หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
-------------------------------------------1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
: Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
B. Eng. (Electrical Engineering)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
1. เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยการรั บ รอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ 2543 และ
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยเกณฑการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเพื่อเทียบ
ปริญญาประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2544
2. ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนหลักสูตรที่มุงมั่น
ผลิต บัณฑิตใหเปนผูมีความรูในเชิงวิชาการและมีทกั ษะในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งสามารถ
แสวงหาความรูจากการศึกษาคนควา และปฏิบัติดวยตนเองได
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4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคณ
ุ ลักษณะ ดังตอไปนี้
1. มีความรู ความสามารถในวิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. มีความใฝรู รวมถึงมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา
3. มีทักษะและความพรอมในการรับการถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูง พรอมทัง้ ตระหนักถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
4. มีสาํ นึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอหนาที่และ
สังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(ภาคผนวก)
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
9. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
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10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1.

นายชัยรัตน

พินทอง

อาจารย

2.

นายพนัส

นัถฤทธิ์

อาจารย

3.

นางสุพรรณิกา

วัฒนะ

อาจารย

4.

นายสมยศ

เกียรติวนิชวิไล

อาจารย

5.

นายอัครพันธ

วงศกังแห

อาจารย

12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1.
2.
3.

นายบุญชู
นายสุวิทย
นายชาญณรงค

เรืองพงศศรีสุข
เจิมสวัสดิพงษ
บาลมงคล

คุณวุฒ/ิ สาขา
Ph.D. (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
M.Eng (Mecharonics)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
M.Eng (Mecharonics)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Mechatronics)
M.S. (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Ph.D. (Electrical Engineering)
M.S. (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

M.S. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Electrical Engineering)
D.Eng. (Electrical Engineering)
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13. จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตทีค่ าดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ชั้นป
ปการศึกษา
2551
2552
2553
2554
ชั้นปที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปที่ 2
80
80
80
ชั้นปที่ 3
80
80
ชั้นปที่ 4
80
รวม
80
160
210
320
สําเร็จการศึกษา
80

2555
80
80
80
80
320
80

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
นเรศวร
15. หองสมุด
จํานวนหนังสือ ตําราเรียน และวารสารที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรม
ศาสตร มีดังนี้
15.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรมีตํารา เอกสารในกลุม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
28,654
เลม
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
14,437
วารสาร
:
ภาษาไทย
170
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
150
ชื่อเรื่อง
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ACM DAO Lexis-Nexis Science Direct IEEE ACS Emerald
Full Text Grolier online Springer link H.W. Wilson (all)
15.2 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีตํารา เอกสาร ตามยอดป 2546 ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
2,765
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
1,113
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
44
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
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16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร และงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายการ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จํานวน 150 หนวยกิต
เกณฑ สกอ.
30 หนวยกิต
84 หนวยกิต
6 หนวยกิต
120 - 150 หนวยกิต

17.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ ประกอบดวย
1. กลุมวิชาภาษา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
30 หนวยกิต
114 หนวยกิต
21 หนวยกิต
3 หนวยกิต
17 หนวยกิต
38 หนวยกิต
35 หนวยกิต
6 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
150(6) หนวยกิต

30
21
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom

3

หนวยกิต
3(3-0)

3. กลุม วิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
001150
กอลฟ
Golf
001151
เกม
Game
001152
บริหารกาย
Body Conditioning
001153
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
001154
วายน้ํา
Swimming
001155
ลีลาศ
Social Dance
001156
ตะกรอ
Takraw
001157
นันทนาการ
Recreation
001158
ซอฟทบอล
Softball
001159
เทนนิส
Tennis
001160
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
001161
บาสเกตบอล
Basketball

1

หนวยกิต

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
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001162
001163
001164
001165

แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defence

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

4. กลุม วิชาสหศาสตร
001171
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
001172
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001173
ทักษะชีวิต
Life Skills

8

วิชาศึกษาทัว่ ไปวิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนสิ ิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
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1. กลุมวิชาภาษา
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)

หนวยกิต

3(3-0)

2. กลุม วิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
001122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
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001124
001125
001126

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุริยางควิจกั ขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001132
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001133
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
001135
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
001142
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
001144
อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
001145
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(3-0)
Energy and Technology Around Us
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001245

5. กลุมสหศาสตร
001170

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

3(3-0)

พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

3(3-0)

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุม วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
256101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101
ฟสิกส 1
Physics I
261102
ฟสิกส 2
Physics II
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
252183
แคลคูลัส 2
Calculus II
252284
แคลคูลัส 3
Calculus III
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
205301
การอานเชิงวิชาการ
Reading Academic English
205302
การเขียนเชิงวิชาการ
Writing Academic English

จํานวน 114 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

จํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

2.3 กลุมวิชาแกน
จํานวน 17 หนวยกิต
301101
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
Engineering Tools and Operations
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301202
301303
302111
302151
305171

วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)

2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
จํานวน 38 หนวยกิต
303202
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory I
303204
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering Mathematics
303211
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
3(3-0)
Electrical Circuit Analysis I
303212
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3(3-0)
Electrical Circuit Analysis II
303241
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Electronics
3(3-0)
303251
เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟา
Electrical Instruments and Measurements
303262
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
3(2-2)
Digital Circuits and Logic Design
303303
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory II
303305
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาประยุกต
3(3-0)
Applied Electrical Engineering Mathematics
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303313
303342
303352
303361
303496
303497

สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
Electromagnetic Fields and Waves I
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
Engineering Electronics
ระบบควบคุม
Control Systems
ไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessors
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
Electrical Engineering Project I
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2
Electrical Engineering Project II

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
1(0-3)
2(0-6)

2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา ใหเลือกเรียนกลุมใด กลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.5.1 กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
โดยเลือกเรียนไมนอยกวา
จํานวน 35 หนวยกิต
จํานวน 17 หนวยกิต
1) กลุมวิชาบังคับเลือกเฉพาะสาขา
303221 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(3-0)
Electrical Machine I
303306 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory III
303322 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(3-0)
Electrical Machine II
303323 อิเล็กทรอนิกสกําลังและอุตสาหกรรม
3(3-0)
Power and Industrial Electronics
303327 วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power System Engineering
303407 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory IV
303426 การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0)
Electrical System Design
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2) กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
จํานวน 18 หนวยกิต
302235 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
3(3-0)
Thermodynamics and Fluid Mechanics
303414 การสังเคราะหโครงขายไฟฟา
3(2-2)
Network Synthesis
303424 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0)
High Voltage Engineering
303425 โรงไฟฟาและสถานีไฟฟายอย
3(3-0)
Electrical Power Plants and Substations
303427 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power System Analysis
303428 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power System Protection
303429 วิศวกรรมการสองสวาง
3(2-2)
Illumination Engineering
303431 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2)
Electrical Engineering Materials
303432 การประมาณและออกแบบระบบไฟฟา
3(2-2)
Electrical Estimation and System Design
303433 เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง
3(2-2)
Power System Stability
3(2-2)
303434 การขับเคลื่อนทางไฟฟา
Electric Drives
303435 ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟากําลัง
3(2-2)
Power System Reliability
303436 การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา
3(2-2)
Electrical Energy Conservation and Management
303437 เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก
3(2-2)
Photovoltaic Systems Technology
303453 ระบบควบคุมแนวใหม
3(3-0)
Modern Control Systems
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303454 การควบคุมดิจิตอลและขอมูลชักตัวอยาง
Digital and Sampled-Data Control
303455 การวิเคราะหระบบแนวใหม
Modern System Analysis
303456 ทฤษฎีควบคุม
Control Theory
303463 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided in Power System Analysis
303491 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง 1
Special Topics in Electrical Engineering I
303492 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง 2
Special Topics in Electrical Engineering II

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-2)
3(2-2)

2.5.2. กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
โดยเลือกเรียนไมนอยกวา
จํานวน 35 หนวยกิต
จํานวน 17 หนวยกิต
1) กลุมวิชาบังคับเลือกเฉพาะสาขา
303271 หลักการสื่อสาร
3(3-0)
Principles of Communications
303370 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
3(3-0)
Data Communication and Network
303380 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
1(0-3)
Telecommunication Engineering Laboratory I
303388 การสื่อสารดิจติ อล
3(3-0)
Digital Communication
303389 โครงขายการสื่อสารและสายสง
3(3-0)
Communication Network and Transmission Lines
303475 การสื่อสารทางแสง
3(3-0)
Optical Communications
303481 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
1(0-3)
Telecommunication Engineering Laboratory II
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2) กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
จํานวน
303377 การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
Radio-Wave Propagation
303415 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 2
Electromagnetic Fields and Waves II
303443 อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร
Communication Electronics
303444 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
303445 วงจรพัลส ดิจติ อล และสวิทชิง
Pulse Digital and Switching Circuits
303472 ทฤษฎีสายอากาศ
Antenna Theory
303473 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
303474 ระบบโทรศัพทดิจิตอล
Digital Telephone Systems
303476 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communications
303478 ระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม
Telecommunication Engineering Systems
303479 การสงผานสัญญาณสื่อสาร
Communication Transmission
303482 วิศวกรรมโทรศัพท
Telephone Engineering
303483 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
Mobile Telecommunication
303484 การสื่อสารเกีย่ วกับสถิติ
Statistical Communication
303485 การสื่อสารไรสาย
Wireless Communications

18 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
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303486 การจําลองการทํางานของระบบสื่อสาร
3(2-2)
Simulation of Communication Systems
303487 การออกแบบและวิเคราะหระบบโครงขาย
คอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Network Analysis and Design
303493 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
3(2-2)
Special Topics in Telecommunication Engineering I
303494 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
3(2-2)
Special Topics in Telecommunication Engineering II
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
303399 ฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
Training in Electrical Engineering

จํานวน 6 หนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
(ไมนอ ยกวา 270 ชัว่ โมง)
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17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001111
001134
252182
256101
261101
302151

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟสิกส 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
3(2-3)

รวม 20 หนวยกิต

17
17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001112
001173
001XXX
252183
261102
301101
302111
305171

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ทักษะชีวิต
Life Skills
กลุมวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟสิกส 2
Physics II
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)
3(3-0)
4(3-2)
2(1-3)
3(3-0)
3(3-0)

รวม 21 หนวยกิต
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001103
001172
252284
301202
301303
303211
303262

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
แคลคูลัส 3
Calculus III
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
Electrical Circuit Analysis I
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
Digital Circuits and Logic Design

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

รวม 21 หนวยกิต

19
17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001171
001xxx

303202
303204
303212
303241
303251

303221

วิศวกรรมไฟฟากําลัง
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(x-x)
General Education Elective
Course
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory I
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering Mathematics
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3(3-0)
Electrical Circuit Analysis II
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Electronics
เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟา 3(3-0)
Electrical Instruments and
Measurements
เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(3-0)
Electrical Machine I
รวม 22 หนวยกิต

001171
001xxx

303202
303204
303212
303241
303251

303271

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(x-x)
General Education Elective Course
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory I
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering Mathematics
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3(3-0)
Electrical Circuit Analysis II
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Electronics
เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟา 3(3-0)
Electrical Instruments and
Measurements
หลักการสื่อสาร
3(3-0)
Principles of Communications
รวม 22 หนวยกิต
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
001113
001xxx
303303
303305

303313
303342
303322
303323

วิศวกรรมไฟฟากําลัง
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(3-0)
General Education Elective Course
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory II
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
ประยุกต
Applied Electrical Engineering
Mathematics
สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0)
Electromagnetic Fields and Waves I
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Engineering Electronics
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(3-0)
Electrical Machine II
อิเล็กทรอนิกสกําลังและ
3(3-0)
อุตสาหกรรม
Power and Industrial
Electronics
รวม 22 หนวยกิต

001113
001xxx
303303
303305

303313
303342
303370
303388

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(3-0)
General Education Elective Course
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory II
3(3-0)
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
ประยุกต
Applied Electrical Engineering
Mathematics
สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1 3(3-0)
Electromagnetic Fields and Waves I
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Engineering Electronics
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
3(3-0)
Data Communication and Network
การสื่อสารดิจติ อล
3(3-0)
Digital Communication

รวม 22 หนวยกิต

21
17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
205xxx

303352
303361
xxxxxx
303306

วิศวกรรมไฟฟากําลัง
วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐาน 3(3-0)
ทางภาษา
Electives from fundamental English
ระบบควบคุม
3(3-0)
Control Systems
ไมโครโปรเซสเซอร
3(2-3)
Microprocessors
วิชาเลือกเสรี
3(x-x)
Free Electives
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory III
3(3-0)

205xxx

303352
303361
xxxxxx
303380

303327

วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
Power System Engineering

303389

303xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x) 303xxx
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
Electrical Engineering Electives
รวม 19 หนวยกิต

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐาน
3(3-0)
ทางภาษา
Electives from fundamental English
ระบบควบคุม
3(3-0)
Control Systems
ไมโครโปรเซสเซอร
3(2-3)
Microprocessors
วิชาเลือกเสรี
3(x-x)
Free Electives
ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
1(0-3)
Telecommunication Engineering
Laboratory I
โครงขายการสื่อสารและสายสง
3(3-0)
Communication Network and
Transmission Lines
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
3(x-x)
ไฟฟาสื่อสาร
Communication Engineering Electives
รวม 19 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
303399 ฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา(ไมนับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
Training in Electrical Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชัว่ โมง)
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3) 303496
Electrical Engineering Project I
303407 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4 1(0-3) 303475
Electrical Engineering Laboratory IV
303426 การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0) 303481
Electrical System Design
303xxx

303xxx

303xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x) 303xxx
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
Electrical Engineering Electives
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x) 303xxx
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
Electrical Engineering Electives
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x) 303xxx
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
Electrical Engineering Electives
รวม 14 หนวยกิต

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
Electrical Engineering Project I
การสื่อสารทางแสง
3(3-0)
Optical Communications
ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม2 1(0-3)
Telecommunication Engineering
Laboratory II
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
3(x-x)
ไฟฟาสื่อสาร
Communication Engineering Electives
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
3(x-x)
ไฟฟาสื่อสาร
Communication Engineering Electives
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
3(x-x)
ไฟฟาสื่อสาร
Communication Engineering Electives
รวม 14 หนวยกิต
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2
2(0-6) 303497
Electrical Engineering Project II
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x) 303xxx
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
Electrical Engineering Electives
303xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
3(x-x) 303xxx
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
Electrical Engineering Electives

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี
Free Electives

3(x-x) xxxxxx
รวม 11 หนวยกิต

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2
2(0-6)
Electrical Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม 3(x-x)
ไฟฟาสื่อสาร
Communication Engineering
Electives
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม 3(x-x)
ไฟฟาสื่อสาร
Communication Engineering
Electives
วิชาเลือกเสรี
3(x-x)
Free Electives
รวม 11 หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103

ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทัง้ ในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
A study of the significance and characteristics of Thai language. Practice
to achieve effective language usage with concentration on listening, analytical reading,
speaking in daily life, public speaking, and communicative writing skills.
001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน เพื่อ
การสื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of English listening, speaking, reading, and writing skills, and
grammar for communicative purposes in academic contexts and others.
001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อ
การสื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of more complete English listening, speaking, reading, and
writing skills, and grammar for communicative purposes in academic contexts and others.
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(3-0)

English for Academic Purposes

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอานและการเขียนงานวิชาการและ
การศึกษาคนควาวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
Development of English skills with an emphasis on reading and writing
pertaining to students’ academics areas and their research interest.
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001121

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การ
เขาถึงแหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการ
นําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students.
001122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถี
การดําเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จใน
ชีวิตและงาน ในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มี
ประโยชนและคุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people.
001123

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธ
ระหว า งภาษาที่ มี ต อ สั ง คมและวั ฒ นธรรม โลกทั ศ น สั ง คมในภาษา โครงสร า งทางสั ง คม และ
วัฒนธรรมไทยกับการใชภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language
and culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study
includes the interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural
structure. The study also includes language change caused by social and cultural factors.
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001124

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณคาของนาฎศิลปไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบานเพื่อใหเกิด
สุนทรียะในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
A study of the characteristics and values of both Thai classical and local
dance to enable students to understand and have background knowledge of different kinds
of Thai dance.
001125

ดุริยางควิจกั ขณ
3(3-0)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีต
กวี สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี
มารยาทในการเข า ฟ ง ดนตรี การวิ จ ารณ แ ละอภิ ป รายจากการฟ ง และชมการแสดงดนตรี
รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
A study of musical characteristics, importance of music development,
musical components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and
discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music
in Thai society from the past to the present.
001126

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรมเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ประกอบดวย ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถาย
ภาพเคลื่ อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรูท างสถาปตยกรรม เชน การประหยั ด
พลังงาน คติความเชื่อตางๆ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของรสนิยมและสุนทรียในการดํารงชีวิตที่
สัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life. Topics
include visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation
and visual communicative design. Knowledge of architecture such as energy-saving
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management. Beliefs concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in
harmony in national and international contexts.
001131

กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึ ก ษาถึ ง วิ วั ฒ นาการของกฎหมาย สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตาม
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสนิ ทาง
ปญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครอง
ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including
laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law,
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the
development of the quality of life.
3(3-0)
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา
ตา ง ๆ ตั้ ง แต ก อนสมั ย ใหม จนถึง สัง คมในปจจุ บัน และบทบาทของไทยบนเวที โลก ตลอดจน
แนวโนมในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes
during various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of
Thailand in the world forum including future trends.

001132

3(3-0)
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของ วิถีไทย-วิถีทัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูปจจุบัน
ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย
การดํารงความเปนไทยในโลกปจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways
up to the present, specific features and identity of Thai-ness, the change process,
concepts regarding the Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world.
001133
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001134

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถวี ัฒนธรรม วิถชี ีวิต ประเพณี พิธกี รรม คติความเชื่อ
ภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions,
ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom.
001135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมือง
ระดับสากล การเมืองและ การปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International
political development, politics and adjustment of developed countries the global
economics system, impacts of globalization on economy and relations between the world
system and Thailand.
001140

มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย
และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับโลก
ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนา
กั บ สิ่ ง แวดล อ ม การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก การสร า งความตระหนั ก และการมี ส ว นร ว มในการจั ด การ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of
environmental problems, effects of population change related to environmental problems
case studies of global climate change and natural disasters at the global and local scale
and the building of environmental awareness and participation in sustainable
environmental management.
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001141

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร
คอมพิวเตอร ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงาน ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ ระบบจํานวนและการแทนขอมูล การจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล ระบบ
สารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียน
โปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer
software, computer networks, the Internet and its applications, office automation systems,
number system and data representation, data management and database systems,
information systems, programming languages, information system development, program
design, and introduction to BASIC programming.
001142

คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุ ก ต วิ ช าคณิ ต ศาสตร เ พื่ อ ใช ไ ด จ ริ ง กั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น เช น การเงิ น การ
ธนาคาร การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและ
การตัดสินใจเบื้องตน
The application of mathematics for everyday life including banking and
finance, insurance, business and statistics for data collection and decision making.
001143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชใน
ชีวิต ประจําวัน ที่เกี่ยวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
กับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their
proper selection and management for health and environmental safety.
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001144

อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
ในภูมิภาคตางๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรม
ตางประเทศตอพฤติกรรมการบริโภค ของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การ
เลือกอาหารที่เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณา
เลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to
basic needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style
according in the age of globalization.
3(3-0)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงาน
อยางฉลาด ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง
ประหยัด และปลอดภัย หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐาน การใชพลังงานในอนาคต อันไดแกความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
นิวเคลียร เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเลือกใชอยางเหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming
energy intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation
and how to consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles,
and basic information technology as well as how to use them effectively and efficiently;
and newer technology, such as understanding electricity generation from nuclear energy,
future automotive technology, high performance mass transportation systems to prepare
for the change in technology and be able to choose accordingly.
001145
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001150

กอลฟ
1(0-2)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับ
กีฬากอลฟ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill
training, rules, and etiquette of golf.
001151

เกม
1(0-2)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูนํา
เกมเบื้องตน และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games,
basic game leadership, and games participation.
001152

บริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ประวั ติ ความหมายความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารกาย หลั ก การออกกํ า ลั ง กาย
กิจกรรมการสรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of
exercises, physical fitness activities, and physical fitness test.
001153

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน ทาเตนรําพื้นเมือง และ
วัฒนธรรมการเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances.
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001154

วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วายน้ํา การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules,
and etiquette of swimming.
001155

ลีลาศ
1(0-2)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล
และมารยาทของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of
social dances.
001156

ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ตะกรอ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules
and etiquette of takraw.
001157

นันทนาการ
1(0-2)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of
activities and recreation participation.
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001158

ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ซอฟทบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball.
001159

เทนนิส
1(0-2)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of tennis.
เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
เทเบิลเทนนิส การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic
skill training, rules, and etiquette of table tennis.

001160

001161

บาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic
skill training, rules, and etiquette of basketball.
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001162

แบดมินตัน
1(0-2)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝกทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic
skill training, rules, and etiquette of badminton.
001163

ฟุตบอล
1(0-2)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ฟุตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football.
001164

วอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball.
001165

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะ
การตอสูปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และ
กฎกติกา มารยาทของศิลปะการตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of selfdefense; basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette of
the art of self-defense.
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001170

พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภท
ของพฤติกรรม ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและ
ภาษา เชาวนปญญาและการยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรา งแรงจูงใจ
พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language,
intelligence and intelligence management of emotions and development of motivation,
human social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for
application in everyday life.
001171

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ
ของมนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health;
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health
insurance, life insurance. Accident insurance. And social security; protection from danger,
accidents, natural disasters and communicable diseases.
001172

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลใน
ครอบครัว และสังคมการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การ
จัดการความขัดแยง วิธีการคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี
และคุณธรรมจริยธรรม
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Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an
individual both as a member of a family and a member of a society which include an
adaptation to changes in a global society, world communication, conflict management
resolutions, and methods to bring about creative problem solutions leading to a better
economy and living conditions along with a more ethical society.
001173

ทักษะชีวิต
2(1-2)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีมทีเ่ นนการ
เปนผูนําและผูตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของ
บุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics;
practice in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the
development of public consciousness and other desirable personal characteristics.
001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ความรู ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological
and physical sciences and integration of earth science in everyday life, including
organisms and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications,
meteorology, earth and space.
205301

การอานเชิงวิชาการ
3(3-0)
Reading Academic English
ฝกอานขอความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เตรียมการศึกษาตอ หรือ ใชในการปฏิบัติงาน ฝกการใชวัสดุอางอิงในสาขาวิชา
Practice in efficient reading of academic passages to prepare for further
study or work. Practice in using reference material in this field.
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205302

การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
Writing Academic English
ฝกเขียนในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน บทคัดยองานวิจยั เนนการเรียน โดย
ใชสถานการณจําลอง ฝกการแปลที่จําเปนในสาขาวิชา
Practice writing academically report., abstract, etc. Emphasis is on using
models. Practice essential translation.
252182

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus I
การอุปนัยทางเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิสัย ลิมิตและความ
ตอเนื่อง การหาอนุพนั ธ การอินทิเกรตและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
และสูตรของเทรเลอร ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอร อนุกรม โลรองต การทดสอบ
อนุกรม
Mathematical induction, algebraic function and transcendental functions,
limit and continuity derivative and its applications, integration and its applications,
techniques of integration, improper integrals.
252183

แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus II
วิชาบังคับกอน: 252182 แคลคูลัส 1
เมทริกซและตัวกําหนด คาลําดับขั้นของเมทริกซ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
ระบบสมการเชิงเสนดวยเมทริกซ กฎของคราเมอร ปริภูมิเวคเตอร ปริภูมิยอย ฐานและมิติ การแปลง
เชิงเสน คาเจาะจง เวคเตอรเจาะจง ทฤษฎีบทเคลีเฮลมินตัน
Sequences and series, convergence test of series, taylor's series, laurent's
series, matrices and determinants, rank of a matrix, solutions of systems of linear
equations, cramer's rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear
transformations, eigenvalues and eigenvectors.
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252284

แคลคูลัส 3
3(3-0)
Calculus III
วิชาบังคับกอน: 252183 แคลคูลัส 2
สมการอนุพนั ธเชิงเสนอันดับหนึง่ สมการอนุพันธอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิง
วิเคราะหและเชิงตัวเลข การแปลงลาปลาซกับการประยุกตในการแกสมการอนุพนั ธ พีชคณิตของ
เวคเตอร ไดเวอรเจนต เคิรล การหาอนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันหลาย ตัวแปร อินทิกรัลเชิงเสน
เชิงผิว และเชิงปริมาตร ระบบพิกัด เชิงขัว้ และการแปลง ทฤษฎีบทของกรีน เกาส และสโตกส
Linear differential equation of first and higher order, analytical and
numerical solution, laplace transforms and applications, vector field, divergence, curl,
differentiation and integration of several variables, line integrals, surface integrals, polar
coordinate system, green's theorem, gauss's theorem and stokes's theorem.
256101

หลักเคมี
4(3-3)
Principle of Chemistry
การศึกษาปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติ
ของธาตุ กาซและของแข็งของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส
ไฟฟาเคมี เคมีนิวเคลียรและเคมีสิ่งแวดลอม
Stoichiometry; atom structure; chemical bonding; periodic table and
properties of elements, solid and liquid; liquid and solution; chemical thermodynamics;
chemical kinetics; acid-base; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental
chemistry.
261101

ฟสิกส 1
4(3-2)
Physics I
ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลีย่ นตําแหนงในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน
งาน และพลังงานกลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล การ
สั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส ทฤษฎีคลื่นของแสง ความรอนและระบบกาซอุดมคติเทอรโม
ไดนามิกส และเครื่องกลจักรความรอนทฤษฎีจลน
One-and two-dimension motion; rotation; work and energy; mechanics of
particles and rigid bodies; properties of matter; mechanics of fluids; vibration and noise;
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lens system; wave theory of light; heat and systems of ideal gases; thermodynamics;
kinetics theoretical heat engine.
261102

ฟสิกส 2
4(3-2)
Physics II
ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟา และสนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา กระแสตรง และ
อุปกรณแมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็ก และกฎของฟาราเดย ตัวเหนีย่ วนํากระแสไฟฟา
วงจรไฟฟากระแสสลับ สนามแมเหล็ก เนื่องจากกระแสไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง สนามแมเหล็ก
สนามแมเหล็กไฟฟา การสั่นและคลื่นแมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ
อีเลคตรอน กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส กําเนิดของทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค สมบัติ
บางประการของสสาร สมบัติบางประการของนิวเคลียส
Electrostatic; electrical charge and field; gauss’ laws; electrical potential;
direct current (DC); magnetic and electromagnetic instruments; magnetic induction;
faraday’s law; electrical inductance; alternating current (AC) electrical circuit; magnetic
field due to electrical current; changing field and current; electromagnetic field (EMF);
vibration and electromagnetic wave; basic electronics; theory of relativity; electron;
radioactivity; nucleus; history of quantum theory; wave and particle; properties of matter;
properties of nucleus.
301101

เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
Engineering Tools and Operations
ศึกษาเกีย่ วกับความปลอดภัยในโรงฝกงานเครื่องมือวัด
และเครื่องมือพืน้ ฐาน
ทางดานวิศวกรรมโดยเนนถึงวิธีใชเครื่องมืออยางถูกตองและปลอดภัย ปฏิบัติงานเบือ้ งตน เกี่ยวกับ
งานฝกฝมือ งานเครื่องมือ งานเชื่อม งานโลหะแผนและงานไม
Safety in workshop; measuring instrument and basic engineering tools
emphasized on correct and safe tool using techniques; worksop practice: hand tools,
machining, welding and sheet metal.
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301202

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน: 256101 หลักเคมี , 261102 ฟสิกส 2
ศึกษาคุณสมบัติและโครงสรางของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม พลาสติก ยาง
มะตอย ไม คอนกรีต เซรามิคและโพลีเมอร ความสัมพันธระหวาง โครงสรางจุลภาคและมหภาค
คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุลย กรรมวิธที างความรอนตอ โครงสรางทางจุลภาคของ
โลหะผสม การแตกหัก การกัดกรอนและควบคุมการเสือ่ มสภาพ การวิเคราะหความวิบัติ
Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymers,
microstructures, mechanical properties, equilibrium diagram, heat treatment, fracture,
corrosion, deterioration, collapse analysis.
301303

สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Statistics
วิชาบังคับกอน: 252182 แคลคูลัส 1
ศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม
การแจกแจงความนาจะเปนแบบไม
ตอเนื่องและแบบตอเนื่อง คาคาดหมาย และโมเมนตฟงกชนั การประยุกตใชกบั ทฤษฎีของความ
นาจะเชื่อถือ ทฤษฎีการสุมตัวอยาง ทฤษฎีการประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิง
เสนและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน การประยุกตสถิตกิ ับการควบคุม อุตสาหกรรม
Probability, random variables, continuous and discrete probability
distribution, expected values and function moment, linear regression and correlation,
variance analysis, applying statistics to industrial control.
302111

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน: 252182 แคลคูลัส 1, 261101 ฟสิกส 1
บทนําเกีย่ วกับสถิตยศาสตร การวิเคราะหระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกต
สมการสมดุลในการวิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบเครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจายบนคาน
และเคเบิล ความเสียดทานในสภาวะแหง งานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพืน้ ที่
Introduction to statics; force system analysis: two-dimensional, threedimensional; applications of equilibrium equation for force analysis: truss, frame machine;
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distributed force analysis: beam, cable; dry friction; virtual work and stability; area moment
of inertia.
302151

