษทั  หรือห้องปฏิบติังานวิจยัเป็นเวลา 240 ชัว่โมง  โดย
ใชเ้วลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน  การฝึกงานจะท าให้นกัศึกษาได้
ผสมผสานและประยกุตเ์อาวชิาท่ีไดเ้รียนในชั้นเรียน  ไปใชใ้น
การปฏิบติังานจริงในภาคอุตสาหกรรม  ผ่านการปฏิบติังานท่ี
ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือห้องปฏิบัติงานวิจัยนั้ น ๆ 
จุดมุ่งหมายก็คือตอ้งการให้นกัศึกษาไดผ้่านการปฏิบติังานอนั
หลากหลายในสาขาวิขาวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีได้รับมอบหมาย  
และใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวศิวกรจะตอ้งเผชิญ
เม่ือครบก าหนดช่วงเวลาการฝึกงาน  นักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานเป็นรูปเล่ม  และต้องจัดแถลงผลการฝึกงานแก่ท่ี
ประชุมในชั้นเรียนวชิาสมัมนา 

วฟ.305 ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า    
LE 305 Electrical Engineering Training 

0 (ฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษา) 
   วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไป และ

ผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ก าหนด 
  ฝึกงานดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
กับบริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจท่ี
ภาควชิาเห็นชอบ โดยมีก าหนดระยะเวลาฝึกงานอยา่งนอ้ย 240 
ชั่วโมง นักศึกษาจะตอ้งส่งรายงานการฝึกงานต่อภาควิชาฯ 
วดัผลดว้ยระดบั S หรือ U และนกัศึกษาไม่สามารถจดทะเบียน
รายวชิาอ่ืนร่วมดว้ย 
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 2.11) เปล่ียนช่ือวชิา/รหสัวชิา ปรับปรุงเน้ือหาวชิา และเปล่ียนแปลงวชิาบงัคบัก่อน 2 วชิา    
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.414  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล                         3 (3-0-6) 
LE 414  Digital Signal Processing 
               วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.413 
            การออกแบบวงจรกรองและการสร้างวงจรกรอง  การแผลง
ฟูเรียร์แบบเร็ว  การแปลงโดซายน์และการแปลงอ่ืน ๆ  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้งาน  การประมวลผลสัญญาณท่ีบิตเรทต่าง ๆ และ
ฟิลเตอร์แบงค์  ความรู้เบ้ืองตน้ของการประมวลผลโดยใชข้อ้มูล
ทางสถิติ  และวงจรกรองแบบปรับแต่งได ้

วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล                         3 (3-0-6)   3(3-0-6) 
LE 314       Digital Signal Processing 
                   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 
               ทบทวนเก่ียวกบัสัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเน่ืองทาง
เวลา ทฤษฎีไนควิสต์ การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา 
การแปลงแบบฟาสตฟ์ูเรียร์ การแปลง z โครงสร้างระบบแบบไม่
ต่อเน่ืองทางเวลา เทคนิคการออกแบบวงจรกรองสัญญาณแบบ
ดิจิตอล (วงจรกรองแบบ IIR และ FIR) แนะน าการแปลงเวฟเล็ท
เบ้ืองตน้  การประมวลสญัญาณแบบหลายความเร็ว 

วฟ.478  แบบจ าลองพลวตัของระบบไฟฟ้าก าลงั 
3 (3-0-6) 

LE 478  Dynamic  Modeling of Power System 
 
              วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วฟ.463 
             แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส  
แบบจ าลองพลวตัของมอเตอร์เหน่ียวน า  แบบจ าลองพลวตัของ
โหลด  แบบจ าลองพลวัตของแฟลซ์ก  การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองในการศึกษาเสถียรภาพชั่วครู่และเสถียรภาพเชิง
แรงดนั 

วฟ.478 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
                 และระบบไฟฟ้าก าลงั                                   3 (3-0-6) 
LE 478 Dynamic Modeling of Electrical  
                   Machines and Power Systems 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.360 
 แบบจ าลองพลวัตของ เค ร่ืองจักรกลไฟฟ้า
ซิงโครนัส ของมอเตอร์เหน่ียวน า ของโหลด และของระบบ
ไฟฟ้าสมการพีชคณิตของโครงข่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์
เสถียรภาพแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองระบบไฟฟ้าในวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงมุมและเชิง
แรงดนั 

         2.11)  เปล่ียนรหสัวชิา /ช่ือวชิา  และปล่ียนแปลงวชิาบงัคบัก่อน   4 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วฟ.423  การส่ือสารดิจิตอล                                             3 (3-0-6) 
LE 423  Digital Communications 

วฟ.323   การส่ือสารดิจิตอล                                         3 (3-0-6) 
LE 323    Digital Communications 

              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.320                วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.320 
วฟ.433  วศิวกรรมไมโครเวฟ                                          3 (3-0-6) 
LE 433  Microwave  Engineering 

วฟ.333  วศิวกรรมไมโครเวฟ                         3 (3-0-6) 
LE 333   Microwave Engineering 

             วชิาบงัคบัก่อน :-               วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.220 
วฟ.466   การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั                          3 (3-0-6) 
LE 466  Power  Systems Analysis 

วฟ.365  การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั                          3 (3-0-6) 
LE 365   Power Systems Analysis 

