
รหัสวชิา/
หลกัสตูร

นก
.

Sec/gr วนัเวลาบรรยาย ห้อง
บรรยาย

กลางภาค สอบไล่

56:LE200 3 230001 อ. 09.30-12.30(บ) วศ.
606/1

(M) 3 มี.ค.58 09.00-11.00 (F) 15 พ.ค. 58 
09:00-12:00

47:LE200  
 52:LE200

3 870001 ศ.   09:30-12:30(
บ)

วศ.305 (M) ศ.6มี.ค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค. 58 
09:00-12:00

56:LE220 3
52:LE201            
           
56:LE201

1 007801 พ.   09:30-12:30(
ป)

Lab.LE จดัสอบเอง จดัสอบเอง

52:LE202                 
                
  
56:LE202

1 005401 พฤ. 13:30-16:30(
ป)

Lab.LE จดัสอบเอง จดัสอบเอง

47:LE203  
 
52:LE203   
  
56:LE203

1 002301 อ. 09.30-12.30(ป) Lab.LE จดัสอบเอง จดัสอบเอง

47:LE203   
  
52:LE203   
  
56:LE203

1 004501 อ. 13:30-16:30(ป) Lab.LE จดัสอบเอง จดัสอบเอง

47:LE209 3 900001 พ.   13:30-16:30(
บ)

วศ.316 (M) พ.11มี.ค.58 14.30-16.30(F) 26 พ.ค. 58 
09:00-12:00

400 อ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
รศ.ดร.ทรงยศ  นาคอริยกลุ
อ.ดร. นิติการ น่ิมสุข
อ.ดร. พิศาล แกว้ประภา

ปฎิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น

อ.ดร.พงษ์ศักด์ิ มหาโชคเลิศ
วัฒนา
อ.ดร.นิติการ  น่ิมสุขทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- รศ.ดร.วันชัย  ไพจติโรจนา

ปฏิบัติการพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 400 รศ.ดร.จรี  ไชยชาญ

ปฏิบัติการพืน้ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

400 ผศ.ชาครี  มาลีวรรณ

ปฎิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น

   ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลกัษณะวชิา ค่า
อุปกรณ์

   อาจารยผู้์สอน

ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 0

400 อ.ดร.ยศวีย์   วีระก าแหง

วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น - ผศ. ชาครี มาลีวรรณ



รหัสวชิา/
หลกัสตูร

นก
.

Sec/gr วนัเวลาบรรยาย ห้อง
บรรยาย

กลางภาค สอบไล่

   ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลกัษณะวชิา ค่า
อุปกรณ์

   อาจารยผู้์สอน

52:LE209 3 900001 พ.   13:30-16:30(
บ)

วศ.316 (M) พ.11มี.ค.58 14.30-16.30(F) 26 พ.ค. 58 
09:00-12:00

56:LE209 3 900001 พ.   13:30-16:30(
บ)

วศ.316 (M) พ.11มี.ค.58 14.30-16.30(F) 26 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE210 3 870001 ศ.   09.30-12:30(
บ)

วศ.310 (M) อ.8มี.ค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค. 58 
13:00-16:0056:LE210 3 870001 ศ.   09.30-12:30(

บ)
วศ.310 (M) อ.8มี.ค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค. 58 

13:00-16:0052:LE210 3 910001 ศ.   13.30-16.30(
บ)

วศ.
606/1

(M) อ.8มี.ค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค. 58 
13:00-16:00

56:LE210 3 910001 ศ.   13.30-16.30(
บ)

วศ.
606/1

(M) อ.8มี.ค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค. 58 
13:00-16:00

52:LE211 3 320001 พฤ. 09:30-12:30(
บ)

วศ.
505/3 (M) พฤ.5มี.ค.58 14.30-16.30

(F) 18 พ.ค. 58 
09:00-12:00

56:LE211 3 320001 พฤ. 09:30-12:30(
บ)

วศ.
505/3 (M) พฤ.5มี.ค.58 14.30-16.30

(F) 18 พ.ค. 58 
09:00-12:00

56:LE230 3 900001 พ. 13.30-16.30(บ) วศ.
505/1

(M) พ.11มี.ค.58 14.30-16.30(F) 26 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE240   
  