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
Engineering Drawing
การใชเครื่องมือและการเขียนตัวอักษร การเขียนแบบรูปเรขาคณิตประยุกต การ
เขียนภาพฉายออโธกราฟฟค การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การ
เขียนภาพตัด วิวชวย เรขาบรรยายเบื้องตน การหาเสนรอยตัด การเขียนแผนคลี่ การเขียนแบบ
สั่งงาน การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ การเขียนแบบรางดวยมือ
Drafting equipment and lettering; geometric construction; orthographic
projection; dimensioning and tolerance; pictorial drawing; sectional drawing; auxiliary
view; fundamentals of descriptive geometry; intersection; development; working drawing;
computer-aided drafting; freehand sketches.
302235

อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
3(3-0)
Thermodynamics and Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน: 252183 แคลคูลัส 2, 261101 ฟสิกส 1
ระบบทางความรอนเบื้องตน คุณสมบัติของของไหล การถายเทงานและความ
รอนในระบบทางความรอน กฏขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร สมการพลังงานที่ไมมีการไหลของไหล
ที่เปนก าซอุดมคติของไหลที่เปนน้ํา/ไอน้ํา กระบวนการไหลแบบคงตัว การไหลของของไหล
สมการโมเมนตัมของการไหลคงตัว สมการพลังงานการไหลแบบคงตัวในทอ กฏขอที่สองของ
อุณหพลศาสตร
Introduction to thermal systems, fluid properties, work and heat transfer in
a thermal system, the first law of thermodynamics, the non-flow energy equation, the fluid
as perfect gas water/steam, steady flow processes, fluid flow, the steady flow momentum
equation, the steady flow energy equation applied to pipe flow, the second law of
thermodynamics.
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303202

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory I
วิชาบังคับกอน: 303211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและการวัดทางไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง วงจร
ไฟฟากระแสสลับ การฝกใชเครื่ องมือวัดตา ง ๆ เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีตามหัวขอตาง ๆ ใน
รายวิ ช า 303211 และประยุ ก ต ใ ช ง านเครื่ อ งมื อ วั ด ในการวั ด ค า คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
Experiments in electrical circuits and measurements, DC (direct current)
circuits, AC (alternating current) circuits, practice in measurement instruments related to
303211 subject, applications of measurement instruments for measuring characteristics of
basic electronic devices.
303204

คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
Electrical Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน: 252284 แคลคูลัส 3
สมการผลตาง อนุกรมฟูริเยร ฟงกชันคาบ การกระจายครึ่งชวง อินทิกรัลฟูริเยร การ
แปลงฟูริเยร และการประยุกต การแปลง Z การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน, การหาอนุพันธและ
อินทิเกรตเชิงตัวเลข
Difference equations, Fourier Series, Periodic function, half-range
expansion, Fourier Integral, Fourier transformation and its applications, Z transform ,
introduction to numerical analysis, numerical differentiation and integration.
303211

การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
3(3-0)
Electrical Circuit Analysis I
วิชาบังคับกอน: 261102 ฟสิกส 2
แบบจําลองวงจรไฟฟา คําจํากัดความ นิยามและกฎตาง ๆ ทางไฟฟา ทฤษฎีการ
วิเคราะหวงจร การวิเคราะหแบบโนดและเมช ทฤษฎีวงจรสมมูลเทวินินและนอรตัน องคประกอบ
ชนิ ด สะสมพลั ง งานและผลการตอบสนองชั่ ว ครู สั ญ ญาณกระแสสลั บ สถานะคงตั ว ของวงจร
กระแสสลับ เฟสเซอร การตอบสนองความถี่ กําลังไฟฟาประสิทธิผล กําลัง ไฟฟารีแอกทีฟ และ
กําลังไฟฟาปรากฎ วงจรไฟฟาสามเฟส
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Circuit elements, definition and electrical laws; circuit analysis theorem,
node and mesh analysis; Thevenin and Norton equivalent circuits; storage elements;
Transient and AC sinusoidal steady-state responses; phasor diagram; frequency
response; real power, reactive power, apparent power; three-phase circuits.
303212

การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3(3-0)
Electrical Circuit Analysis II
วิชาบังคับกอน: 303211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
ทฤษฎีกราฟวงจรเบื้องตน สมการวงจรไฟฟา วงจรเชิงเสนที่ไมเปลี่ยนแปลงตาม
เวลา การวิเคราะหโดยใชโนดและเมช การวิเคราะหโดยอาศัยลูปและคัดเซท การวิเคราะหวงจรใน
รูปเมตริกซ สมการของสถานะ การวิเคราะหโครงขายไฟฟาโดยใชการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห
วงจรอันดับแรกและอันดับสูงกวาฟงกชันของโครงขายไฟฟา ทฤษฎีของ โครงขายไฟฟาที่มีทางเขา/
ออก 2 ทาง การวิเคราะหโครงขายไฟฟาโดยวิธีอิมเมจ ฟงกชันถายโอนแรงดัน ฟงกชันถายโอน
กระแส
The concept of a graph; network equations; linear time-invariant circuits;
node and mesh analysis; loop and cut-set analysis; matrix formulation of network analysis;
state equations; Laplace transforms; first-order and higher-order network; two-port
networks; network analysis with image method; voltage transfer functions and current
transfer functions.
3(3-0)
เครื่องจักรกลไฟฟา 1
Electrical Machine I
วิชาบังคับกอน: 261102 ฟสิกส 2
พลังงานและการแปลงผันพลังงาน แรงแมเหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา วงจร
แมเหล็ก กระแสไหลวน และฮีสเตอริซิส หลักการแปลงผันพลังงานแมเหล็กไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
และการตอหมอแปลงไฟฟาทั้งเฟสเดียวและหลายเฟส วิธีการควบคุมและการใชงานของหมอแปลง
ไฟฟา คุณลักษณะของหมอแปลงไฟฟาแบบอุดมคติและแบบใชงานจริง วงจรสมมูล หมอแปลง
ไฟฟ า สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ วั ด แนวคิ ด พื้ น ฐานของเครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ า การแปลงผั น พลั ง งานใน
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง โครงสรางของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงและการพันขดลวด
คุณลักษณะของเครื่องกําเนิดไฟฟาและมอเตอรกระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอรกระแสตรง วิธีการ
303221
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ควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรง การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรงดวยอิเล็กทรอนิกส
และการประยุกตใชงานตาง ๆ
Energy sources and conversion, magnetic forces, induced voltage,
magnetic circuits, eddy currents and hysteresis, principles of electromagnetic energy
conversion, single-phase and polyphase transformer connection, control methods and
performance of transformer, ideal and practical characteristics of transformers, equivalent
circuits, transformer for instruments, basic concepts of electric machines,
electromechanical energy conversion in Dc machines, energy and co-energy, structures
of dc machine and machine winding, characteristics of Dc generator and motor, starting
methodology of Dc machines, speed control methodology of Dc machines, electronic
control and applied methodology of Dc machines.
303241

อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Electronics
วิชาบังคับกอน: 261102 ฟสิกส 2
คุณสมบัติทางไฟฟาของฉนวน สารกึ่งตัวนําและตัวนํา การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
ในสูญญากาศ การนํากระแสในโซลิดสเตต ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวนําแบบบริสุทธิ์และแบบ
เติมสารเจือ คุณสมบัติตาง ๆ ของสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติของรอยตอพีเอ็น
คุณลักษณะกระแส
ตรงของไดโอด ทรานซิสเตอร เจเฟท และมอสเฟท ไดโอดชนิดตาง ๆ เซ็นเซอรชนิดตาง ๆ และการ
ประยุ ก ต ใช ง าน อุ ป กรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กํ า ลั ง การไบแอสทรานซิส เตอร และเฟท การวิ เ คราะห
เสถียรภาพของไบแอส การคํานวนอัตราขยายและอินพุท เอาทพุทอิมพีแดนทในวงจรอิเล็กทรอนิกส
การเชื่อมตอวงจรแบบตาง ๆ วงจร ออปแอมปพื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม
Electrical properties of insulators, semiconductors and conductors, electrons in
free space, energy band theory, intrinsic and extrinsic semiconductor, doping, P-N
junction, diode biasing, transistors, JFETs, MOSFETs, different types of diode, sensors
and applications, power electronic devices, bipolar and FET transistor biasing, biasing
stability analysis, gain and input/output impedance in electronic circuits, coupling circuits,
basic op-amps circuits, integrated circuit fabrication.
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303251

เครื่องวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟา
3(3-0)
Electrical Instruments and Measurements
วิชาบังคับกอน: 303211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
ระบบหนวยและมาตรฐานของการวัด การชีลด ความปลอดภัย ความแมนยํา ความ
เที่ยงตรง ความผิดพลาดของการวัด การวัดเชิงอุปมาน กัลวานอมิเตอร แอมมิเตอร โวลท
มิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอร โพเทนชิโอมิเตอร บริดจกระแสตรงและกระแสสลับ การวัดความจุ
ไฟฟา ความเหนีย่ วนํา และอิมพิแดนซ ที่ความถี่ต่ําและความถี่สูง การวัดกําลังไฟฟา พลังงาน มุม
เฟส และองคประกอบกําลัง ออสซิลโลสโคป การวัดและเครื่องมือวัดเชิงเลข หลักการแปลงสัญญาณ
เชิงอุปมานเปนเชิงเลข และการแปลงสัญญาณเชิงเลขเปนเชิงอุปมาน ทรานสดิวเซอรเชิงอุปมานและ
เชิงเลข การวัดสนามแมเหล็ก สัญญาณรบกวนและการเพิ่มอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
Units and standard instruments; shielding; safety; accuracy, precision and
errors in measurement; analog measurements; galvanometers, ammeters, voltmeters,
ohmmeters, multimeters and potentiometers; DC and AC bridges; capacitance,
inductance and impedance measurements at low and high frequencies; power, energy,
phase and power factor measurements; oscilloscopes; digital measurements; analog to
digital and digital to analog converters; analog and digital transducers; magnetic
measurements; noises and signal-to-noise ratio enhancement techniques.

3(2-2)
การออกแบบวงจรดิจติ อลและวงจรตรรก
Digital Circuit and Logic Design
วิชาบังคับกอน: 261102 ฟสิกส 2
ทฤษฎีเบื้ องต นของวงจรสวิทชิ่ง คณิตศาสตรแบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร การ
ตรวจสอบความผิดพลาด ตารางความจริงวิธีการลดรูปสมการบูลลีน และวงจรตรรกชนิดตาง ๆ
มัลติเพลกเซอร ดีมัลติเพลกเซอร วงจรเขารหัสและถอดรหัส วงจรบวกลบ วงจรเชิงลําดับ ฟลิปฟลอบ
วงจรนับ รีจิสเตอร ระบบดิจิตอลแบบตาง ๆ แนะนําไมโครโปรเซสเซอร เบื้องตน
Basic switching theory, boolean algebra, computer code, error detection,
truth table, boolean function simplification methods and combination logic circuits,
multiplexer and demultiplexer, encoder and decoder, adder and subtractor circuits,
sequential circuits, flip-flops, counters, registers; introduction to microprocessor.
303262
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303271

หลักการสื่อสาร
3(3-0)
Principles of Communications
ประวัติของการสื่อสาร สัญญาณและการวิเคราะหสัญญาณ อนุกรมฟูริเยร การ
แปลง ฟูริเยร สเปกตรัมของสัญญาณ ความหนาแนนกําลังเชิงสเปกตรัม สัญญาณรบกวนในระบบ
สื่อการมอดูเลตและดีมอดูเลตแบบตาง ๆ การมอดูเลตเชิงมุม การปรับคาเอสเอ็นอารของระบบ
ดิจิตอล ทฤษฎีการสุม การมอดูเลตพัลสแบบตาง ๆ การมัลติเพลกซสัญญาณแบบตางๆ ทีดีเอ็ม พีเอ
เอ็ม พีดับบิวเอ็ม พีพีเอ็ม ควอนไตเซชัน่ พีซีเอ็ม ดีพีซเี อ็ม ซิกมาเดลตา มอดูเลชั่น การสงสัญญาณ
ดิจิตอล เอเอสเค เอฟเอสเค พีเอสเค ดีพเี อสเค
History of communications, types of signals, signal analysis, Fourier
transform, Fourier series, signal spectrum, power spectral density, noises in
communication systems, different types of modulation and demodulation, angular
modulation, signal-to-noise ratio (SNR) for digital systems, random theory, different types
of pulse modulation; different types of signal multiplexing such as TDM, PAM, PWM, PPM;
quantization, digital signal transmission and modulation techniques.
303303

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory II
วิชาบังคับกอน: 303241 อิเล็กทรอนิกสพนื้ ฐาน
การฝกปฎิบัตกิ ารเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส และดิจิตอล ฟงกชันทางตรรกพื้นฐาน
เชน แอนเกจ ออเกจ นอเกจ ทดลองเพื่อเสริมความรูทฤษฎีของดีมอรแกน วงจรบวกลบเลข
ฐานตางๆ วงจรฟลิบฟลอบ วงจรนับเลขฐานตางๆ รวมทั้งวงจรไดโอด วงจรขยายทรานซิสเตอรชนิด
ตางๆ วงจรออปแอมป อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีของหัวขอตางๆ ใน
รายวิชา 303241 และ 303262
Experiments in electronic and digital circuits, basic logic functions such as
AND, OR, NOR gates, De Morgan’s theorem, addition and subtraction circuits, Flip-flops,
counter, diode and transistor circuits, Op-Amps, power electronic devices, for enhancing
knowledge of theories in 303241 and 303262 subjects.
303305

คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาประยุกต
Applied Electrical Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน: 303204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา

3(3-0)
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จํานวนเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะหเชิงซอน ลิมิต และอนุพันธของฟงกชันวิเคราะห
สมการโคชี-รีมานต สมการลาปลาซ การอินทิเกรตเชิงซอน อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอร อนุกรมโล
รองต วิธีการอินทิเกรตเรซิดิว การสงคงรูปและการสง ของฟงกชัน พื้นฐานอื่น ๆ ฟงกชันวิเคราะห
เชิงซอนและทฤษฎีศักย การประยุกตฟงกชันเชิงซอนกับปญหาทางวิศวกรรม
Complex number, analytic function; limit and differential of analytic
functions; Cauchy-Riemann equation; Laplace equation; complex integration; power
series, Taylor series, Laurent series; residue integration theorem; conformal mapping and
mapping of functions; elementary functions; complex analytic function and potential
theory; applications of complex functions in the engineering area.
303306

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory III
วิชาบังคับกอน: 303221 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณลักษณะของหมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง
เครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ และอุปกรณจักรกลอื่น ๆ เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีตามหัวขอตาง ๆ
ในรายวิชา 303221 และ 303322
Experiments about transformer characteristics, dc machines, ac machines,
and other machines, for enhancing knowledge of theories in 303221 and 303322 subjects.
303313

สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
3(3-0)
Electromagnetic Fields and Waves I
วิชาบังคับกอน: 261102 ฟสิกส 2
การวิเคราะหเวกเตอร ความเขมสนามไฟฟา สนามไฟฟาสถิตย กฎของคูลอมบ กฎ
ของเกาส ตัวนําและไดอิเล็กตริก วัสดุแมเหล็ก ความจุไฟฟาและตัวเก็บประจุ กระแสจากการนํา
ไฟฟาและการพา สมการปวสซง และสมการลาปลาซ สนามแมเหล็กอยูตัว กฎของ บิโอต-ซาวารต
แรงแมเหล็ก ความเหนีย่ วนํา กฎของฟาราเดย สมการแมกชเวลล สนามที่เปลีย่ นแปลงตามเวลาและ
สมการของแมกซเวลล สมการคลื่นในแนวระนาบ สมการคลื่นในตัวกลางที่เปนตัวนําและฉนวน
Vector analysis; Electrostatic fields; Coulomb’s law; electric field intensity;
Gauss’ law; conductors and dielectrics, capacitance; convection and conduction currents;
magnetostatic fields; Biot-Savart law; magnetic forces and materials; inductance;
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Faraday’s law; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations; plane wave; wave
propagation in dielectrics and conductors.
303322

เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(3-0)
Electrical Machine II
วิชาบังคับกอน: 303221 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
การแปลงผันพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับสนามแมเหล็กหมุน
โครงสรางทั่วไปของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ
คุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟาแบบ
ซิงโครนัส การควบคุมและการประยุกตใชงาน สมรรถนะในสถานอยูตัว การตอขนานมอเตอรแบบ
ซิงโครนัส โครงสรางและคุณลักษณะของเครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนีย่ วนําทั้งชนิดเฟสเดียวและ
หลายเฟส การควบคุมและการประยุกตใชงานของเครือ่ งจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวนํา มอเตอรสําหรับ
งานพิเศษ หลักการเบื้องตนของมอเตอรเหนีย่ วนําเชิงเสน วิธีการเริ่มเดินมอเตอรเหนี่ยวนําหลายเฟส
และมอเตอรซิงโครนัส ระบบปองกันของเครื่องจักรกลไฟฟา การวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟา
กระแสสลับในสภาวะเปลี่ยนแปลง
Energy conversion of ac machines, general structures of ac machines,
characteristics of synchronous machines, control and applied methodologies of
synchronous machines, steady state performance, parallel methods of synchronous
motors, structures and characteristics of single-phase and polyphase induction machines,
control and applied methodologies of induction machines, special ac machines, principles
of induction linear motors, starting methods of polyphase induction and synchronous
motors, protection systems of machines, analysis of machines in unsteady state.
303323

อิเล็กทรอนิกสกําลังและอุตสาหกรรม
3(3-0)
Power and Industrial Electronics
วิชาบังคับกอน: 303241 อิเล็กทรอนิกสพนื้ ฐาน
คุณลักษณะดานกําลังและดานการสวิตซของไดโอด เอสซีอาร จีทโี อ ทรานซิสเตอร
สองหัวตอกําลัง มอสเฟตกําลัง ไอจีบที ี ลักษณะของสารแมเหล็กและแกนแมเหล็กบางชนิด แกน
หมอแปลงกําลัง แกนเฟอรไรท แกนผงเหล็กอัด รูปแบบทางอุดมคติของสวิตซกําลัง การทํางานของ
ไทริสเตอร คอมมิวเทชัน การแปลงผันพลังงานในรูปตาง ๆ เชน กระแสตรงเปนกระแสตรง
กระแสสลับเปนกระแสสลับ ไซโคลคอนเวอรเตอร กระแสตรงเปนกระแสสลับ กระแสสลับเปน
กระแสตรง ระบบไทริสเตอรหรือตัวแปลงผัน วงจรอินเวอรเตอรประเภทตาง ๆ การเปลี่ยนความถี่
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การขับมอเตอรดวยโซลิดสเตท วงจรควบคุมมอเตอรกระแสตรง มอเตอรเหนี่ยวนํา มอเตอรซิงโครนัส
การประยุกตใชงานและปองกันเอสซีอาร
Characteristics of power electronics devices, power diode, SCR, GTO,
power bipolar, power MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power
transformer core, ferrite core, iron powder core, converters, ac to dc converter, dc to dc
converter, cycloconverter, inverter, dc to ac converters, frequency changer, solid state
motor drive, direct current motor control, induction motor control, synchronous motor
control, SCR application and protection.
303327
วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power System Engineering
วิชาบังคับกอน: 303211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
ความรูพนื้ ฐานของระบบไฟฟากําลัง โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง หลักการของ
ระบบการผลิต ระบบสงจาย และระบบจําหนาย พารามิเตอรของสายสง การคํานวณแรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาในระบบหนึ่งเฟสและสามเฟส ระบบตอหนวย (เปอร ยูนิต) สมการ
โครงขายของระบบไฟฟากําลัง โหลดโฟลวและการควบคุม ความสัมพันธของแรงดันไฟฟาและ
กระแสไฟฟาในระบบสงจายและระบบจําหนาย
Basic concepts of power systems, structures of power systems, principles
of generation transmission and distribution systems, transmission line parameters, voltage,
current and power calculation in the single phase and the three-phase system, per unit
system, load flow, load flow control, power system network equation, relation between
voltage and current in transmission and distribution system.
303342

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Engineering Electronics
วิชาบังคับกอน: 303241 อิเล็กทรอนิกสพนื้ ฐาน
ลักษณะสมบัติกระแส–แรงดันของทรานซิสเตอรชนิดตาง ๆ การวิเคราะหและ
ออกแบบวงจรขยายบีเจทีทรานซิสเตอรและเฟต
อัตราขยายและอินพุทเอาทพทุ อิมพีแดนท
วงจรขยายหลายภาค ทฤษฎีบทของมิลเลอร ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรทรานซิสเตอร
และเฟต การวาดกราฟโบด วงจรขยายความแตกตาง ออปแอมปและการประยุกตใชงานในวงจรเชิง
เสนและไมเชิงเสน การกรองความถี่แบบแอกทีฟ วงจรเอดีซี ดีเอซี ชนิดตาง ๆ การวิเคราะหวงจร
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ปอนกลับ เสถียรภาพของวงจร การชดเชยเฟสและอัตราขยาย วงจรออสซิล เลเตอรชนิดตาง ๆ
วงจรขยายกําลัง วงจรจายไฟ อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน วงจรรวมเบื้องตน
Current-voltage characteristics of transistors; circuit analysis and design of
BJT and FET amplifiers; gain, input impedance and output impedance; cascade
amplifiers; Miller theorem; frequency response; Bode plot; differential amplifiers;
operational amplifier and its applications in linear and nonlinear circuits; active filter; ADC,
DAC; feedback analysis; circuit stability; phase and gain compensation; oscillator; power
amplifiers; power supply; introduction to power electronics.
303352

ระบบควบคุม
3(3-0)
Control Systems
วิชาบังคับกอน: 303305 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาประยุกต
วิศวกรรมระบบเบื้องตน การควบคุมวงเปดและวงปด การปอนกลับ รูปแบบทาง
คณิตศาสตร การแปลงลาปลาซเมทริกซ ฟงกชันถายโอน แผนผังบล็อก กราฟการไหลสัญญาณ การ
ควบคุมพืน้ ฐานและการควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม การควบคุม อินทิกรัล อนุพันธและสัดสวน
การวิเคราะหระบบควบคุมเบื้องตน ผลตอบสนองชัว่ ครู เสถียรภาพโลกัสของราก ผลตอบสนอง
ความถี่ แผนภาพโบด การวิเคราะหในโดเมนความถี่และโดเมนเวลา ทฤษฎีเสถียรภาพ การออกแบบ
และการชดเชยระบบควบคุม การวิเคราะหระบบควบคุมแบบไมเชิงเสนดวยวิธฟี งกชันพรรณากับวิธี
ระนาบเฟส การแทนระบบควบคุมดวยวิธีปริภูมิสเตตเบื้องตน
Elementary of system engineering; open- loop and closed- loop control,
feedback; mathematical models; Laplace transform; transfer function; block diagrams and
signal flow graphs; basic control actions and industrial automatic control; proportionalintegral-derivative control; transient response; root locus and stability; frequency
response; Bode diagram; time-domain and frequency-domain analysis; stability theory;
design and compensation methods; nonlinear control analysis: describing function and
phase plane analysis; introduction to state-space representations for control systems.
303361

ไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessors
วิชาบังคับกอน: 303262 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก

3(2-3)
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การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี สัญญาณเวลาตาง ๆ การเชื่อมตอกับ
หนวยความจํา การเชื่อมตอกับอุปกรณอินพุท-เอาทพทุ และอุปกรณตาง ๆ การประยุกตใชงานของ
ไมโคร โพรเซสเซอรทางดานโทรคมนาคม ทางการแพทย และเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ฝก
ออกแบบสรางอุปกรณควบคุมตาง ๆ ที่ใชไมโครโพรเซสเซอรเปนหนวยประมวลผลกลาง การเขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางาน การออกแบบคําสั่งตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมกับระบบนัน้ ๆ
Assembly programming; timing signals; memory interfacing; peripheral
devices interfacing; applications of microprocessors to communications, medicals and
industrials; design and construction of control devices by using microprocessors as
central processing units; Application Programmer Interface [API] design.
303370

การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
3(3-0)
Data Communication and Network
แนะนําการสื่อสารขอมูลและโครงขาย สถาปตยกรรมระดับโครงขาย โปรโตคอล
แบบจุดตอจุด และตัวเชื่อม แบบจําลองความลาชาในโครงขายขอมูล การสื่อสารแบบเขาถึงหลาย
ทาง การหาเสนทางในโครงขายขอมูล การควบคุมการไหลของขอมูล
Introduction to data communications and networks, layered network
architecture, point-to-point protocols and links, delay models in data networks, multiple
access communication, routing in data networks, data flow control.
303377

การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0)
Radio-Wave Propagation
วิชาบังคับกอน: 303313 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
การแพรกระจายคลื่นดิน การแพรกระจายคลื่นฟา และการแพรกระจายคลื่นอวกาศ
ในชั้นบรรยากาศทรอพโพสเฟยร การแพรกระจายคลืน่ แบบกระเจิงในชั้นบรรยากาศ ทรอพโพสเฟยร
ระบบไมโครเวฟ เรดิโอรีเลย การสื่อสารผานดาวเทียมและอวกาศ เรดาร การแพรกระจายเขาไปใน
น้ําทะเล ทอบรรยากาศ การหักเหแบบไมมีมาตรฐาน
Types of radio-wave propagation, ground wave propagation, sky wave
propagation, space wave propagation in the troposphere, tropospheric scattering
propagation, microwave radio relay systems, satellite and space communication, radar,
propagation into: seawater, atmospheric ducts, and nonstandard refraction.
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303380

ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
1(0-3)
Telecommunication Engineering Laboratory I
วิชาบังคับกอน: 303370 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
การฝกปฎิบัตกิ ารเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคม เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีของ
หัวขอตาง ๆ ในรายวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคม
To practice in topics related to telecommunications for improving the
understanding of the subjects that students have learned in the previous
telecommunication courses.

303388

การสื่อสารดิจติ อล
3(3-0)
Digital Communication
วิชาบังคับกอน: 303271 หลักการสื่อสาร
ทฤษฎีการสุมตัวอยาง สัญญาณแบบสุมและแบบไมสุม สัญญาณโลวพาสแรนดอม
ระบบเบสแบนดดิจิตอล ควอนไตเซชัน ซอรสโคดดิ้ง พีซีเอ็ม ดีเอ็ม ระบบแบนดพาสดิจิตอล เอเอสเค
พีเอสเค เอฟเอสเค วิธีเขารหัสชองสัญญาณ แชลแนลโคดดิ้ง การสงสัญญาณและซิงโครไนเซชัน่
Sampling theorems, random and nonrandom signals, lowpass random
signal, baseband digital systems, quantization and source encoding techniques. Pulsecoded modulation (PCM), Delta modulation (DM), bandpass digital system, AmplitudeShift Keying (ASK), Phase-shift keying (PSK), Frequency-shift keying (FSK), digital
multiplexing, channel encoding techniques, signal transmission, and synchronization.
303389

โครงขายการสื่อสารและสายสง
3(3-0)
Communication Network and Transmission Lines
วิชาบังคับกอน: 303212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
ทฤษฎีโครงขาย การวิเคราะหและออกแบบของหนึ่งขั้ว และสองขั้วเสมือน การ
กําทอนแบบอนุกรมและขนาน กําทอนแบบผสม ฟลเตอรคลื่น การเปลี่ยนรูปของอิมพิแดนซ และแม
ชชิ่งโครงขาย โครงขายที่ใกลเคียงกับทฤษฎีของสายสง สายโทรศัพท และ การใชเปนประโยชนของ
สายสงสําหรับอิมพิแดนซแมทชิ่ง
Network theorems; analysis and design of equivalent one-port and twoport, series and parallel resonance, multiple resonance, wave filters; impedance
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transformation and matching networks; network approach to theory of transmission line;
telephone lines; utilization of transmission lines for impedance matching.
303399

ฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา (ไมนับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
Training in Electrical Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
นิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟาทุกคนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะกับสถานประกอบการใน
สายงานวิศวกรรมไฟฟา เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความรูทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวของทางดาน
วิศวกรรมไฟฟากับสถาบัน หรือองคกรของรัฐและ/หรือเอกชน

All electrical engineering students need to training skill on electrical
engineering, to allow the students to develop both academic and work-related skills in
electrical engineering factories equipment operation in either private sectors or
governmental institutions. students are required at least 270 hours, in order to gain
experience in field training.
303407

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4
1(0-3)
Electrical Engineering Laboratory IV
การฝกปฏิบัตกิ ารเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟากําลัง เพื่อเสริมความรูท างทฤษฎีของ
หัวขอตาง ๆ ในรายวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟากําลัง
To practice in topics related to electrical power engineering for improving
the understanding of the subjects that students have learned in the previous
telecommunication courses.
303414

การสังเคราะหโครงขายไฟฟา
3(2-2)
Network Synthesis
วิชาบังคับกอน: 303212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
วิธีสังเคราะหวงจรขายแบบสมัยใหม เงือ่ นไขเกี่ยวกับคาฟงกชันที่จดุ ปอนและคา
ฟงกชันถายโอนที่สามารถสังเคราะหไดในทางปฎิบัติ การสังเคราะหวงจรขายแบบทางเขาออกเดียว
และทางเขาออกคู ทฤษฎีการหาคาโดยประมาณ
Modern network synthesis methods, conditions and realization of driving
point and transfer function, one-port and two-port network synthesis, approximation theory.
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303415

สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 2
3(3-0)
Electromagnetic Fields and Waves II
วิชาบังคับกอน: 303313 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แปรเปลี่ยนตามเวลาและเวลาฮารมอนิก สมการแมกซเวลล
พารามิเตอรปรุงแตง สมการคลื่นและผลเฉลย การแพรกระจายและการโพลาไรซ การสงผานและการ
สะทอน เวกเตอรชวย คลืน่ ถูกนําทาง คลื่นไฟฟาตามขวาง คลื่นแมเหล็กตามขวาง
Time-varying electromagnetic fields, time-harmonic electromagnetic fields,
Maxwell’s equations, constitutive parameters, wave equations and their solutions, wave
propagation and polarization, reflection and transmission, auxiliary vector potentials,
guided waves, transverse electric waves, transverse magnetic wave.
303424

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0)
High Voltage Engineering
วิชาบังคับกอน: 303313 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
การผลิตและการใชประโยชนไฟฟาแรงสูง เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง สนามไฟฟา
และเทคนิคการปองกันกระแสไฟฟารั่ว ขบวนการเกิดไอออนและดีเคย สนามไฟฟาในวัสดุเนื้อ
เดียวกันและในวัสดุตางชนิดกัน การเบรคดาวนทางไฟฟาในไดอิเล็กตริกที่เปนแกส ของแข็งและ
ของเหลว เครื่องกําเนิดไฟฟาแรงสูงทั้งแบบกระแสตรงและอิมพัลส เทคนิคการทดสอบอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงโดยไมทาํ ลายคุณสมบัติความเปนฉนวนทางไฟฟา การเกิดฟาฝาและการปองกัน การ
ทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสูงตาง ๆ เชน หมอแปลงไฟฟากําลัง อุปกรณตัดวงจร ลูกถวย
ฉนวน ฟวสแรงสูง กับดักฟาฝา ตัวเก็บประจุ เปนตน
Generation and uses of high voltage, high voltage measurement
techniques, electric field and insulation techniques, ionization processes and electric
fields in homogenous and heterogeneous materials, breakdown of gas, liquid and solid
dielectrics, high direct voltages generator and impulse generator, high voltage test of
materials and electric apparatuses such as power transformer, circuit breaker, surge
diverter, high voltage fuses, lightning arrester, power capacitor, lightning phenomenon
and lightning protection.
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303425

โรงไฟฟาและสถานีไฟฟายอย
3(3-0)
Electrical Power Plants and Substations
วิชาบังคับกอน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
เสนโคงโหลด เสนโคงชวงเวลา โหลดและตัวประกอบโหลด แหลงพลังงาน หลักการ
ของการผลิตไฟฟา โครงสรางและหลักการทํางานของโรงไฟฟาพลังน้าํ พลังไอน้ํา แกส โรงจักรไฟฟา
พลังงานความรอนรวม เครื่องจักรดีเซลและนิวเคลียร พรอมวิธกี ารคํานวณและออกแบบในแตละ
ชนิดของโรงไฟฟา เศรษฐศาสตรทางดานไฟฟากําลัง ความรูท ั่วไปเกีย่ วกับสถานีไฟฟายอย อุปกรณ
ตาง ๆ ในสถานีไฟฟายอย การออกแบบและการวางแผนของสถานีไฟฟายอย ศูนยกลางขายโหลด
และวิธีการควบคุมการตอโหลดอยางมีประสิทธิภาพ
Load curve, load duration curve and load factor, energy resources,
hydropower plant, steam power plant, gas turbine plant, combined cycle plant, diesel
plant, nuclear power plant, the methods calculation and design in each plant, economic
operation in power system, knowledge of substation, apparatuses in substation, design
and planning in substation, load center and methods to efficiently control load
connection.
303426

การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0)
Electrical System Design
พื้นฐานการออกแบบ แบบแผนการจายไฟ กฏและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา
นิยามและสัญลักษณที่ใชในการออกแบบระบบไฟฟา ชนิดของระบบไฟฟา หลักการ
ออกแบบ
การเขียนแบบไฟฟา การเขียนแผนภาพเสนเดียวและแผนภาพไรเซอร อุปกรณ ไฟฟาและวัสดุสําหรับ
การติดตั้ง การประมาณโหลด การออกแบบระบบสายไฟ การคํานวณหากระแสลัด วงจรการ
ปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง การตอลงดิน การจัดความสัมพันธของอุปกรณปองกัน ระบบ
กําลังไฟฟาฉุกเฉิน
Basic design concepts, power distribution schemes, codes and standards
for electrical installation, symbols for electrical system design, type of power system,
electrical drawing, single line diagram, riser diagram, load estimation, wiring design,
grounding, short-circuit calculation, coordination of protective devices, power factor
improvement, emergency power systems.
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303427

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
Power System Analysis
วิชาบังคับกอน: 303327 วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
สวนประกอบสมมาตร (ซิมเมตริคอลคอมโปเนนท) การวิเคราะหการลัดวงจรแบบ
สมมาตร การวิเคราะหการลัดวงจรแบบไมสมมาตร การปองกันระบบไฟฟากําลัง เสถียรภาพของ
ระบบไฟฟากําลัง เสถียรภาพแบบชั่วครู การจายโหลดอยางประหยัด การจัดความสัมพันธของฉนวน
การตอลงดิน
Symmetrical component, symmetrical short circuit analysis, unsymmetrical
short circuit analysis, power system protection, power system stability, transient stability,
economic operation, insulation coordination, grounding.

3(3-0)
การปองกันระบบไฟฟากําลัง
Power System Protection
วิชาบังคับกอน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
หลักการเบื้องตน สาเหตุเชิงสถิติของการบกพรอง คุณลักษณะและโครงสรางของ
รีเลยแบบตาง ๆ หลักการเบื้องตนของรีเลยปองกัน ความตองการของรีเลยปอ งกัน การปองกัน
กระแสเกินและการผิดปกติลงดินของสายสง การปองกันแบบผลตาง การปองกันสายสงโดยใชรีเลย
แบบนําทางและรีเลยแบบวัดระยะทาง การปองกันทางดานเครื่องจักรกลไฟฟา หมอแปลงไฟฟา บัส
และเครื่องกําเนิดไฟฟา ระบบการปองกันสําหรับระบบการสงจายกําลังไฟฟา ระบบการลงดินและ
ปองกันฟาผา
Causes and statistics of faults, role of protective relays, fundamental of
protective relaying, protective relays requirement, relay structures and characteristics,
over current and earth fault protection for transmission lines, differential protection,
transmission line protection by pilot relaying and distance relaying, rotating machines
protection, transformer protection, generator protection, bus-zone protection, transmission
lines protection, grounding system and lightning protection.
303428
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303429

วิศวกรรมการสองสวาง
3(2-2)
Illumination Engineering
ปริมาณของการแผรังสีทางแมเหล็กไฟฟาและของแสงสวาง แสงและสี หลอดไฟฟา
และดวงโคมไฟฟา การวัดแสงสวาง การควบคุมแสง สมบัติทางแสงของวัสดุกอสราง การคํานวณ
และออกแบบระบบแสงสวางภายในและภายนอกอาคาร
Electromagnetic radiation quantities, photometric quantities, light and color
of lighting fittings and lamps, measurements of light, light control, optical properties of
construction materials, lighting calculations and design for interior and exterior building.
303431

วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2)
Electrical Engineering Materials
วิชาบังคับกอน: 303313 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
โพลาไรเซชันของไดอิเล็กตริก สภาพการเปนตัวนําของไดอิเล็กตริก การเกิด
เบรกดาวน สารไดอิเล็กตริก สารตัวนํา สารกึ่งตัวนําและสารแมเหล็ก โครงสรางของของแข็ง การหา
ลักษณะโครงสรางของวัสดุ การเตรียมวัสดุ คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติทาง
ความรอน
คุณสมบัติทางไฟฟา คุณสมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติทางแสง และความนํา ไฟฟายวดยิง่ ของวัสดุ
Polarization of dielectric, conduction condition of dielectric, breakdown of
dielectric, conductor, semiconductor and magnetic substances, structures of solid,
practical determination of structures, preparation of materials, mechanical properties,
thermal properties, electrical properties, magnetic properties, optical properties and
superconductivity.
303432

การประมาณและออกแบบระบบไฟฟา
3(2-2)
Electrical Estimation and System Design
วิชาบังคับกอน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
แผนภาพเสนเดียวและแผนภาพรีเลย แผนภาพเบื้องตน ไรเซอรของวงจรกําลัง
ระบบโทรศัพท ระบบปองกันเพลิงไหม ระบบไฟฉุกเฉินและอื่นๆ การทําตารางโหลด การออกแบบ
ระบบปองกัน หลักการประมาณราคางานไฟฟา รูปแบบการเตรียมขอมูล ราคาพื้นฐาน ราคาแรงงาน
การปรับแตง การวิเคราะหทางดานแรงงานและตัวอยางการประมาณการ
Single line diagram and relay diagram, riser diagram of telephone system,
fire alarm system, emergency light system etc., load scheduling, protection design,
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electrical price estimation, pattern of data preparation, fundamental prices, labor prices,
modify labor units, analysis of labor and estimation examples.
303433

เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง
3(2-2)
Power System Stability
วิชาบังคับกอน: 303322 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
เครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส คุณลักษณะของรีแอกแตนชทางดานแกนตรงและแกน
ขวาง รีแอกแตนชชั่วครู และคาคงตัวของเครื่องจักรกลซิงโครนัส การแปลงพารค แผนภาพเวกเตอร
และเสถียรภาพของเครื่อง ผลกระทบอันเนื่องจากเอ็กไซดเตอรและการควบคุมกอฟเวอรเนอร
Synchronous machine, characteristic of direct axis reactance and
quadrature axis reactance, transient reactance and synchronous machine constant, park
transformation, vector diagram and stability of machine, effect of exciter and governor
control.
303434

การขับเคลื่อนทางไฟฟา
3(2-2)
Electric Drives
วิชาบังคับกอน: 303323 อิเล็กทรอนิกสกาํ ลังและอุตสาหกรรม
การพัฒนาการขับเคลื่อนดวยไฟฟา โมเมนตของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา ชนิดของ
หนาทีก่ ารเบรกดวยไฟฟา ความสัมพันธของพลังงานในระหวางการเริ่มเดิน และการเบรก การ
คํานวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟาโดยวิธีการวิเคราะห และทางกราฟ การคํานวณพิกัดของ
มอเตอร เครื่องจักรกลลากจูงที่สาํ คัญ วงจรไฟฟา และการควบคุม เครื่องจักรกลลากจูง การคํานวณ
แบบงาย การประยุกตทางอุตสาหกรรมของมอเตอรไฟฟา
Development of electric drives, moments of electric drives, types of duties,
electric braking, energy relations during starting and braking, calculations of motions of
electric machines using analytical and graphical methods, calculations of motor ratings,
important traction machines, electric circuits and control of traction machines, simple
calculations, industrial applications of electric motors.
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303435

ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟากําลัง
3(2-2)
Power System Reliability
ทบทวนทฤษฎีพื้นฐานความนาจะเปน หลักการเบื้องตน นิยามของคาความเชื่อถือ
ได การคํานวณและปรับปรุงประสิทธิภาพคาความเชื่อถือได เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบผลิต
กําลังไฟฟา การสงวนพลังงานแบบหมุนรอบระบบสายสงและการตอเชื่อม
Review basic theorem of probabilities, Basic reliability concepts, evaluation
and improvement in efficiency of reliability indices, maintain the security of electric power
generating system, energy reservation of composite system and interconnected system
reliability.
303436

การอนุรักษและการจัดการพลังงานไฟฟา
3(2-2)
Electrical Energy Conservation and Management
หลักเบื้องตนของกระบวนการพลังงานสําหรับอาคาร เงื่อนไขและการจัดการสําหรับ
สภาพแวดลอมภายในอาคาร ภูมิอากาศ การแผรังสีของดวงอาทิตย ผลกระทบจากภายนอกอาคาร
รูปรางของอาคาร และผลจากการปรับสภาพแวดลอมของอาคาร ระบบแสงสวาง การใชแสงอาทิตย
ชวยในการสองสวาง และระบบปรับอากาศ เงื่อนไขสําหรับการใช พลังงานขั้นสุดทาย และสถานะ
ของการใช พ ลัง งาน อัตราขยายเชิ งความรอน และคุณสมบัติเ ชิ ง อุณหภูมิ ของอาคาร การตรวจ
วิเคราะห และการอนุรักษพลังงาน ทางเลือกในการจัดการดานพลังงาน อุณหภูมิของอาคาร การ
ตรวจวิเคราะห และการอนุรักษพลังงาน ทางเลือกในการจัดการดานพลังงาน
Overview of the significance of energy use and energy processes in
buildings; indoor environmental requirements and management; climate, solar radiation,
external influences, shape and orientation of buildings; lighting, day-lighting and airconditioning; end-use energy requirements and status of energy use; estimation of energy
use in a building; heat gains and thermal performance of building envelope; energy audit
and energy conservation; energy management options.
303437

เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก
3(2-2)
Photovoltaic Systems Technology
วิชาบังคับกอน: 261102 ฟสิกส 2
สถานการณพลังงานโลก การแผรังสีจากดวงอาทิตย คุณลักษณะของเซลล
แสงอาทิตย อาทิ รอยตอพีเอ็น กระแสไฟฟาลัดวงจร แรงดันไฟฟาเปดวงจร จุดกําลังไฟฟาสูงสุด
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ประสิทธิภาพ และอื่น ๆ เงือ่ นไขทดสอบมาตรฐาน แบตตารี อินเวอรเตอร การออกแบบระบบโฟโต
โวลตาอิก
World energy situation. Solar radiation, characteristic of solar cell such as
p-n junction, short circuit current, open circuit voltage, peak power, efficiency etc,
standard and testing, battery, inverter, photovoltaic systems design.
303443

อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร
3(3-0)
Communication Electronics
วิชาบังคับกอน: 303342 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การออกแบบวงจรขายไฟฟาในระบบโทรคมนาคม
การออกแบบวงจรขยาย
สัญญาณความถี่เสียง การออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถีว่ ิทยุ พัลสมอดูเลชัน วงจรกรอง การ
ออกแบบวงจรสรางสัญญาณที่ใชในระบบโทรคมนาคม การสงสัญญาณรวมโดยการแบงเวลา การ
สงสัญญาณโดยใชสง เปนรหัส
To design electrical circuits in communication systems, amplifier circuits,
pulse modulation, filtering circuits. Also, to design signal generator circuits used in
communication systems, time multiplexing signal transmission, and coded-signal
transmission.
303444

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3(3-0)
Digital Signal Processing
วิชาบังคับกอน: 303204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบื้องตน
สัญญาณไมตอเนื่องตามแกนเวลา
วิธีการสุมสัญญาณความถี่ไนควิท การแปลงแซ็ต เทคนิคการออกแบบอนาลอกและดิจิตอลฟลเตอร
เรียลไรซเซชั่นไดอะแกรมของดิจิตอลฟลเตอร การทําฟูริเยรทรานฟอรมที่ไมตอเนื่อง การทําฟาสทฟูริ
เยรทรานฟอรม
Introduction to digital signal processing, discrete signal, Nyquist sampling
theorem, set transformation, techniques to design analog and digital filters. Realization
diagram of digital filter, discrete Fourier transform (DFT), and fast Fourier transform (FFT).
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303445