              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.463               วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.360 
วฟ.434 โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย                              3 (3-0-6) วฟ.434  การส่ือสารไร้สาย                                            3 (3-0-6) 
            วิชาบงัคบัก่อน :-               วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.320 
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  2.12)  เปล่ียนรหสัวชิา 6 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วฟ.427  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล 3 (3-0-6) วฟ.324  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล 3 (3-0-6) 
วฟ.425  เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง             3 (3-0-6) วฟ.325  เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง 3 (3-0-6) 
วฟ.446  ทศันศาสตร์ 3 (3-0-6) วฟ.343  ทศันศาสตร์ 3 (3-0-6) 
วฟ.447  ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6) วฟ.344  ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
วฟ.463  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 3 (3-0-6) วฟ.363  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2  3 (3-0-6) 
วฟ.464  การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 (3-0-6) วฟ.364  การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 (3-0-6) 

 
              2.13)  แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อน  8 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วฟ.415  การประมวลผลภาพ                                              3 (3-0-6) วฟ.415 การประมวลผลภาพ                                   3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.413 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.210 
วฟ.428  วศิวกรรมสายอากาศ                                             3 (3-0-6) วฟ.428  วศิวกรรมสายอากาศ                                        3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน :- วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.220 
วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ  และการผลิต                    3 (3-0-6) วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ  และการผลิต               3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารย์
ผูส้อน 

วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้วฟ.241 

วฟ.468  การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย ์                                                                      
                                                                                          3 (3-0-6) 

วฟ.468การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย ์                                                           
3 (3-0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.463 วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้วฟ.365 
วฟ.469  การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า                               3 (3-0-6) วฟ.469  การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า                         3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วฟ.463 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.465 
วฟ.473  วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                          3 (3-0-6) วฟ.473  วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                    3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วฟ.463 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วฟ.220 
วฟ.474  การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ 
            ระบบไฟฟ้าก าลงั                                                    3 (3-0-6) 

วฟ.474การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการ 
            วเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั                                 3 (3-0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.463 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วฟ.360 
 

วฟ.487  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี                      3 (3-0-6) วฟ.487  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี                 3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน :- วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้วฟ. 200 

  5.4 วชิาเลือกเสรี เพ่ิมเติมเง่ือนไขในการเลือกศึกษาวชิาเลือกเสรี โดยก าหนดใหต้อ้งเป็นวชิาระดบั 200 ข้ึนไป 
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6.โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์ สกอ. โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม่ 
1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 30 30 30 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 84 108 108 
     2.1   วชิาแกน  27 24 
     2.2   วชิาเฉพาะสาขา  81 84 

2.2.1  วชิาบงัคบั  54 60 
2.2.2 วชิาบงัคบัเลือก   24 
2.2.3  วชิาเลือก  27  

3.  หมวดเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 6 6 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120 144 144 
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร  พ.ศ. 2552 กบั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

หลกัสูตร  พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)   

ช่ือหลกัสูตร:วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า ช่ือหลกัสูตร:วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
Bachelor of Engineering  Program in Electrical Engineering Bachelor of Engineering  Program in Electrical Engineering 
ช่ือปริญญา : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) ช่ือปริญญา : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
Bachelor of Engineering  (Electrical Engineering) Bachelor of Engineering  (Electrical Engineering) 
วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถ 
     ในการประกอบวชิาชีพทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า 

   และสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
2.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการ   
  รับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 
3.    เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ 

   ดว้ยตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค ์  
4.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม  และจริยธรรม ค านึงถึง 

   สงัคมและส่วนรวม 
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร 
    นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวชิารวมไม่นอ้ยกวา่ 144 
หน่วยกิต โดยไดศึ้กษารายวชิาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถ 
    ในการประกอบวชิาชีพทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า  

และสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการ  

รับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 
3. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และ

มีความคิดสร้างสรรค ์  
4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม  และมีความซ่ือสตัยใ์นวชิาชีพ 
 
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร 
    นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวชิารวมไม่นอ้ยกวา่ 144 
หน่วยกิต โดยไดศึ้กษารายวชิาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบของหลกัสูตร หน่วยกิต องค์ประกอบของหลกัสูตร                                          หน่วย
กิต 

 

1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                30 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                               30  
1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

 1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

  

    - หมวดมนุษยศาสตร์                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร์                                                       2  
    - หมวดสงัคมศาสตร์                                     3     - หมวดสงัคมศาสตร์                                                        5  
    - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           6     - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                              5  
                  : วทิยาศาสตร์                                    3                 : วทิยาศาสตร์                                                      2  

     : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์     3                 : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์      3  

    - หมวดภาษา                                               9     - หมวดภาษา                                                                   9  
                ภาษาไทย                  3                 ภาษาไทย                       3  
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                ภาษาองักฤษ     6                 ภาษาองักฤษ    6  
1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษาหลกัสูตรตามท่ีคณะก าหนด  
รวมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

 1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษาหลกัสูตรตามท่ีคณะก าหนด  
รวมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

  

2. วชิาเฉพาะ         108 2. หมวดวชิาเฉพาะ                                                                     108 
    2.1 วชิาแกน                                                 27     2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน                                                                24 
           2.2.1  พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 17            2.2.1  กลุ่มพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์      17 

2.2.2  พ้ืนฐานทางวศิวกรรม 10 2.2.2  กลุ่มพ้ืนฐานทางวศิวกรรม                                        7 
    2.2 วชิาเฉพาะสาขา                                      81     2.2 วชิาเฉพาะดา้น                                                       84 
         - วชิาบงัคบั                             54          - กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม 60 
         - วชิาเลือก                                27          - กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม 24 
3. วชิาเลอืกเสรี                                  6 3. วชิาเลอืกเสรี                                                                       6 
ข้อก าหนดหลกัสูตร  ข้อก าหนดหลกัสูตร  
1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                30 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                 30 

นักศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (ส่วนท่ี 1) 
หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์  หมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วยกิต  และ ตอ้งศึกษารายวิชาท่ี
คณะฯ ก าหนดไว ้(ส่วนท่ี 2) รวมไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต  

    นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนท่ี 1) 
หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์  หมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วยกิต  และ ตอ้งศึกษารายวิชาท่ี
คณะฯ ก าหนดไว ้(ส่วนท่ี 2) รวมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1.1  ส่วนท่ี  1 21 1.1  ส่วนท่ี 1  
-  หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา  (3 หน่วยกิต)  - หมวดมนุษยศาสตร์ บงัคบั 1 วชิา (2 หน่วยกิต) -  
  มธ  .110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์            )3(  มธ  .110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                                   (2) 
- หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 1 วชิา     (3 หน่วยกิต)  - หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 2 วชิา     (5 หน่วยกิต)  
  มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม     หรือ (3) มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม               (3) 
  มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์              มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์             (2) 
- หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   รวม 2 วิชา                                      ( 6  หน่วยกิต)   

 - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                         
   รวม 2 วิชา                     ( 5 หน่วยกิต)                           

 

 วทิยาศาสตร์      บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต)    วทิยาศาสตร์      บงัคบั  1  วชิา (2  หน่วยกิต)  
 มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์ 
                       และเทคโนโลย ี                               

(3)   มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์                               
                       และเทคโนโลย ี                               

(2) 

 คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์    บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต)  คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  บงัคบั 1 วชิา (3  หน่วยกิต)  
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ (3) 

 
 
 

 

  มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้           (3) 
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 ภาษาไทย  บงัคบั 1 วชิา                    ภาษาไทย  บงัคบั 1 วชิา                  
ท. 161    การใชภ้าษาไทย                   (3)   ท. 161    การใชภ้าษาไทย                                            (3) 

 
ภาษาองักฤษ  บงัคบั 2 วชิา      ภาษาองักฤษ  บงัคบั 2 วชิา    
 สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1                )0(   สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1                             (0) 
สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                     )3(   สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                             (3) 
สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                )3(   สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                             (3) 
   1.2 ส่วนท่ี 2 ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะฯ
ก าหนด ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต ดงัน้ี 

    1.2 ส่วนท่ี 2 ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะฯก าหนด    
ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต ดงัน้ี 

 

วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน (3) วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน                                                    (3) 
วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน (1) วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน                                   (1) 
สษ .202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน (3) สษ .202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน                    (3) 
เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จาก รายวชิาต่อไปน้ี  เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จาก รายวชิาต่อไปน้ี  
วค. 106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน (3) วค. 106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน (3) 
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) 
น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) 
น. 246  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) น. 249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) 
พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้ (3) พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้ (3) 
ทอ. 201 หลกัการบริหาร (3) ทม. 201 หลกัการบริหาร (3) 
ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) 
2. วชิาเฉพาะ                                      108 หน่วยกติ  2. หมวดวชิาเฉพาะ                                     108 หน่วยกติ  
    2.1 วชิาแกน                                    27  หน่วยกติ                       2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน                             24  หน่วยกติ                   
           2.2.1  พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์                

17  หน่วยกติ 

            2.1.1  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์                17  หน่วยกติ 

 

วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                       (3) วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                                 (3) 
วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      (1) วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                   (1)  
วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                       (3) วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                                 (3) 

   วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      (1) วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                (1) 
 ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                (3)   ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                          (3) 
ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ (3) ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์       (3) 
ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                              (3) ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                                        (3) 

2.2.2  พืน้ฐานทางวศิวกรรม     10 หน่วยกติ  2.1.2  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม     7  หน่วยกติ  
วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร               
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม                                    

)0(          
(3) 

วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร   
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1                                 

(0) 
(3) 
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วอ. 261 สถิติวศิวกรรม                             
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์    

(3)         
(1) 

 
วย. 101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพวศิวกรรมศาสตร์                                          

 
(1)  

วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                    (3) วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                     (3) 
    2.2  วชิาเฉพาะสาขา                     81     2.2  วชิาเฉพาะด้าน                                                84  
       2.2.1 วชิาบงัคบั                         54        2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม                      60               60  