56:LE240         

3 230001 อ. 09.30-12.30(บ) วศ.
604/1

(M) 3 มี.ค.58 09.00-11.00 (F) 15 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE241    
   
56:LE241

3 780001 พ.   09:30-12:30(
บ)

วศ.308 (M) พ.11มี.ค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE242    
   
56:LE242

3 810001 จ.   09:30-12:30(
บ)

วศ.315 (M) 2 มี.ค.58 12.00-14.00 (F) 19 พ.ค. 58 
13:00-16:00

รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น - ผศ. ชาครี มาลีวรรณ

วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น - ผศ. ชาครี มาลีวรรณ

สัญญาณและระบบ - รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
สัญญาณและระบบ -

สัญญาณและระบบ - ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

สัญญาณและระบบ - ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

อ.ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม - อ.ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

-

 เทคนิคเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า - อ.ดร.พงษ์ศักด์ิ มหโชคเลิศ
วัฒนา

ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า - รศ.ดร.จรี  ไชยชาญ

อปุกรณ์และวงจรอเิล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน - ผศ.ดร. วีรชัย อศัวเมธาพันธ์

การออกแบบวงจรดิจติอล - รศ.ดร. ทรงยศ นาคอริยกลุ



รหัสวชิา/
หลกัสตูร

นก
.

Sec/gr วนัเวลาบรรยาย ห้อง
บรรยาย

กลางภาค สอบไล่

   ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลกัษณะวชิา ค่า
อุปกรณ์

   อาจารยผู้์สอน

52:LE260 3 450001 อ.   13:30-16:30(
บ)

วศ.313 (M) อ.3มี.ค.58 09.00-11.00(F) 19 พ.ค. 58 
09:00-12:00

56:LE260 3 450001 อ.   13:30-16:30(
บ)

วศ.313 (M) อ.3มี.ค.58 09.00-11.00(F) 19 พ.ค. 58 
09:00-12:00

47:LE302 2 118201 จ.   13:30-16:30(
ป)
จ.   08:30-09:30(
บ)

วศ.308 จดัสอบเอง จดัสอบเอง

52:LE302 2 118201 จ.   13:30-16:30(
ป)
จ.   08:30-09:30(

วศ.308 จดัสอบเอง จดัสอบเอง

47:LE313 3 780001 พ. 09.30-12.30 (บ) วศ.305 (M) พ.11มี.ค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค.58 
09:00-12:00

52:LE320 3 780001 พ. 09.30-12.30 (บ) วศ.305 (M) พ.11มี.ค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค.58 
09:00-12:00

47:LE323   
  
52:LE340

3 900001 พ. 13.30-16.30 (บ) วศ.
505/2

(M) พ.11มี.ค.58 14.30-16.30(F) 26 พ.ค.58 
09:00-12:00

47:LE334    
   
52:LE360

3 870001 ศ. 09.30-12.30 (บ) วศ.304 (M) ศ.6มี.ค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค.58 
09:00-12:00

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 - รศ. ดร.นรินทร์ วัฒนกลุ

การออกแบบขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 400

ทฤษฎีการส่ือสาร - ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์

การออกแบบขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 400

รศ.ดร.พิชัย อารีย์
อ.ดร.ณัฐพงษ์ ตัณฑนุช
อ.ดร.จกัรวุธ เดชวิเศษ
รศ.ณรงค์ บวบทอง
ผศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม
อ.ดร.พงษ์ศักด์ิ มหาโชคเลิศ
วัฒนา
รศ.ดร.นภดล อชุายภิชาติ
อ.ดร.ยศวีร์ วีระก าแหง
ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธ์ิ
อ.ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร

- ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์

วงจรอเิล็กทรอนิกส์ - รศ.ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธ์ุ

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1 - รศ. ดร.นรินทร์ วัฒนกลุ

ระบบไฟฟ้าก าลัง - อ.ดร.จกัราวุธ  เดชวิเศษ

ทฤษฎีการส่ือสาร



รหัสวชิา/
หลกัสตูร

นก
.