วงจรพัลส ดิจติ อล และสวิทชิง
3(2-2)
Pulse, Digital and Switching Circuits
วิชาบังคับกอน: 303342 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การแปลงรูปคลื่นแบบเชิงเสน วงจรขยายชวงความถี่กวาง คุณลักษณะการสวิตช
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ วงจรขลิบ และวงจรเทียบขนาด วงจรรักษาระดับ และ วงจร
สวิตช วงจรลอจิกมัลติไวเบรเตอร วงจรกําเนิดคลื่นรูปตาง ๆ เกตชักตัวอยาง การนับ และการจับเวลา
การซิงโครไนช และการหารความถี่
Linear wave shaping, wide band amplifiers, switch characteristics of
electronic devices, clipping circuits, comparators, regulators, switch circuits, logic
multivibrators, signal generators, sampling gates, counters, timers, synchronizing,
frequency dividers.
303453

ระบบควบคุมแนวใหม
3(3-0)
Modern Control Systems
วิชาบังคับกอน: 303352 ระบบควบคุม
ระบบเหมาะทีส่ ุด และสโตคาสติกเบื้องตน ทฤษฎีเสถียรภาพ วิธีโดยตรงของ
ลีอาพูนอฟ เงือ่ นไขโปปอป การควบคุมโมดัล ตัวสังเกตเต็มอันดับและลดอันดับ
Introduction to optimal control and stochastic process; stability theory;
Lyapunov direct method; Popov criteria; model-reference control; full and reduced order
observers.
303454

การควบคุมดิจิตอลและขอมูลชักตัวอยาง
3(3-0)
Digital and Sampled-Data Control
วิชาบังคับกอน: 303352 ระบบควบคุม
ทฤษฎีพื้นฐานของการชักตัวอยางและการควอนไทช การวิเคราะหโดเมนความถี่
การวิเคราะหการแปลงแซ็ต ผลตอบสนองชั่วครู และการวิเคราะหคาผิดพลาดของระบบ หลักเกณฑ
การแปลงเชิงอุปมานเชิงเลข หลักเกณฑในการออกแบบทั่วไป ระบบควบคุม ตัวอยางขอมูล การ
วิเคราะหเสถียรภาพตัวแปรสเตต สมการสเตตรูปแบบตาง ๆ การหาผลเฉลยสมการสเตต
Basic concepts to sampling and quantization methods; Frequency domain
analysis; the Z-transform; Transient response and error analysis of the systems; Analog to
digital transformation and vice versa; General methodologies to design sampled-data
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control systems; State-space analysis, state-space equations; Solutions to the state-space
equations.
303455

การวิเคราะหระบบแนวใหม
3(3-0)
Modern System Analysis
วิชาบังคับกอน: 303352 ระบบควบคุม
ระบบในเวลาไมตอเนื่อง
การแปลงแซ็ต
ชนิดธรรมดาและชนิดดัดแปลง
ความสามารถควบคุมไดและสังเกตได การใชสเตตปอนกลับ ตัวสังเกตสเตต การวิเคราะหระบบ
ควบคุมแบบขอมูลในเชิงสถิติ ระบบควบคุมขอมูลตัวอยางแบบไมเชิงเสน
Discrete-time control system; the Z-transform; controllability and
observability; state feedback; observer; nonlinear sampled-data control systems.
303456

ทฤษฎีควบคุม
3(3-0)
Control Theory
วิชาบังคับกอน: 303352 ระบบควบคุม
การ
การแทนระบบควบคุมแบบเวลาตอเนื่องและเวลาเปนชวงดวยปริภูมิสเตต
สังเกตได เสถียรภาพ และการควบคุมได แนะนําการแกปญหาระบบควบคุมเหมาะที่สุดทัว่ ไป และ
ออพติมัลเชิงเวลาดวยวิธวี าริเอชันแนล หลักเกณฑสงู สุดการโปรแกรมพลวัต
State-space representation for continuous-time and discrete-time control
systems; observability, stability and controllability; introduction to optimal control systems
and calculus of variation; maximum principle; dynamic programming.
303463

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังดวยคอมพิวเตอร
3(2-3)
Computer Aided in Power System Analysis
วิชาบังคับกอน: 303327 วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
แบบจําลองสําหรับองคประกอบของระบบไฟฟากําลัง
การวิเคราะหโหลดโฟลว
กรรมวิธีการเขารูปเมตริกซขายวงจรระบบไฟฟากําลัง การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังแบบกระแสตรง/
กระแสสลับ ลักษณะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหการลัดวงจร การวิเคราะห
เสถียรภาพ
การประมาณสถานะของระบบไฟฟากําลัง
พรอมกับการทดลองเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรสาํ หรับการประยุกตในระบบไฟฟากําลัง และการจําลองกรณีศึกษาตาง ๆ
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Modeling of power system components; load flow analysis; analysis of
AC/DC systems; computer programming aspects; short circuit analysis; state estimation in
power system; computer laboratory sessions on use of application software and sample
studies.
303472

ทฤษฎีสายอากาศ
3(3-0)
Antenna Theory
วิชาบังคับกอน: 303313 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
หลักการเบื้องตนและนิยามของสายอากาศ การกําหนดปญหาการกระจายคลืน่
แหลงกระจายคลื่นแบบจุด การกระจายคลื่นและสนามของสายอากาศ รูปแบบของสนามและกําลัง
ทิศทางและอัตราการขยาย อิมพีแดนซของการกระจายคลื่น โพลาไรเซชันของคลืน่ การกระจายคลื่น
จากสวนกระแส คุณสมบัติของการกระจายคลื่นของสายอากาศแบบลิเนียรไวร แบบลิเนียรแอเรย
แบบอูดะ-ยากิ แบบล็อก-พิริออดิก และแบบแอพพะเจอร
Basic definitions and theorems, formulation of the radiation problems,
isotropic point source, power and field patterns, directivity and gain, radiation impedance,
wave polarization, radiation from current elements, radiation properties of linear wire
antenna, linear array antenna, Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, aperture antenna.
303473

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0)
Microwave Engineering
วิชาบังคับกอน: 303313 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
สมการของแมกซเวลลและเงือ่ นไขการแบงเขต ทฤษฎีสายสง เอสพารามิเตอร การ
ใชแผนภูมิสมิธ อิมพิแดนซแมทชิ่ง สายสงไมโครเวฟและทอนําคลื่น การกําทอนของไมโครเวฟ และ
ฟลเตอร การวิเคราะหโครงขายไมโครเวฟ ตัวแบงกําลัง และ ตัวตอสัญญาณแบบมีทิศทาง ระบบการ
วัดไมโครเวฟและการประยุกตใชงาน
Maxwell’s equations, boundary conditions, transmission line theory, Sparameter, Smith charts, impedance matching, microwave transmission line and
waveguides, microwave resonators and filters, microwave network analysis, power
dividers, directional couplers, microwave measurement and applications.
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303474

ระบบโทรศัพทดิจิตอล
3(3-0)
Digital Telephone Systems
วิชาบังคับกอน: 303271 หลักการสื่อสาร
แนะนําเกีย่ วกับระบบโทรศัพทแบบดิจิตอล เทคโนโลยีเบื้องตนของโทรศัพทระบบ
ดิจิตอล เทคโนโลยีใหม และการพัฒนาชุมสายโทรศัพทแบบดิจิตอล ระบบเชื่อมตอกับโครงขายสาย
แบบดิจิตอลและอนาล็อก
โครงสรางของระบบซอฟแวรทใี่ ชกับชุมสายโทรศัพทแบบดิจิตอล
ชุมสายโทรศัพทแบบดิจิตอลที่มีอยูในปจจุบัน ความรูท ั่วไปของไอ
เอสดีเอ็น การใชบริการ
ไอเอสดีเอ็น สถาปตยกรรมไอเอสดีเอ็น โปรโตคอลของไอเอสดีเอ็นแบบบรอดแบนด
Introduction to digital telephony, basic principles of digital telephone, new
technology in digital telephone, development of digital telephone hub, connection
between analog and digital telephone systems, structure of software system used in digital
telephone hub, basic principles of ISDN, ISDN services, ISDN architectures, Broadband
ISDN (B-ISDN).
303475

การสื่อสารทางแสง
3 (3-0)
Optical Communications
วิชาบังคับกอน: 303313 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
ทอนําคลื่นไดอิเล็กตริกทรงกระบอก และเงื่อนไขการแพรกระจาย ชนิดของสายใย
แกวนําแสง การคํานวณความเปนไปไดในการเชื่อมตอและการประเมิน พารามิเตอรการสงสัญญาณ
แสง หลักของแสงเลเซอร เทคนิคเลเซอรมอดูเลชันโดยการปอนยานความถี่ พื้นฐานไอเอฟและ
อาเอฟ การตรวจจับทางแสง ตัวทวนสัญญาณแบบกําเนิดรีเจนเนอเรทีฟ การประยุกตใชงานของ
อุปกรณทางแสง ตัวแบงแยกสัญญาณแสงและตัวรวม ตัวตอสัญญาณและเลนส การผลิตใยแกวนํา
แสงและกระบวนการ
Cylindrical dielectric waveguide and propagating conditions, optical cable
types, link budget and evaluation, optical transmission parameters, laser principles, laser
modulation techniques by feeding baseband IF or RF, optical detactions, regenerative
repeater, application of optical components: optical divider and combiner, coupler, and
lens, optical fiber production and process.
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303476

การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0)
Satellite Communications
วิชาบังคับกอน: 303271 หลักการสื่อสาร
หลั ก การสื่ อ สารดาวเที ย มการคํ า นวณมุ ม เงยและมุ ม ทิ ศ ของจานสายอากาศ
ภาคพื้น ดิน การคํา นวณหาระดับสัญญาณอั ตราสวนคลื่นพาหะตอเสี ยงรบกวนของขายสื่อสาร
ดาวเทียม ทางดานขาขึ้น และขาลง การพัฒนาของดาวเทียมสื่อสาร วงโคจร การเขาถึงหลายทาง
อิ น เตอรม อดูเลชั น ระบบ เอฟดี เ อ็ม เอ และ ที ดีเ อ็ม เอ ระบบยานอวกาศ สถานี ภาคพื้น ดิ น และ
หลักการออกแบบ การสอดแทรกเสียงสัญญาณเชิงเลขในระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบติดตาม
ดาวเทียมของจานสายอากาศ การถายทอดโทรทัศนผานดาวเทียม อุปกรณขยายสัญญาณชนิดเสียง
รบกวนต่ํา เครื่องขยายสัญญาณ กําลังสูง วีแซ็ตหรือระบบขายปลายทางที่ใชจานขนาดเล็ก เอ็มแซ็ต
หรือระบบขายดาวเทียม เคลื่อนที่
To study basic principles of satellite communications, azimuth and
elevation angles of ground antenna, calculation of carrier-to-noise ratio of uplink and
downlink, development of satellites, satellite orbit, multiplexing techniques, Intermodulation, FDMA and TDMA systems, spacecraft system, ground station, basic
principles of satellite communication design, satellite tracking system, satellite television
system, low-noise amplifier, high-power amplifier, Very small aperture terminals (VSATs),
MSAT.
303478

ระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0)
Telecommunication Engineering Systems
วิชาบังคับกอน: 303271 หลักการสื่อสาร
การแนะนําระบบโทรคมนาคมเชิงเลข การสงผานวงจรขั้นคุณภาพเสียง การสื่อสาร
ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเสนใยแสง ระบบสายเคเบิลแกนรวม เทคโนโลยีใน
ระบบสื่อสาร การชีลด การตอลงดิน การปองกันระบบและไฟฟาสถิตย มาตรฐานและหนวยงาน
มาตรฐานสากล สัญลักษณและแผนผัง การออกแบบระบบ สื่อสารเพื่อใชในเชิงพาณิชย การ
คาดคะเนการขยายตัว ความตองการทางการสื่อสารในอนาคตและการวางแผน การประมาณราคา
Introduction to digital telecommunications, microwave communications,
satellite communications, optical fiber communications, cable system, communication
technology, shielding, grounding, static prevention, standards and organizations, symbols
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and charts, system design for commercial purposes, estimation of communication needs
in the future, and planning.
303479

การสงผานสัญญาณสื่อสาร
3(3-0)
Communication Transmission
วิชาบังคับกอน: 303313 สนามและคลืน่ แมเหล็กไฟฟา 1
ทฤษฎีสายนําสัญญาณ ทฤษฎีสายนําสัญญาณแบบวงจรกระจาย การสงผานของ
คลื่ น แมเ หล็ก ไฟฟ า ในสายทรงกระบอก แกนรว มและในท อ นํ า คลื่ น ดิส เพอรชั น ในทอนํ า คลื่ น
ชิ้นสวนวงจรแบบพาสซีฟ วงจรเรโซแนนซอารแอลซี และวงจรเรโซแนนซแบบโพรง วงจรกรอง
สัญญาณประเภทตาง ๆ ไอโซเลเตอรและเซอรคูเลเตอร การสงผานของคลื่น ในชั้นบรรยากาศโลก
การสะทอนของบรรยากาศ การสะทอนของคลื่นจากผิวโลกบริเวณ เฟรสเนล การเลี้ยวเบน การ
คํานวณระบบสื่อสารที่ใชคลื่นวิทยุ มาตรฐานการสงสัญญาณ
Theory of waveguide, electromagnetic propagation in cylindrical
waveguide, dispersion, elements in passive circuit, RLC resonance circuit, types of
filtering circuits, circulators, wave propagation through atmosphere, atmospheric and
ground reflection, Fresnel, wave bending, calculation of radio wave communication, and
signal transmission standards.
303481

ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
1(0-3)
Telecommunication Engineering Laboratory II
วิชาบังคับกอน: 303271 หลักการสื่อสาร
การฝกปฎิบัตกิ ารเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคม เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีของ
หัวขอตาง ๆ ในรายวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรมโทรคมนาคม
To practice in topics related to telecommunications for improving the
understanding of the subjects that students have learned in the previous
telecommunication courses.
303482

วิศวกรรมโทรศัพท
3(3-0)
Telephone Engineering
หลักการและการทํางานของชุมสายโทรศัพท ขายสายตาง ๆ บล็อกไดอะแกรมและ
การทํางานของระบบโทรศัพทหลายๆระบบ หลักการทํางานของระบบสวิทชิง่ และการทํางานของ
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ระบบดิจิตอล สวิทชิง่ และระบบซิกแนลลิงตาง ๆ ของระบบโทรศัพท ทฤษฎีเบื้องตนและโครงสราง
ของชุมสายระบบดิจิตอล การนําระบบพีซีเอ็ม และระบบมัลติเพล็กซมาใชในระบบชุมสายดิจติ อล
และวิธีบํารุงรักษาสายโทรศัพท
Introduction to telephone system, operation of different types of telephone
systems, signalling and switching techniques in telephone systems, basic theory and
structure of digital telephone system, applications of PCM and Multiplexing in digital
telephone systems, and telephone system maintenance.

303483

ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3(2-2)
Mobile Telecommunication
แนะนํ า ระบบโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ บบเซลลู ล า ร ความรู ทั่ ว ไปของระบบโทรศั พ ท
เคลื่อนที่ ทฤษฎีเบื้องตนของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลาร ความรูเบื้องตนของการวางเซลใน
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลาร พื้นที่ครอบคลุมเซล สภาพแวดลอมและการกระจายคลื่นของ
สถานี สงและรับในระบบโทรศั พทเ คลื่ อนที่เซลลูลา ร ระบบสัญญาณควบคุม ของระบบโทรศั พ ท
เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร วิธีการออกแบบเซลในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลาร การเกิดการ
รบกวนชนิดโคแชลแนลอินเตอรเฟอรเรนท การแฮนดออฟ สายอากาศของสถานีฐานและสายอากาศ
ของโทรศัพทเคลื่อนที่ การบริหารความถี่และการจัดสรรชองสัญญาณ ระบบชุมสายโทรศัพท ระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบดิจิตอล โทรศัพทไรสายสวนบุคคล
Introduction to cellular telephone system, basic ideas of mobile telephone
system, basic theory of cellular system, cell sites installation and planning, cell service
area, environment and signal propagation of transmit and receive stations, control signal
system, cell site design, co-channel interference, hand-off techniques, antennas,
frequency and channel planning, digital personal wireless telephone system.
303484

การสื่อสารเกีย่ วกับสถิติ
3(2-2)
Statistical Communication
ความนาจะเปน สัญญาณและสัญญาณรบกวนแบบยถากรรม คาเฉลี่ยแบบเวลา
และคาเฉลี่ยแบบทั้งหมด การพิจารณาคาของฟงกชนั่ หาสัมพันธ คาสเปกตรัมของความหนาแนน
กําลังงาน การประมาณคาพารามิเตอรของสัญญาณ ตัวอยางการประยุกตใชงาน
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To study probability, random signal and noise, time average, mean,
correlation function, power spectral density, signal estimation, and applications.
303485

การสื่อสารไรสาย
3(3-0)
Wireless Communications
บทนําเกี่ยวกับการสื่อสารไรสาย ระบบการสื่อสารไรสาย การเขารหัส การมอดูเลต
และการสงสัญญาณในระบบการสื่อสารไรสาย การสื่อสารไรสายแบบเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร การ
สื่อสารสวนบุคคลไรสาย โครงขายของระบบการสื่อสารไรสาย มาตรฐานสําหรับการสื่อสารไรสาย
การเชื่อมโยงระบบการสื่อสารไรสาย
Introduction to wireless communications, encoding, modulation
techniques, signal transmission in wireless communications, mobile wireless
communications, cellular system, persanal wireless communications, wireless
communication network, wireless standards, and connection between wireless systems.
303486

การจําลองการทํางานของระบบการสื่อสาร
3(2-2)
Simulation of Communication Systems
ศึกษาถึงขั้นตอนวิธกี ารจําลองผลการทํางานของสัญญาณและระบบในรูปแบบ
ตางๆ ตลอดจนของสัญญาณตามยถากรรมและสัญญาณรบกวน การสรางรูปแบบจําลองของการ
สื่อสารระบบอนาลอกและดิจิตอล การวิเคราะหผลที่ไดจากการจําลองผลการทํางาน
To study modelling of signals and systems, random signals and noise,
simulate digital and analog communication systems, and analyze the simulated system.
303487

การออกแบบและวิเคราะหระบบโครงขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Network Analysis and Design
ศึกษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรพื้นฐาน และการวิเคราะหโดยเนนเกี่ยวกับการ
สื่อสารขอมูลโหนดเครือขายและการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของเครือขาย เชนการหาเสนทาง และ
ควบคุมการเดินทาง
Study of computer network systems, analysis emphasized on data
communications, nodes, networks and network analyses such as path finding and routing
control.
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303491

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง 1
3(2-2)
Special Topics in Electrical Engineering I
เปนเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งควรแกการสนใจตามวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีปจจุบัน เนื้อหาวิชา อาจจะเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมในแตละภาคการศึกษา
Special topics of current technology in electrical power area. The details of
the course may not be the same and could be changed appropriately for each semester.
303492

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง 2
3(2-2)
Special Topics in Electrical Engineering II
เปนเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งควรแกการสนใจตามวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีปจจุบัน เนื้อหาวิชา อาจจะเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมในแตละภาคการศึกษา
Special topics of current technology in electrical power area. The details of
the course may not be the same and could be changed appropriately for each semester.

3(2-2)
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
Special Topics in Telecommunication Engineering I
เปนเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งควรแกการสนใจตามวิวฒ
ั นาการของ
เทคโนโลยีปจจุบัน เนื้อหาวิชา อาจจะเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมในแตละภาคการศึกษา
Special topics of current technology in communication area. The details of
the course may not be the same and could be changed appropriately for each semester.
303493

303494

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
3(2-2)
Special Topics in Telecommunication Engineering II
เปนเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะเรื่องซึ่งควรแกการสนใจตามวิวฒ
ั นาการของ
เทคโนโลยีปจจุบัน เนื้อหาวิชา อาจจะเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมในแตละภาคการศึกษา
Special topics of current technology in communication area. The details of
the course may not be the same and could be changed appropriately for each semester.
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303496

โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
Electrical Engineering Project I
รายวิชานี้เปนการเตรียมงานสําหรับนิสิตที่มีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนวิชา
“โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2” ในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งนิสิตตองศึกษาและคนควาขอมูลเพื่อทีจ่ ะ
สามารถหาหัวขอในการทําโครงการนัน้ และนําความรูเหลานั้นมานําเสนอใหอาจารยและนิสิตคนอื่น
ในภาควิชาไดมีสวนรับทราบผลความคืบหนาของโครงการนัน้ ๆ พรอมทั้งศึกษาหลักการจัดสัมมนา
และดําเนินการสัมมนาตอไป
This subject is a preparation for students who wish to enroll the “Electrical
Engineering Project II” subject in the next semester. Students have to study and do
research in order to find topics and have to present the research knowledge to lecturers
and other students.
303497

โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2
2(0-6)
Electrical Engineering Project II
วิชาบังคับกอน: 303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
วิจัยและพัฒนางานเฉพาะในสายวิศวกรรมไฟฟา นิสิตจะตองเสนอรายงานและ
ขอสรุปของงานทีท่ ําเมื่อสิ้นสุดการศึกษา
Research and development in electrical engineering. Students must
propose reports and the conclusion of works in the end of the semester.
305171

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไข
ปญหาทางวิศวกรรม
Computer concepts; computer components; hardware and software
interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-level
language programming; programming applications for problem solving in engineering.
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17.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1.1 เลขรหัสสามตัวแรก
301
302
303
304
305
1.2 เลขรหัสสามตัวหลัง
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวที่สอง
เลข 0
เลข 1
เลข 2-3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7-8
เลข 9
เลขรหัสตัวที่สาม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปทเี่ ปดสอน
หมวดหมูในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาพืน้ ฐาน และทั่วไป
ทฤษฏีวงจรไฟฟา และสนาม
วิศวกรรมไฟฟากําลัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิชาวิศวกรรมควบคุม และเครื่องมือวัด
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมโทรคมนาคม
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟา สัมมนา
วิชาเฉพาะพิเศษ
อนุกรมในหมวดหมูในสาขาวิชา

หมายถึง
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
- บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา
- มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในกลุม
เสี่ยงซึง่ มีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร และจําเปนตองไดรับดูแลเปนพิเศษ
- มีการวางระบบการประสานความรวมมือระหวางครอบครัวกับสถาบัน(โดยเฉพาะ
ในระดับปริญญาตรี) เพื่อแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับนักศึกษาไดทนั ทวงที
- มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแกนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียน
เปนรายบุคคล
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิตเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกปการศึกษา
- วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละป และนํามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรกอนรับ
นักศึกษารุนใหม
- มีอาจารยประจําหลักสูตร
18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
- มีอาจารยประจํา และอาจารย อยางเพียงพอ
- มีหองเรียนทีใ่ ชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ พรอมทั้งมีโสตทัศนูปกรณใน
หองเรียนเพียงพอ เชน เครือ่ งคอมพิวเตอร, เครื่องฉายภาพ, เครื่อยฉายภาพแบบ LCD, เครื่องฉาย
ภาพเสมือนจริง
- มีหองปฏิบัติการ พรอมมีครุภัณฑที่เอื้ออํานวยตอการฝกปฏิบัติในรายวิชาที่เปด
การเรียนการสอน
- มีหองสมุดและหนังสือทางดานวิศวกรรมไฟฟา ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
อยางเพียงพอ
- มีการสํารวจความตองการทรัพยากรทีจ่ ําเปนตองใชในหลักสูตรและจัดเก็บขอมูล
ที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ
- มีการกํากับและตรวจสอบใหมีการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรทีไ่ ดรับ
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18.3 ประเด็นการสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา
- มีอาจารยทปี่ รึกษา ประจําชั้นป ชัน้ ปละ 2 ทาน
- มีการจัดการระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ดี มีการดูแลใหคาํ ปรึกษาแกนสิ ิต
18.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
- มีการประเมินบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิตทุกป และหาขอเสนอแนะเปนขอมูลเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อนําไปปรับปรุง หลักสูตรในรอบปตอไป
- มีการศึกษาและสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนําไปปรับปรุงหลักสูตรในรอบปถัดไป
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใ ชบัณฑิตตอคุณภาพ
บัณฑิตในการใชความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานกับนายจาง/ สถานประกอบการ
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชีข้ า งตน ทุก ๆ ระยะ 4 ป
กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2554
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20. สาระในการปรับปรุงแกไข และ โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
20.1 สาระในการปรับปรุงหลักสูตร ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครัง้ ที่ 133 (6/2550) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

001103
001111
001112
001126

001134

001151

001152
001153
001154
001155
001156
001157

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
1.กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
ทักษะภาษาไทย
3 (3-0)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0)
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
การคิดการใชเหตุผลและ
3 (3-0)
จริยธรรม
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
ภูมิปริทัศนภาคเหนือ
3 (3-0)
ตอนลาง
4.กลุมวิชาพลานามัย
3 หนวยกิต
การเสริมสรางคุณภาพ
2 (2-0)
ชีวิต
เลือกเรียนจากรายวิชา
1 หนวยกิต
ตอไปนี้

การบริหารกาย
กิจกรรมเขาจังหวะ
วายน้ํา
ลีลาศ
ตะกรอ
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
1.กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
001103
ทักษะภาษาไทย
3 (3-0)
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0)
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3 (3-0)

001134

2.กลุมวิชาสังคมศาสตร
อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
3.กลุมวิชาพลานามัย

3 หนวยกิต
3 (3-0)
1 หนวยกิต
ปรับปรุง

001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157

เลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปนี้
กอลฟ
เกม
การบริหารกาย
กิจกรรมเขาจังหวะ
วายน้ํา
ลีลาศ
ตะกรอ
นันทนาการ

001158
001159
001160
001161

ซอฟทบอล
เทคนิค
เทเบิลเทนนิส
บาสเกตบอล

1 หนวย
กิต
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

ตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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001162
001163
001164
001165
5. กลุมวิชาสหศาสตร
001160 พฤติกรรมมนุษย

3 หนวยกิต
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
แบดมินตัน
1(0-2)
ฟุตบอล
1(0-2)
วอลเลยบอล
1(0-2)
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
4. กลุมวิชาสหศาสตร
8 หนวยกิต

001171
001172
001173
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

001113
001121
001122
001123
001124
001125
001127
001131
001132
001133
001135
001136

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
ทักษะชีวิต
2(1-2)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
9 หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
1.กลุมวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา 3(3-0)
คนควา
001122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
001124
ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
001125
ดุริยางควิจักขณ
3(3-0)

3(3-0)

001126

3(3-0)

001131

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

001132
001133
001135

9 หนวยกิต

1.กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา
คนควา
ปรัชญาชีวิต
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
ศิลปะการฟงและความเขาใจ
เกี่ยวกับดนตรี
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อารยธรรมโลก
การเปนผูประกอบการ
ไทยศึกษา
สภาวการณโลก

3(3-0)
3(3-0)

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ไทยกับประชาคมโลก
วิถีไทย วิถีทัศน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ปรับปรุงตาม
นโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
001143 ยาและสุขภาพ

001245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

001140
3(2-2) 001141
3(3-0) 001142
3(3-0) 001143
001144
001145
3(3-0) 001245
001170

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
อาหารและวิถีชีวิต
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
5. กลุมสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

สาระที่ปรับปรุง

3(3-0)
3(2-2)
ปรับปรุงตาม

3(3-0)

นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

นเรศวร
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หมวดวิชาเฉพาะสาขา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548

256101
261101
261102
252182
252183
252284
205301
205302
301101
301202
301303
302111
302151
305171
303202
303204
303211
303212
303241
303251
303262
303303
303305

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

1.กลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต
1.กลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
หลักเคมี
4(3-3)
256101 หลักเคมี
ฟสิกส 1
4(3-2)
261101 ฟสิกส 1
ฟสิกส 2
4(3-2)
261102 ฟสิกส 2
แคลคูลัส 1
3(3-0)
252182 แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
3(3-0)
252183 แคลคูลัส 2
แคลคูลัส 3
3(3-0)
252284 แคลคูลัส 3
2.กลุมพื้นฐานทางภาษา
6 หนวยกิต
2.กลุมพื้นฐานทางภาษา
การอานเชิงวิชาการ
3(3-0)
205301 การอานเชิงวิชาการ
การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
205302 การเขียนเชิงวิชาการ
3.กลุมวิชาแกนวิศวกรรม
31 หนวยกิต
3.กลุมวิชาแกนวิศวกรรม
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
2(1-3)
301101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
และการใชงาน
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
301202 วัสดุวิศวกรรม
สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
301303 สถิติวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
4.กลุมวิชาบังคับเฉพาะ
38 หนวยกิต
4.กลุมวิชาบังคับเฉพาะ
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
303202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
303204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
3(3-0)
303211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3(3-0)
303212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(3-0)
303241 อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
เครื่องวัดและการวัด
3(3-0)
303251 เครื่องวัดและการวัด
ปริมาณทางไฟฟา
ปริมาณทางไฟฟา
การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
3(2-2)
303262 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
วงจรตรรก
วงจรตรรก
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
1(0-3)
303303 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
303305 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
ประยุกต
ประยุกต

สาระที่
ปรับปรุง
21 หนวยกิต
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
17 หนวยกิต
2(1-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
38 หนวยกิต
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
1(0-3)
3(3-0)

ไมมีการ
ปรับปรุง
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303313
303342
303352
303361
303496
303497

สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ระบบควบคุม
ไมโครโปรเซสเซอร
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2
5.กลุมวิชาเลือกเฉพาะ
กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
เลือกเรียนไมนอยกวา
กลุมวิชาบังคับเลือก

303221
303306
303322
303323

เครื่องจักรกลไฟฟา 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสกําลังและ
อุตสาหกรรม
303327 วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
303407 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4
303426 การออกแบบระบบไฟฟา
กลุมวิชาเลือกเฉพาะ
302235 อุณหพลศาสตรและกลศาสตร
ของไหล
303414 การสังเคราะหโครงขายไฟฟา
303424 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
303425 โรงไฟฟาและสถานีไฟฟายอย
303427 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
303428 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
303429 วิศวกรรมการสองสวาง
303431 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา
303432 การประมาณและออกแบบระบบ
ไฟฟา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
1(0-3)
2(0-6)

35 หนวย
กิต
17 หนวย
กิต
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)

303313
303342
303352
303361
303496
303497

สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ระบบควบคุม
ไมโครโปรเซสเซอร
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2
5.กลุมวิชาเลือกเฉพาะ
กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟากําลัง
เลือกเรียนไมนอยกวา
กลุมวิชาบังคับเลือก

303221
303306
303322
303323

เครื่องจักรกลไฟฟา 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสกําลังและ
อุตสาหกรรม
3(3-0) 303327 วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
1(0-3) 303407 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4
3(3-0) 303426 การออกแบบระบบไฟฟา
18 หนวย
กลุมวิชาเลือกเฉพาะ
กิต
3(3-0) 302235 อุณหพลศาสตรและกลศาสตร
ของไหล
3(2-2) 303414 การสังเคราะหโครงขายไฟฟา
3(3-0) 303424 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0) 303425 โรงไฟฟาและสถานีไฟฟายอย
3(3-0) 303427 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0) 303428 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(2-2) 303429 วิศวกรรมการสองสวาง
3(2-2) 303431 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2) 303432 การประมาณและออกแบบระบบ
ไฟฟา

สาระที่
ปรับปรุง
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
1(0-3)
2(0-6)

35 หนวย
กิต
17 หนวย
กิต
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)

ไมมีการ
ปรับปรุง

3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
18 หนวย
กิต
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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303433 เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง
303434 การขับเคลื่อนทางไฟฟา
303435 ความเชือ่ ถือไดของระบบไฟฟา
กําลัง
303436 การอนุรักษและการจัดการ
พลังงานไฟฟา
303437 เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก
303453 ระบบควบคุมแนวใหม
303454 ระบบควบคุมดิจิตอลและขอมูล
ชักตัวอยาง
303455 การวิเคราะหระบบแนวใหม
303456 ทฤษฎีควบคุม
303463 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
ดวยคอมพิวเตอร
303491 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา กําลัง 1
303492 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา กําลัง 2
กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สื่อสาร
เลือกเรียนไมนอยกวา
กลุมวิชาบังคับเลือก
303271 หลักการสื่อสาร
303370 การสือ่ สารขอมูลและโครงขาย
303380 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม โทรคมนาคม 1
303388 การสื่อสารดิจิตอล
303389 โครงขายการสื่อสารและสายสง
303475 การสื่อสารทางแสง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-2)
3(2-2)

303433 เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง
303434 การขับเคลื่อนทางไฟฟา
303435 ความเชือ่ ถือไดของระบบไฟฟา
กําลัง
303436 การอนุรักษและการจัดการ
พลังงานไฟฟา
303437 เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก
303453 ระบบควบคุมแนวใหม
303454 ระบบควบคุมดิจิตอลและขอมูล
ชักตัวอยาง
303455 การวิเคราะหระบบแนวใหม
303456 ทฤษฎีควบคุม
303463 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
ดวยคอมพิวเตอร
303491 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา กําลัง 1
303492 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา กําลัง 2
กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา
สื่อสาร
เลือกเรียนไมนอยกวา

35 หนวย
กิต
17 หนวย
กลุมวิชาบังคับเลือก
กิต
3(3-0) 303271 หลักการสื่อสาร
3(3-0) 303370 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
1(0-3) 303380 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรม โทรคมนาคม 1
3(3-0) 303388 การสื่อสารดิจิตอล
3(3-0) 303389 โครงขายการสื่อสารและสายสง
3(3-0) 303475 การสื่อสารทางแสง

สาระที่
ปรับปรุง
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-2)
ไมมีการ

3(2-2)

35 หนวย
กิต
17 หนวย
กิต
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
303481 ปฏิบัติการวิศวกรรม โทรคมนาคม 2
กลุมวิชาเลือกเฉพาะ
303377
303415
303443
303444
303445
303472
303473
303474
303476
303478
303479
303482
303483
303484
303485
303486
303487
303493
303494

303399

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

303481 ปฏิบัติการวิศวกรรม 1(0-3)
โทรคมนาคม 2
12 หนวย
กลุมวิชาเลือกเฉพาะ
12 หนวย
กิต
กิต
การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0) 303377 การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0)
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 2
3(3-0) 303415 สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 2
3(3-0)
อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร
3(3-0) 303443 อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร
3(3-0)
การประมวลผลสัญญาดิจิตอล
3(3-0) 303444 การประมวลผลสัญญาดิจิตอล
3(3-0)
วงจรพัลส ดิจิตอล และสวิทชิง
3(2-2) 303445 วงจรพัลส ดิจิตอล และสวิทชิง
3(2-2)
ทฤษฏีสายอากาศ
3(3-0) 303472 ทฤษฏีสายอากาศ
3(3-0)
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0) 303473 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0)
ระบบโทรศัพทดิจิตอล
3(3-0) 303474 ระบบโทรศัพทดิจิตอล
3(3-0)
การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0) 303476 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0)
ระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0) 303478 ระบบวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0)
การสงผานสัญญาณสื่อสาร
3(3-0) 303479 การสงผานสัญญาณสื่อสาร
3(3-0)
วิศวกรรมโทรศัพท
3(3-0) 303482 วิศวกรรมโทรศัพท
3(3-0)
ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3(2-2) 303483 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
3(2-2)
การสื่อสารเกี่ยวกับสถิติ
3(2-2) 303484 การสื่อสารเกี่ยวกับสถิติ
3(2-2)
การสื่อสารไรสาย
3(3-0) 303485 การสื่อสารไรสาย
3(3-0)
การจําลองการทํางานของระบบ
3(2-2)
3(2-2) 303486 การจําลองการทํางานของระบบ
สื่อสาร
สื่อสาร
การออกแบบและวิเคราะหระบบ
3(2-2) 303487 การออกแบบและวิเคราะหระบบ
3(2-2)
โครงขายคอมพิวเตอร
โครงขายคอมพิวเตอร
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2) 303493 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2)
โทรคมนาคม 1
โทรคมนาคม 1
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2) 303494 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 3(2-2)
โทรคมนาคม 2
โทรคมนาคม 2
หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
ฝกงานทางดานวิศวกรรม
6 หนวยกิต 303399 ฝกงานทางดานวิศวกรรม
6 หนวยกิต
ไฟฟา
ไฟฟา
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

1(0-3)

ไมมีการ
ปรับปรุง
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20.2 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
ปรากฎดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ สกอ.
ไมนอยกวา 30
ไมนอยกวา 84

ไมนอยกวา 6
120

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
30
114
21
3
17
38
35
6
(6)
150(6)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
30
114
21
3
17
38
35
6
(6)
150(6)
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20.3 ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการ
ศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2551 มีรายละเอียด ดังนี้
20.3.1 แผนการเรียน หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟากําลัง

001111
001141
001134
252182
256101
261101
302151

001112
001151
001xxx
252183
261102
301101

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0)
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2)หรือ
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
3(3-0)
แคลคูลัส 1
3(3-0)
หลักเคมี
4(3-3)
ฟสิกส 1
4(3-2)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
รวม 20 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0)
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2(2-0)
วิชาเลือกกลุมวิชาพลานามัย
1(0-2)
แคลคูลัส 2
3(3-0)
ฟสิกส 2
4(3-2)
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
2(1-3)
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
รวม 21 หนวยกิต

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001134
252182
256101
261101
302151

001112
001173
001xxx
252183
261102
301101

3(3-0)

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0)
แคลคูลัส 1
3(3-0)
หลักเคมี
4(3-3)
ฟสิกส 1
4(3-2)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
รวม 20 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
ทักษะชีวิต
2(1-2)
กลุมวิชาพลานามัย
1(0-2)
แคลคูลัส 2
3(3-0)
ฟสิกส 2
4(3-2)
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
2(1-3)
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
รวม 21 หนวยกิต

83

001103
001126
252284
301202
301303
303211
303262

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ทักษะภาษาไทย
การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
สถิติวิศวกรรม
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
วงจรตรรก

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

001103
001172
252284
301202
301303
303211
303262

3(2-2)

ทักษะภาษาไทย
การจัดการการดําเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
สถิติวิศวกรรม
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
วงจรตรรก

ภาคการศึกษาปลาย
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
3(3-0)หรือ
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2)หรือ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(3-0)
พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3(3-0)
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(3-0)
เครื่องวัดและการวัดปริมาณ
ทางไฟฟา
3(3-0)
303221 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(3-0)
รวม 22 หนวยกิต

3(2-2)
รวม 21หนวยกิต

รวม 21หนวยกิต

001134
001141
001xxx
001160
303202
303204
303212
303241
303251

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ภาคการศึกษาปลาย
001171 ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0)

001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(3-0)

303202
303204
303212
303241
303251

1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
เครื่องวัดและการวัดปริมาณ
ทางไฟฟา
303221 เครื่องจักรกลไฟฟา 1

3(3-0)
3(3-0)
รวม 22 หนวยกิต
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001113
001xxx
303303
303305
303313
303342
303322
303323

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาประยุกต
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสกําลังและอุตสาหกรรม

3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

รวม 22 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
205xxx วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐาน
ทางภาษา
303352 ระบบควบคุม
303361 ไมโครโปรเซสเซอร
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
303306 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3
303327 วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง

001113
001xxx
303303
303305
303313
303342
303322
303323

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาประยุกต
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสกําลังและอุตสาหกรรม

3(3-0)
3(x-x)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

รวม 22 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(x-x)
1(0-3)
3(3-0)
3(x-x)

รวม 19 หนวยกิต
ภาคการศึกษาฤดูรอน

205xxx วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐาน
ทางภาษา
303352 ระบบควบคุม
303361 ไมโครโปรเซสเซอร
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
303306 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 3
303327 วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(x-x)
1(0-3)
3(3-0)
3(x-x)

รวม 19 หนวยกิต
ภาคการศึกษาฤดูรอน

303399 ฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
6 หนวยกิต 303399 ฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
(ไมนับหนวยกิต)
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
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แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1

1(0-3)

303496 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1

1(0-3)

303407 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4
303426 การออกแบบระบบไฟฟา
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง

1(0-3)
3(3-0)

303407 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 4
303426 การออกแบบระบบไฟฟา
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง

1(0-3)
3(3-0)

3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 14 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2

3(x-x)
3(x-x)

รวม 14 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

2(0-6)

303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

3(x-x)

3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 11 หนวยกิต

303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2

2(0-6)

303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟากําลัง
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 11 หนวยกิต
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20.3.2 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

001111
001141
001134
252182
256101
261101
302151

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0)
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2)หรือ
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
3(3-0)
แคลคูลัส 1
3(3-0)
หลักเคมี
4(3-3)
ฟสิกส 1
4(3-2)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
รวม 20 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

001112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
001151 การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
001xxx วิชาเลือกกลุม วิชาพลานามัย

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001134
252182
256101
261101
302151

3(3-0)

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0)
3(3-0)
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
4(3-3)
ฟสิกส 1
4(3-2)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
รวม 20 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

3(3-0)
2(2-0)
1(0-2)

252183 แคลคูลัส 2
3(3-0)
261102 ฟสิกส 2
4(3-2)
301101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
2(1-3)
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
รวม 21 หนวยกิต

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001173 ทักษะชีวิต
001xxx กลุมวิชาพลานามัย

3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)

252183 แคลคูลัส 2
3(3-0)
4(3-2)
261102 ฟสิกส 2
301101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
2(1-3)
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
รวม 21 หนวยกิต
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001103
001126
252284
301202
301303
303211
303262

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0)
แคลคูลัส 3
3(3-0)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
3(3-0)
การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
วงจรตรรก
3(2-2)
รวม 21หนวยกิต

001103
001172
252284
301202
301303
303211
303262

ภาคการศึกษาปลาย
001134
001141
001xxx
303202
303204
303212
303241
303251

ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
3(3-0)หรือ
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2)หรือ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(3-0)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
1(0-3)
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
3(3-0)
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(3-0)
เครื่องวัดและการวัดปริมาณ
ทางไฟฟา
3(3-0)
303271 หลักการสื่อสาร
3(3-0)
รวม 22 หนวยกิต

ทักษะภาษาไทย
การจัดการการดําเนินชีวิต
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
สถิติวิศวกรรม
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1
การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
วงจรตรรก

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
รวม 21หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001171 ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0)

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
เครื่องวัดและการวัดปริมาณ
ทางไฟฟา
303271 หลักการสื่อสาร

3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

001xxx
303202
303204
303212
303241
303251

3(3-0)
3(3-0)
รวม 22 หนวยกิต
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001113
001xxx
303303
303305
303313
303342
303370
303388

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาประยุกต
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
การสื่อสารดิจิตอล

3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

รวม 22 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
205xxx วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐาน
ทางภาษา
303352 ระบบควบคุม
303361 ไมโครโปรเซสเซอร
303380 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
303389 โครงขายการสื่อสารและสายสง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

001113
001xxx
303303
303305
303313
303342
303370
303388

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2
คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟาประยุกต
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
การสื่อสารดิจิตอล

3(3-0)
3(x-x)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

รวม 22 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 19 หนวยกิต
ภาคการศึกษาฤดูรอน

205xxx วิชาเลือกเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐาน
ทางภาษา
303352 ระบบควบคุม
303361 ไมโครโปรเซสเซอร
303380 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1
303389 โครงขายการสื่อสารและสายสง
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
1(0-3)
3(3-0)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 19 หนวยกิต
ภาคการศึกษาฤดูรอน

303399 ฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
6 หนวยกิต 303399 ฝกงานทางดานวิศวกรรมไฟฟา
6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
(ไมนับหนวยกิต)
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
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แผนการเรียนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

303475
303481
303496
303xxx

การสื่อสารทางแสง
ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร

3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 14 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

303475
303481
303496
303xxx

การสื่อสารทางแสง
ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร

3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 14 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

2(0-6)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 11 หนวยกิต

303497 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา 2
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
303xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

2(0-6)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

รวม 11 หนวยกิต