วชิาบงัคบัในสาขา  วชิาบงัคบัในสาขา  
วฟ.200 ทฤษฏีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (3) วฟ.200 ทฤษฏีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (3)  
วฟ.201 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟ้ฟ้า 1 (1) วฟ.201 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟ้ฟ้า 1 (1)  
วฟ.202 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟ้ฟ้า 2 (1) วฟ.202 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวศิวกรรมไฟ้ฟ้า 2         (1)  
วฟ.210 สญัญาณและระบบ )3(  วฟ.210 สญัญาณและระบบ                                           (3)  
วฟ.211 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม  
วฟ.240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า 

)3(          
(3) 

วฟ.211 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม       
วฟ.240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า                                     

(3)  
(3) 

 

วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน           
วฟ.260 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า   1 

(3) 
(3) 

วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน           
วฟ.260 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า   1                                       

(3)  
(3) 

 

วฟ.301 ปฏิบติัการและการออกแบบงานขั้นสูงทาง
วศิวกรรมไฟฟ้า 1 

(2) วฟ.301 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้า  (2)  

วฟ.302 ปฏิบติัการและการออกแบบงานขั้นสูงทาง
วศิวกรรมไฟฟ้า 2 

(2) วฟ.302 การออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  (2)  

วฟ.242  การออกแบบวงจรดิจิตอล )3(  วฟ.242 การออกแบบวงจรดิจิตอล (3)  
วฟ .320 ทฤษฎีการส่ือสาร )3(  วฟ.320  ทฤษฎีการส่ือสาร (3)  
วฟ .340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ )3(  วฟ .340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3)  
วฟ .341  อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ )3(  วฟ .341  อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ (3)  
วฟ .360 ระบบไฟฟ้าก าลงั )3(  วฟ.361  การผลิตและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า                             (3)         (3)  
วฟ.380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า )3(  วฟ.380 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า (3)  
วฟ .381  ระบบควบคุม )3(  วฟ .381  ระบบควบคุม (3)  
  

 
วฟ.200  คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 
วฟ.230  เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
วฟ.330  การวเิคราะห์เชิงสถิติ 
วฟ.300  ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
วฟ.401  โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 
วฟ.402  โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

(3) 
(3) 
(3) 
(0) 
(1) 
(2) 
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วชิาบงัคบันอกสาขา  วชิาบงัคบันอกสาขา  
วพ. 350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ )3(    
ค. 131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                        )3(    
ค . 251   วธีิและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข (3) 

 
 
วก.291  กลศาสตร์วศิวกรรมพ้ืนฐาน                                     

 
)3(  

    
      2.2.2  วชิาเลือก      27      2.2.3  วชิาบงัคบัเลือก                                   24 
 1)   วชิาเลือกในหมวดต่างๆ                  15  หน่วยกิต   1)   วชิาบงัคบัเลือกเฉพาะกลุ่ม                9 หน่วยกิต  
หมวดวชิาทัว่ไปทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า  กลุ่มวชิาไฟฟ้าก าลงั  
วฟ.303 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 (2)   
วฟ.304 หวัขอ้พิเศษในการออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 (2)   
วฟ.408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟ้ฟา 1 (3)   
วฟ.409  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 (3)   

 วฟ. 363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 (3) 
 วฟ. 364 การออกแบบระบบไฟฟ้า (3) 
 วฟ. 365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 

วฟ.465  อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
วฟ.468  การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างาน   
              ของรีเวลย ์
วฟ.473  วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง    

(3) 
(3) 
(3) 

 
(3) 

 
 

หมวดวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและการประมวลผลสญัญาณ กลุ่มวชิาไฟฟ้าส่ือสาร  
วฟ.413 ระบบและสญัญาณแบบเวลาเตม็หน่วย (3)   
วฟ.414 การประมวลผลสญัญาณดิจิตอล (3)   
วฟ.415 การประมวลผลภาพ (3)   
วฟ.416 การบีบอดัขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้ (3)   
วฟ.417  การประมวลผลสญัญาณดิจิตอลทนัเวลา (3)   
วฟ.418 การประมวลผลเสียง (3)   
วฟ.419 การประมวลผลสญัญาณส าหรับการจดัเก็บขอ้มูล
ดิจิตอล 

(3)   

วฟ.423 การส่ือสารดิจิตอล (3) วฟ. 323 การส่ือสารดิจิตอล (3) 
วฟ.424  ทฤษฎีวศิวกรรมโทรคมนาคม (3)   
วฟ.425 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง (3)   
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วฟ.426 การสือสารทางแสง (3)   
วฟ.427 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล (3) วฟ. 324 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล (3) 
วฟ.428 วศิวกรรมสายอากาศ (3)   
วฟ.429 การกระจายคล่ืนวทิย ุ (3)   
วฟ.433  วศิวกรรมไมโครเวฟ (3) วฟ. 333 วศิวกรรมไมโครเวฟ (3) 
วฟ.434  โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย (3)   
วฟ.435  วศิวกรรมโทรศพัท ์ (3)   
วฟ.436  การส่ือสารดาวเทียม (3)   
วฟ.437 การวางแผนเครือข่ายวทิย ุ (3)   
วฟ.438 วศิวกรรมชีวการแพทย ์ (3) 

 
 
วฟ.314  การประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
วฟ.426  การส่ือสารทางแสง 
วฟ.428  วศิวกรรมสายอากาศ 

 
(3) 
(3) 
(3) 

วพ.465 การรู้จ ารูปแบบ (3)   
วพ.466  ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ (3)   
วพ.467  การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ (3)   
หมวดวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  กลุ่มวชิาอิเลก็ทรอนิกส์  
วฟ.443  ทฤษฎีโครงข่ายวงจร (3)   
วฟ.444  การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ (3)   
วฟ.445  การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิสก ์ (3)   
วฟ.446  ทศันศาสตร์ (3) วฟ. 343 ทศันศาสตร์ (3) 
วฟ.447  ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ (3) วฟ. 344 ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ (3) 
วฟ.448 ฟิสิกส์และเทคโนโลยขีองส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวัน า (3) วฟ.345 ฟิสิกส์และเทคโนโลยขีองส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวัน า      (3) 
วฟ.449 การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน้ (3)   
วฟ.453 การวเิคราะห์และออกแบบวงจรรวมแบบแอนะลอ็ก (3)   
วฟ.454  การวเิคราะห์และออกแบบวงจรรวมแบบดิจิตอล (3)   
วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟและการผลิต (3)   
วฟ.456 การออกแบบแผงวงตรพมิพ ์ (3)   
วฟ.457  อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม (3)   
วฟ.458  พ้ืนฐานกลศาสตร์ควอนตมัและคล่ืนส าหรับวศิวกร (3)   
หมวดวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั    
วฟ .463  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 )3(    
วฟ .464 การออกแบบระบบไฟฟ้า )3(    
วฟ .465 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั )3(    
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วฟ .466 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั )3(    
วฟ .467 โรงจกัรไฟฟ้าและโรงไฟฟ้ายอ่ย )3(    
วฟ .468 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย ์ )3(    
วฟ .469 การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า )3(    
วฟ .473 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง )3(    
วฟ .474 การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบ

ไฟฟ้าก าลงั 
)3(    

วฟ .475 การวเิคราะห์ขั้นสูงเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า )3(    
วฟ .476 วศิวกรรมแสงสวา่ง )3(    
วฟ .477 คุณภาพก าลงัไฟฟ้า )3(    
วฟ .478 แบบจ าลองพลวตัของระบบไฟฟ้าก าลงั )3(  

 
 

 
วฟ.324  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล 
วฟ.426  การส่ือสารทางแสง 
วฟ.484  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุตใ์ช ้
 

 
(3) 
(3) 
(3) 

 
หมวดวชิาวศิวกรรมควบคุม    
วฟ .483 ทฤษฏีการควบคุมเชิงเสน้ )3(    
วฟ . 484 หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี )3(    
วฟ .485  การควบคุมและเคร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม )3(    
วฟ .486  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในระบบควบคุม )3(    
วฟ .487  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี )3(    
วฟ .488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม )3(    
วฟ .489 วศิวกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูพ้ิการ )3(    
วพ.455  การโปรแกรมภาษาวเีอชดีเอล  (3)   
วพ.457  การพฒันาระบบฝังตวั  (3)   
2) เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหน่ึง 9 หน่วยกิต    
2.1 วชิาโครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า    
วฟ. 403 ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  (0)   
วฟ. 404 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1  (3)   
วฟ. 405 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2  (6)   
    
2.2 วชิาสหกจิศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้า    
วฟ .406  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้า  (3)   
วฟ .407  สหกิจศึกษาวศิวกรรมไฟฟ้า  (6)   
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3) เลือกศึกษา  3  หน่วยกิต  จากวชิาต่อไปน้ี    
วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม -  สถิตยศาสตร์                  )3(    
วก. 220  กลศาสตร์วศิวกรรม - พลศาสตร์ )3(    
วก. 240  กลศาสตร์ของไหล 1             )3(    
วค. 211  เธอร์โมไดนามิกส์ )3(    
  วชิาเลือกทัว่ไป   จ านวน  6  หน่วยกิต 

จากรายวชิาเลือกท่ีภาควชิาก าหนดดงัน้ี 
 

  วฟ .314 การประมวลผลสญัญาณดิจิตอล )3(  
  วฟ .323  การส่ือสารดิจิตอล )3(  
  วฟ.324  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูบ (3) 
  วฟ .325 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง )3(  
  วฟ .333 วศิวกรรมไมโครเวฟ )3(  
  วฟ.343  ทศันศาสตร์ (3) 
  วฟ.344  ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ (3) 
  วฟ .345  เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า )3(  
  วฟ .363  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 )3(  
  วฟ.364  การออกแบบระบบไฟฟ้า (3) 
  วฟ.365  การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั (3) 
  วฟ .408 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 )3(  
  วฟ .409 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 )3(  
  วฟ .415  การประมวลผลภาพ )3(  
  วฟ .426 การส่ือสารทางแสง )3(  
  วฟ .428  วศิวกรรมสายอากาศ )3(  
  วฟ .434  การส่ือสารไร้สาย )3(  
  วฟ .435  วศิวกรรมโทรศพัท ์ )3(  
  วฟ .455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลิต )3(  
  วฟ .458  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี 

วฟ.465   อิเลก็ทรอกนิกส์ก าลงั 
วฟ .467 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า 
วฟ.468  การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างาน 
              รีเลย ์
วฟ .469 การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า 

)3(  
   (3) 
(3) 
(3) 

 
(3) 
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  วฟ .473 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง   (3) 
  วฟ .474 การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบ   (3) 
               ไฟฟ้าก าลงั  
      
  วฟ .477 คุณภาพก าลงัไฟฟ้า )3(  
  วฟ .478 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 

              และระบบไฟฟ้าก าลงั 
)3(  

  วฟ.479 ระบบดโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (3) 
  วฟ.483  เคร่ืองมือวดักระบวนการ )3(  
  วฟ.484  ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุต ์              )3(  
  วฟ.486  การออกแบบระบบเคร่ืองมือวดั (3) 
  วฟ.487  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี (3) 
  วฟ .488 ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม (3) 
  วฟ.493  ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย (3) 
  วฟ.494  พลงังานหมุนเวยีน (3) 
  วฟ.495  การอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังาน (3) 
  วพ.310  การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (3) 
  วพ. 313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดีแอล    (3) 
    
    
    
3.  วชิาเลอืกเสรี  6 3.  วชิาเลอืกเสรี  6 

นั ก ศึ กษ า อ า จ เ ลื อ ก ศึ กษ า วิ ช า ใ ด ก็ ไ ด้ ท่ี เ ปิ ด สอน ใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต “ยกเวน้วิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา และวิชาในหลกัสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใช้รหัสย่อ มธ. ทุกวิชา” 
ทั้งน้ี ควรเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาเลือกเสรีอยา่งน้อย 3 
หน่วยกิต 

นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได ้โดยเป็นวิชา ระดบั 200 ข้ึน
ไป ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่นอ้ย
กว่า 6 หน่วยกิต ทั้ ง น้ีให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
ภาษาต่างประเทศดว้ย  นกัศึกษาจะน าวิชาเหล่าน้ีมานบัเป็นวิชาเลือก
เสรีไม่ได ้

1. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้ง
วชิาท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 

2.  วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ี
ใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา 

3.  วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การ
เขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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ภาคผนวก 5  ตารางเทียบรายวิชาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  พ.ศ. 2552  กบั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3) มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3)  

ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3) ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (3) มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     (3)  มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (3) ปรับจากวิชาบงัคบัเลือก เป็น

วิชาบงัคบั 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (3) มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
(3) มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2) ลดหน่วยกิต 

สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 

หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 2  

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1) วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1)  
วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3) วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3)  
              และพลงังาน                และพลงังาน   
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2)  
น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3)  
พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3) พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3)  
ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
น. 246 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) น. 249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) ปรับรหสัวิชา 
ทอ. 201 หลกัการบริหาร (3) ทม. 201 หลกัการบริหาร (3) ปรับค าอธิบายวชิาและ

ปรับอกัษรยอ่ 
สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  (3) สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
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กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์        

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3) วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3)  
วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (1) วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (1)  
ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน (3) ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน (3)  
ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ ์ (3)  ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ ์ (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (3) วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (1) วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (1) ปรับค าอธิบายวชิา 
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลสั 
           ประยกุต ์

(3) ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลสั 
            ประยกุต ์

(3) ปรับค าอธิบายวชิา 

     
 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิศวกรรม  

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(  วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(   
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์            (1) วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์             (1)  
วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                                    (3) วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                                    (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วอ.121 วสัดุวิศวกรรม                             (3) วอ.121 วสัดุวิศวกรรม 1                             (3) ปรับช่ือวิชา 
รายวิชาท่ีตัดออก      
-     
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รายวิชาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง        
วฟ.201  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 

(1) 
วฟ.201  ปฏิบติัการพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 

(1) 
 

วฟ.203 ปฏิบติัการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ 

(1) วฟ.203 ปฏิบติัการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ 

(1)  

วฟ.209  วิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3) วฟ.209  วิศวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3)  
วฟ.240  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (3) วฟ.240  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (3)  
วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์
พ้ืนฐาน 

(3) 
วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอิเลก็ทรอนิกส์
พ้ืนฐาน 

(3) 
 

วฟ.242  การออกแบบวงจรดิจิตอล (3) วฟ.242  การออกแบบวงจรดิจิตอล (3)  
วฟ.260  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 (3) วฟ.260  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 (3)  
วฟ.341  อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ (3) วฟ.341  อิเลก็ทรอนิกส์กายภาพ (3)  
วฟ.360  ระบบไฟฟ้าก าลงั (3) วฟ.360  ระบบไฟฟ้าก าลงั (3)  
วฟ.381  ระบบควบคุม (3) วฟ.381  ระบบควบคุม (3)  
วฟ.408  หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (3) วฟ.408  หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (3)  
วฟ.409  หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (3) วฟ.409  หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (3)  
วฟ.415  การประมวลภาพ (3) วฟ.415  การประมวลภาพ (3)  
วฟ.426  การส่ือสารทางแสง (3) วฟ.426  การส่ือสารทางแสง (3)  
วฟ.458  พ้ืนฐานกลศาสตร์ควอนตมัและ
คล่ืนส าหรับวิศวกร 

(3) 
วฟ.458  พ้ืนฐานกลศาสตร์ควอนตมัและ
คล่ืนส าหรับวิศวกร 

(3) 
 

วฟ.488  ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม (3) วฟ.488  ระบบอตัโนมติัทางอุตสาหกรรม (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง     
วฟ.200  ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (3) วฟ.220 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  เปล่ียนรหสัวชิา ,ตดัวิชา  
    บงัคบัก่อนออก และ 
    ปรับปรุงเน้ือหา 
วฟ.202 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทาง 
             วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

(1) 
วฟ.202 ปฏิบติัการพ้ืนฐานทาง 
             วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

(1) 
ปรับปรุงเน้ือหาและเปล่ียน
วิชาบงัคบัก่อน 

วฟ.210  สญัญาณและระบบ (3) วฟ.210  สญัญาณและระบบ (3) ปรับปรุงเน้ือหา และเพ่ิม 
    วิชาบงัคบัก่อน 
วฟ.211 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและ (3) วฟ.211 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและ (3) ปรับปรุงเน้ือหา และตดัวิชา 
กระบวนการสุ่ม 
 
 

 
กระบวนการสุ่ม 

 
บงัคบัก่อน 
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หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

วฟ.301 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า (2) วฟ.301 ปฏิบตัการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (2) ปรับช่ือวิชา ปรับปรุงเน้ือหา 
และเปล่ียนวิชาบงัคบัก่อน 

วฟ.302 ปฏิบติัการและการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

(2) วฟ.302 การออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

(2) ปรับช่ือวิชา ปรับปรุง
เน้ือหา และเปล่ียนวิชา
บงัคบัก่อน 

วฟ.320  ทฤษฎีการส่ือสาร (3) วฟ.320  ทฤษฎีการส่ือสาร (3) ปรับปรุงเน้ือหา และตดัวิชา 

    บงัคบัก่อน 

วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3) วฟ. 340 วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3) ปรับปรุงเน้ือหาวิชา 

วฟ.380  เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า (3) วฟ.380  เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า (3) เปล่ียนวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ.403  ฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า (0) วฟ.300  ฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า    (0) เปล่ียนรหสัวชิา และปรับ 

    เน้ือหา 

วฟ.404 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (3) วฟ.401  โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 
(1) 

 
เปล่ียนแปลงหน่วยกิต และ 
เปล่ียนรหสัวชิา 

วฟ.405 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (6) วฟ.402  โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 
(2) เปล่ียนแปลงหน่วยกิต และ 

เปล่ียนรหสัวชิา 
วฟ.406 การเตรียมสหกิจศึกษา (3)    
วิศวกรรมไฟฟ้า     
วฟ.407  สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า (6)    
     
วฟ.414  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (3) วฟ.314 การประมวลผลสญัญาณดิจิตอล (3) ปรับเน้ือหา  ปรับวิชาบงัคบั 
    ก่อน  เปล่ียนรหสัวิชา 
วฟ.415 การประมวลผลภาพ (3) วฟ.415  การประมวลผลภาพ (3) ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ.423  การส่ือสารดิจิตอล (3) วฟ.323  การส่ือสารดิจิตอล (3) ปรับวชิาบงัคบัก่อน และ 
    ปรับรหสัวิชา 
วฟ.425  เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง (3) วฟ.325 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง (3) ปรับรหสัวิชา 
วฟ.427  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย (3) วฟ.324  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย (3) ปรับรหสัวิชา 
             ขอ้มูล               ขอ้มูล   
วฟ.428  วิศวกรรมสายอากาศ (3) วฟ.428  วิศวกรรมอากาศ (3) เพ่ิมวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ.433  วิศวกรรมไมโครเวฟ  (3) วฟ.333  วิศวกรรมไมโครเวฟ  (3) เปล่ียนรหสัวิชา  เพ่ิมวิชา 
    บงัคบัก่อน 
วฟ.434  โครงข่ายแบบเคล่ือนท่ีไร้สาย (3) วฟ.434  การส่ือสารไร้สาย (3) เพ่ิมวิชาบงัคบัก่อน เปล่ียน

ช่ือวชิา 
วฟ.435  วิศวกรรมโทรศพัท ์ (3) 

 
วฟ.435  วิศวกรรมโทรศพัท ์ (3) เพ่ิมวิชาบงัคบัก่อน และ

ปรับปรุงเน้ือหา 
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วฟ.436  การส่ือสารดาวเทียม (3) วฟ.436  การส่ือสารดาวเทียม (3) เปล่ียนแปลงวิชาบงัคบัก่อน 
    ปรับเน้ือหา 
วฟ.446  ทศันศาสตร์ (3) วฟ.343  ทศันศาสตร์ (3) ปรับรหสัวิชา 
วฟ.447  ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ (3) วฟ.344  ออปโตอิเลก็ทรอนิกส์ (3) ปรับรหสัวิชา 
วฟ.448  ฟิสิกส์และเทคโนโลยขีอง (3) วฟ.345  เทคโนโลยกีารผลิตสารก่ึงตวัน า (3) ปรับเน้ือหา  เปล่ียนช่ือ  
              ส่ิงประดิษฐส์ารก่ึงตวัน า    ปรับรหสัวิชา 
วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟและการผลิต (3) วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟและการผลิต (3) ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ.463  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 (3) วฟ.363  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2 (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วฟ.464  การออกแบบระบบไฟฟ้า (3) วฟ.364  การออกแบบระบบไฟฟ้า (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วฟ.465  อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (3) วฟ.465  อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั (3) ปรับเน้ือหา  และเปล่ียนวิชา 
    บงัคบัก่อน 

วฟ.466  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั (3) วฟ. 365 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั (3) 
เปล่ียนรหสัวชิา และเปล่ียน
วิชาบงัคบัก่อน 

วฟ.467  โรงจกัรไฟฟ้าและโรงไฟฟ้ายอ่ย (3) วฟ.467  โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า (3) เปล่ียนช่ือ 
วฟ.468  การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและ (3) วฟ.468 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและ (3) เปล่ียนวิชาบงัคบัก่อน 
การท างานของรีเลย ์  การท างานของรีเลย ์   
วฟ.469  การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า (3) วฟ.469   การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า (3) เปล่ียนวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ.473  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (3) วฟ.473  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (3) เปล่ียนวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ.474  การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการ (3) วฟ. 474  การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการ (3) เปล่ียนวิชาบงัคบัก่อน 
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั                 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั   
วฟ.477  คุณภาพก าลงัไฟฟ้า (3) วฟ.477  หลกัการคุณภาพก าลงั (3) ปรับเน้ือหา เปล่ียนช่ือ 
วฟ.478  แบบจ าลองพลวตัของระบบไฟฟ้า  วฟ.478  แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกล (3) เปล่ียนช่ือวิชา ปรับเน้ือหา 
ก าลงั  ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก าลงั  ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
วฟ.487  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี (3) วฟ.487  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี (3) ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
รายวิชาท่ีเปิดเพิ่ม     
  วฟ.200  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า (3)  
  วฟ.230 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า (3)  

  วฟ.330  การวิเคราะห์เชิงสถิติ (3)  

  วฟ.390  อุณหศาสตร์ (3)  
  วฟ.479  ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (3)  

  วฟ.483  เคร่ืองมือวดักระบวนการ (3)  

  
วฟ.484  ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ประยกุตใ์ช ้

(3) 
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  วฟ.486  การออกแบบระบบเคร่ืองมือวดั (3)  
  วฟ.493  ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบ (3)  
                กระจาย   
  วฟ.494  พลงังานหมุนเวยีน (3)  
  วฟ.495  การอนุรักษพ์ลงังานและการจดั (3)  
                การพลงังาน   
  วฟ.224  เทคโนโลยสีารสนเทศและการ (3)  
                ส่ือสาร   
  วฟ. 225  เทคโนโลยโีทรคมนาคมเบ้ืองตน้ (3)  

  
วฟ. 295  พลงังานไฟฟ้ากบัส่ิงแวดลอ้ม 
วฟ.361  การผลิตและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า       

(3) 
(3) 

 

 

รายวิชาท่ีตัดออก  รายวิชาท่ีตัดออก   
วฟ.303  หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงาน (3) วฟ.406  การเตรียมสหกิจศึกษา    (1) ปิดวิชาสหกิจศึกษา 
              ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1               วิศวกรรมไฟฟ้า   
วฟ.304  หวัขอ้พิเศษในการออกแบบงาน (3) วฟ.407  สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า        (8) ปิดวิชาสหกิจศึกษา 
              ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2     
วฟ.413 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเตม็หน่วย (3)    
วฟ.416 การบีบอดัขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้   (3)    
วฟ.417  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (3)    
              ทนัเวลา     
วฟ.418  การประมวลผลเสียง               (3)    
วฟ.419  การประมวลผลสัญญาณส าหรับการ (3)    
             จดัเกบ็ขอ้มูลดิจิตอล     
วฟ.424 วิศวกรรมโทรคมนาคม               (3)    
วฟ.429  การกระจายคล่ืนวิทย ุ (3)    
วฟ.437  การวางแผนเครือข่ายวิทย ุ (3)    
วฟ.438  วิศวกรรมชีวการแพทย ์ (3)    
วฟ.443  ทฤษฏีโครงข่ายวงจร (3)    
วฟ.444  การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ (3)    
วฟ.445  การออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ (3)    
วฟ.449  การออกแบบวงจรรวมเบ้ืองตน้ (3)    
วฟ.453  การวิเคราะห์และออกแบบวงจร (3)    
              รวมแบบแอนะลอ็ค     
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วฟ.454  การวิเคราะห์และออกแบบวงจร (3)    

              รวมแบบดิจิตอล     

วฟ.456  การออกแบบแผงวงจรพมิพ ์ (3)    

วฟ.457  อิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม (3)    

วฟ.475  การวิเคราะห์ขั้นสูงเคร่ืองจกัรกล (3)    

             ไฟฟ้า     

วฟ.476  วิศวกรรมแสงสวา่ง (3)    

วฟ.483  ทฤษฏีการควบคุมเชิงเส้น (3)    

วฟ.484  หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี (3)    

วฟ.485 การควบคุมและเคร่ืองมือวดัทาง (3)    

             อุตสาหกรรม     

วฟ.486  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ใน (3)    

             ระบบควบคุม     

วฟ.489  วิศวกรรมการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (3)    

              ผูพิ้การ     

 

รายวชิานอกคณะฯ 

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วพ. 310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (3) วพ. 310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (3)  
วพ. 455 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล 
 

(3) วพ. 313 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล (3)  

รายวิชาท่ีเปิดเพิ่ม     
  วก. 291 กลศาสตร์วิศวกรรม    (3)  

 