Sec/gr วนัเวลาบรรยาย ห้อง
บรรยาย

กลางภาค สอบไล่

   ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลกัษณะวชิา ค่า
อุปกรณ์

   อาจารยผู้์สอน

52:LE423 3 780001 พ.   09:30-12:30(
บ)

วศ.605
วศ.605

(M) พ.11มี.ค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE341 3 910001 ศ.   13.30-16.30(
บ)

วศ.308
(M) ศ.6มี.ค.58 14.30-16.30

(F) 27 พ.ค.58 
09:00-12:00

52:LE381 3 320001 พฤ. 09.30-12.30(
บ)

วศ.313
(M) พฤ.5มี.ค.58 09.00-11.00

(F) 18 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE405 6 000001
000002
000003

ปฏิบัติการ 6 ชม. 
ต่อสัปดาห์ โดยจดั
เวลากบัอาจารย์
ผู้สอน

Lab.lE จดัสอบเอง จดัสอบเอง

47:LE407 6 000001 ปฏิบัติการ 6 ชม. 
ต่อสัปดาห์ โดยจดั
เวลากบัอาจารย์
ผู้สอน

Lab.LE จดัสอบเอง จดัสอบเอง

52:LE408 3 230001 จ.   09:30-12:30(
บ)

วศ.309 (M) จ.2มี.ค.58 12.00-14.00(F) 15 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE414 3 900001 พ. 13.30-16.30(บ) วศ.306 (M) พ.11มี.ค.58 14.30-16.30(F) 26 พ.ค.58 
09:00-12:00

52:LE423 3 780001 พ. 09.30-12.30(บ) วศ.
605/1

(M) พ.11มี.ค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE428 3 780001 พ. 09.30-12.30(บ) วศ.316 (M) พ.11มี.ค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค. 58 
09:00-12:00

การส่ือสารดิจติอล - อ.ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

อเิล็กทรอนิกส์กายภาพ - ผศ. ชาครี มาลีวรรณ

หัวขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 400 คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ 
 (อ.ดร.จกัราวุธ  เดชวิเศษ)     
     ผู้ประสานงาน

ระบบควบคุม - อ.ดร.ยศวีย์   วีระก าแหง

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 400 คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ 
 (อ.ดร.จกัราวุธ  เดชวิเศษ)     
     ผู้ประสานงาน

หัวขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 - ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธ์ิ

การประมวลผลสัญญาณดิจติอล - รศ.ดร.นภดล  อชุายภิชาติ

การส่ือสารดิจติอล - อ.ดร.ดามพ์เมษ  บุณยะเวศ

วิศวกรรมสายอากาศ - อ.ดร.พงษ์ศักด์ิ มหาโชคเลิศ
วัฒนา



รหัสวชิา/
หลกัสตูร

นก
.

Sec/gr วนัเวลาบรรยาย ห้อง
บรรยาย

กลางภาค สอบไล่

   ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลกัษณะวชิา ค่า
อุปกรณ์

   อาจารยผู้์สอน

47:LE439   
  
52:LE474

3 230001 อ. 09.30-12.30 น. วศ.307 (M) 3 มี.ค.58 09.00-11.00 (F) 15 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE447 3 540001 พฤ. 13:30-16:30(
บ)

วศ.306
(M) พฤ.5มี.ค.58 14.30-16.30

(F) 20 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE466 3 450001 อ.   13:30-16:30(
บ)

วศ.316 (M) อ.3มี.ค.58 14.30-16.30(F) 19 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE473 3 320001 พฤ. 09:30-12:30(
บ)

วศ.314
(M) พฤ.5มี.ค.58 09.00-11.00

(F) 18 พ.ค. 58 
09:00-12:00

52:LE484 3 900001 พ.   13.30-16.30(
บ)

วศ.307 (M) พ.11มี.ค.58 14.30-16.30(F) 26 พ.ค.58 
09:00-12:00

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง

- อ.ดร.พรระพีพัฒน์  ภาสบุตร

ออปโตอเิล็กทรอนิกส์ - ผศ.ดร. วีรชัย อศัวเมธาพันธ์

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง - รศ.ดร. พิชัย อารีย์

หุน่ยนต์เคล่ือนท่ี - อ.ดร.ยศวีย์   วีระก าแหง

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง - อ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช


