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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดบัปริญญาตรี จดัรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบ

การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาตวัเองอย่าง
ต่อเน่ือง (life-long learning) เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ดงัน้ี คือ “คิดเป็น ท าเป็น เน้นการ
ส่ือสาร และท างานเป็นทีม”  โดยในทางปฏิบติัทางหลกัสูตรจะมุ่งเนน้ให้บณัฑิตมีประสบการณ์การท างาน
อย่างมืออาชีพ มีความรู้พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ีในกระบวนศึกษา
การจะแทรกสอดกระบวนการคิดท่ีมีระบบ เพื่อจะท าให้การลงมือท างานนั้นเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตาม
ขอ้ก าหนดของสภาวิชาชีพทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 

นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่ม โดยการท างานเป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย
ในสาขาไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และ ส่งเสริมการส่ือสารระหวา่งบุคคล
และภายในกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมให้บณัฑิตเขา้สู่การท างานอย่างมืออาชีพ และ เขา้ไปเป็นส่วนร่วมใน
การพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 แสดงออกถึงการมีวินัย ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
และ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
PLOs 2 เขา้ใจความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมพื้นฐาน และวิศวกรรมไฟฟ้า 
PLOs 3 วิเคราะห์ปัญหาโดยใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อแกปั้ญหาจริงใน
ระดบัชุมชน ภาคใต ้และสากลได ้

PLOs 3.1 ใชเ้คร่ืองมือวดัและโปรแกรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLOs 3.2 วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการสังเกต การศึกษา 

และรวบรวมขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
PLOs 3.3 ประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาจริงในระดับชุมชน ภาคใต้ และ 

สากลได ้



 PLOs 3.4 บูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากบัศาสตร์ต่างๆเพื่อแกไ้ขปัญหาจริงในระดบัชุมชน 
ภาคใต ้และสากลได ้
PLOs 4 สืบคน้เพื่อใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ต่อเน่ือง 
PLOs 5 ส่ือสารเก่ียวกบังานวิศวกรรมกบักลุ่มคนท่ีหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาสากล โดยใช้การฟัง 
การพูด การอ่าน และ การเขียน 
PLOs 6 แสดงออกถึงความเป็นผูน้ า รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 
PLOs 7 เลือกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการผลิตและน าเสนอผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  140 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกติ 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์
 Health for All  1((1)-0-2) 
212-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
 Benefit of Mankinds  1((1)-0-2) 
 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ  5 หน่วยกติ 
950-102 ชีวิตท่ีดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens   
 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระท่ี 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล  4 หน่วยกติ 
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน (บังคับเลือก) 
200-103 ชีวิตยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
การรู้ดิจิทัล (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี ้1 รายวิชา) 
142-225 ปัจจยัท่ี 5 (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  2((2)-0-4) 
 The 5th need  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
472-113 ดาบสองคม (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Black and White  
 



สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี ้1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking  
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี ้1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคับเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคับเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    



890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคับเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success   
 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพียบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography  
472-116 ถกัทอเส้นใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  



472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim  
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar  
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing  
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
  



895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton  
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
 
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกติ 
 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระท่ี 1- 7 หรือจากรายวิชาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเลือก) 
หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
 

เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาองักฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทุกวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
  



142-212 ภาษาองักฤษเพื่อการพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling   
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวิชาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วิทยาศาสตร์ประยกุตเ์พื่อชีวิต   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life   
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวิตดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy 
   



336-215 ชีวิตปลอดภยัจากสารพิษ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวิต   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around   
890-012 เทคนิคพิชิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวิชาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs   
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation  
  



890-021 ฟังแลว้พูดภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเท่ียว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs   
890-040 การเขียนเพื่อการสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me   
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy  
  



890-070 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment   
890-071 พิชิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese   
891-011 สนทนาภาษาญ่ีปุ่ นในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญ่ีปุ่ นในท่ีท างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบ้ืองตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese   
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในท่ีท างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบ้ืองตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวิตประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพื่อการท่องเท่ียว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism   
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสัตวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean   
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในท่ีท างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace 
   



891-050 ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German   
895-040 จิตวิทยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy   
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language   
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวติัศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเส้นและระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness   
895-050 ศิลปะในสังคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism   
895-053 การท่องเท่ียวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเท่ียวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips 
   



895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey   
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music   
895-058 สังคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิ่มเวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living   
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  104 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  26 หน่วยกติ 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร  2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม  3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
 



200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
212-181 สมการเชิงอนุพนัธ์และเวกเตอร์แคลคูลสั  3((3)-0-6) 
 Differential Equation and Vector Calculus  
212-251 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Field Theory  
237-111 วสัดุวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Engineering Materials  
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  78 หน่วยกติ 
      วิชาบังคับ  39 หน่วยกติ 
212-101 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 1  1(0-3-0) 
 Electrical Engineering Lab I  
212-111 วงจรไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Circuits  
212-131 หลกัการอิเลก็ทรอนิกส์  3((3)-0-6) 
 Principles of Electronics  
212-161 หลกัมูลการส่ือสาร   3((3)-0-6) 
 Fundamentals of Communications  
212-190 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 1  1(0-3-0) 
 Microprocessor Laboratory I  
212-191 ระบบดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Systems  
212-202 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 2  1(0-3-0) 
 Electrical Engineering Lab II  
212-203 โครงงานขนาดเลก็  1(0-3-0) 
 Mini Project  
212-204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical Instruments and Measurements  
212-205 ปฏิบติัการระบบควบคุม  1(0-3-0) 
 Control Systems Laboratory  
 



212-221 การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electromechanical Energy Conversion  
212-232 วงจรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์  3((3)-0-6) 
 Electronic Circuits and Systems  
212-241 ชุดวิชาสัญญาณและระบบและการจ าลองเชิงเลข  5((4)-2-9) 
 Module : Signals and Systems and Numerical Simulation  
212-242 ระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง  3((3)-0-6) 
 Continuous-Time Control Systems  
212-252 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Wave  
212-290 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 2  1(0-3-0) 
 Microprocessor Laboratory II   
212-307 การเตรียมโครงงาน  1(0-2-1) 
 Project Preparation   
วิชาเลือกเฉพาะแขนง  39 หน่วยกติ 
นักศึกษาต้องเลือกเรียน 1 แขนงวิชา จาก 3 แขนงวิชาท่ีเปิดสอน ได้แก่    
 (ก) แขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั    
 (ข) แขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร    
 (ค) แขนงวิชาอิเลก็ทรอนิกส์    
โดยนักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือกคือ    
 1. ทางเลือกปกติ    
 2. ทางเลือกสหกิจศึกษา (การเรียนวิชาสหกิจศึกษาเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานท่ีภาควิชาฯ เห็นวา่เหมาะสม เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนกัศึกษาจะตอ้งมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกงาน 30 ชัว่โมง) 
    

(ก) แขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั  7 หน่วยกติ 
ทางเลือกปกติ    
212-300  การฝึกงาน                                       ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project I   
212-402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2   3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project II    
 



212-403 สัมมนา  1(0-2-1) 
 Seminar  
  

 ตอ้งเรียนกลุ่มท่ี 1 ทั้งหมด 17 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 อีกไมน่อ้ยกวา่ 15 
หน่วยกิต โดยจะตอ้งเลือกเรียนวิชาในกลุ่มท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่จ านวน 6 หน่วยกิต    
กลุ่มท่ี 1   17 หน่วยกติ 
212-222 การผลิตและส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Power Generation and Transmission  
212-301 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1  1(0-3-0) 
 Power Engineering Laboratory I  
212-302 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2  1(0-3-0) 
 Power Engineering Laboratory II  
212-313 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical System Design and Installation  
212-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงดนัสูง  3((3)-0-6) 
 High Voltage Engineering  
212-323 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power Electronics    
212-324 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power System Analysis  
 

กลุ่มท่ี 2 (แขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั) เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
212-312 วิศวกรรมส่องสวา่ง  3((3)-0-6) 
 Illumination Engineering  
212-325 ระบบขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Drive Systems  
212-343 เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการ 3((3)-0-6) 
 Industrial Instrumentation and Process Control  
212-421 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power System Protection  
 

กลุ่มท่ี 3 ตรวจสอบกลุ่มท่ี 2 ว่าเรียนไปกีห่น่วยกติ (แล้วเรียนท่ีเหลือให้ครบตามท่ีก าหนด) 
212-292 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3((3)-0-6) 
 Data Communications and Computer Networking  
 



212-344 การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล  3((3)-0-6) 
 Model-Based Control System Design  
212-345 ตวัควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได ้  3((3)-0-6) 
 Programmable Logic Controllers  
212-382 พีชคณิตเชิงเส้นและการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Linear Algebra and Introduction to Data Analysis  
212-394 ภาษาการสร้างแบบจ าลองระบบ  3((3)-0-6) 
 Systems Modeling Language  
212-395 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  
212-411 ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร  3((3)-0-6) 
 Electrical Systems and Signal Systems in Building  
212-412 การบริหารจดัการโครงการ  3((3)-0-6) 
 Project management  
212-413 ชุดวิชาระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถรางไฟฟ้า  6((4)-4-10) 
 Module : Railway Electrification  
212-414 ระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง  3((3)-0-6) 
 Railway Signaling Systems  
212-415 การวางแผนโครงการและการบริหารจดัการระบบราง 3((3)-0-6) 
 Railway Project Planning and Management  
212-422 การวิเคราะห์เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Machine Modeling and Analysis  
212-423 คุณภาพก าลงัไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Power Quality  
212-424 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้ายอ่ย  3((3)-0-6) 
 Power Plant and Substation  
212-425 ชุดวิชาเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า  6((4)-4-10) 
 Module : Electric Vehicle Technologies  
212-426 ชุดวิชาพลงังานหมุนเวียนและการจดัการพลงังาน  6((4)-4-10) 
 Module : Renewable Energy and Energy Management  
212-427 ชุดวิชาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  6((4)-4-10) 
 Module : Smart Grid  
 



212-441 ระบบควบคุมฟัซซีโลจิก  3((3)-0-6) 
 Fuzzy Logic Control  
212-442 การออกแบบตวัควบคุมดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Controller Design  
212-443 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Digital Signal Processing  
212-471 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Power Engineering I  
212-472 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Power Engineering II  
212-473 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 3  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Power Engineering III  
212-511 คอนเวอร์เตอร์แบบสวิทชิง 1  3((3)-0-6) 
 Switching-Mode Converters I  
212-514 ระบบขบัเคล่ือนแบบปรับความเร็ว  3((3)-0-6) 
 Adjustable Speed Drive Systems  
 

ทางเลือกสหกจิศึกษา  10 หน่วยกติ 
212-400 สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
 Cooperative Education  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project I   
212-404 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 
 Pre-cooperative Education  
 ตอ้งเรียนกลุ่มท่ี 1 ทั้งหมด 17 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 อีกไม่น้อยกว่า   
12 หน่วยกิต โดยจะตอ้งเลือกเรียนวิชาในกลุ่มท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่จ านวน 6 หน่วยกิต  
กลุ่มท่ี 1   17 หน่วยกติ  
212-222 การผลิตและส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Power Generation and Transmission  
212-301 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1  1(0-3-0) 
 Power Engineering Laboratory I  
212-302 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2  1(0-3-0) 
 Power Engineering Laboratory II 
  



212-313 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical System Design and Installation  
212-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงดนัสูง  3((3)-0-6) 
 High Voltage Engineering  
212-323 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power Electronics    
212-324 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power System Analysis  
 

กลุ่มท่ี 2 (แขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั) เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 
212-312 วิศวกรรมส่องสวา่ง  3((3)-0-6) 
 Illumination Engineering  
212-325 ระบบขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Drive Systems  
212-343 เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการ 3((3)-0-6) 
 Industrial Instrumentation and Process Control  
212-421 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power System Protection 
  

กลุ่มท่ี 3 ตรวจสอบกลุ่มท่ี 2 ว่าเรียนไปกีห่น่วยกติ (แล้วเรียนท่ีเหลือให้ครบตามท่ีก าหนด) 
212-292 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3((3)-0-6) 
 Data Communications and Computer Networking  
212-344 การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล  3((3)-0-6) 
 Model-Based Control System Design  
212-345 ตวัควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได ้  3((3)-0-6) 
 Programmable Logic Controllers  
212-382 พีชคณิตเชิงเส้นและการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Linear Algebra and Introduction to Data Analysis  
212-394 ภาษาการสร้างแบบจ าลองระบบ  3((3)-0-6) 
 Systems Modeling Language  
212-395 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  
212-411 ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร  3((3)-0-6) 
 Electrical Systems and Signal Systems in Building  



212-412 การบริหารจดัการโครงการ  3((3)-0-6) 
 Project management  
212-413 ชุดวชิาระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถรางไฟฟ้า  6((4)-4-10) 
 Module : Railway Electrification  
212-414 ระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง  3((3)-0-6) 
 Railway Signaling Systems  
212-415 การวางแผนโครงการและการบริหารจดัการระบบราง 3((3)-0-6) 
 Railway Project Planning and Management  
212-422 การวิเคราะห์เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Machine Modeling and Analysis  
212-423 คุณภาพก าลงัไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Power Quality  
212-424 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้ายอ่ย  3((3)-0-6) 
 Power Plant and Substation  
212-425 ชุดวิชาเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า  6((4)-4-10) 
 Module : Electric Vehicle Technologies  
212-426 ชุดวิชาพลงังานหมุนเวียนและการจดัการพลงังาน  6((4)-4-10) 
 Module : Renewable Energy and Energy Management  
212-427 ชุดวิชาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  6((4)-4-10) 
 Module : Smart Grid  
212-441 ระบบควบคุมฟัซซีโลจิก  3((3)-0-6) 
 Fuzzy Logic Control  
212-442 การออกแบบตวัควบคุมดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Controller Design  
212-443 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Digital Signal Processing  
212-471 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Power Engineering I  
212-472 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Power Engineering II  
212-473 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 3  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Power Engineering III  
 



212-511 คอนเวอร์เตอร์แบบสวิทชิง 1  3((3)-0-6) 
 Switching-Mode Converters I  
212-514 ระบบขบัเคล่ือนแบบปรับความเร็ว  3((3)-0-6) 
 Adjustable Speed Drive Systems  
 
(ข) แขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร  7 หน่วยกติ 
ทางเลือกปกติ 
212-300 การฝึกงาน                                   ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project I   
212-402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2   3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project II    
212-403 สัมมนา  1(0-2-1) 
 Seminar  
  

ต้องเรียนกลุ่มท่ี 1 ท้ังหมด 17 หน่วยกติ และกลุ่มท่ี 2 อกีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ    
กลุ่มท่ี 1 (แขนงวชิาไฟฟ้าส่ือสาร)  17 หน่วยกติ 
212-282 ความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Probability for Electrical Engineering  
212-292 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3((3)-0-6) 
 Data Communications and Computer Networking  
212-305 ปฏิบติัการโทรคมนาคม 1    1(0-3-0) 
 Telecommunications Laboratory I  
212-306 ปฏิบติัการโทรคมนาคม 2    1(0-3-0) 
 Telecommunications Laboratory II  
212-353 สายส่งไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Transmission Lines  
212-355 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ  3((3)-0-6) 
 Radio Wave Propagation  
212-362 การส่ือสารดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Communications 
 
  



กลุ่มท่ี 2 (แขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร) เรียนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกติ 
212-313 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical System Design and Installation  
212-354 การส่ือสารเชิงแสง  3((3)-0-6) 
 Optical Communications  
212-356 วิศวกรรมสายอากาศ  3((3)-0-6) 
 Antenna Engineering  
212-363 การส่ือสารไร้สาย  3((3)-0-6) 
 Wireless Communications  
212-364 การส่ือสารผา่นดาวเทียม  3((3)-0-6) 
 Satellite Communication  
212-393 แนะน าการใชโ้ปรแกรมในการค านวนเชิงตวัเลข   3((3)-0-6) 
 Introduction to Programming for Numerical Computation  
212-395 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  
212-443 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Digital Signal Processing  
212-451 วิศวกรรมไมโครเวฟ  3((3)-0-6) 
 Microwave Engineering  
212-461 การส่ือสารแบบเซลลูล่าร์  3((3)-0-6) 
 Cellular Communications  
212-462 การส่ือสารบรอดแบนด์  3((3)-0-6) 
 Broadband Communications  
212-463 เครือข่ายบรอดแบนดไ์ร้สายเคล่ือนท่ี  3((3)-0-6) 
 Mobile Broadband Networks  
212-464 ความปลอยภยัเครือข่าย  3((3)-0-6) 
 Network Security  
212-465 การจดัเส้นทางและการสวิตช์  4((3)-3-6) 
 Routing and Switching  
212-474 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 1  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Communications Engineering I  
212-475 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 2  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Communications Engineering II  



212-476 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 3  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Communications Engineering III  
212-555 โพรโทคอลเครือข่ายส่ือสาร  3((3)-0-6) 
 Communication Network Protocols  
212-556 เครือข่ายบรอดแบนดไ์ร้สายเคล่ือนท่ี  3((3)-0-6) 
 Mobile Broadband Networks  
212-559 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย  3((3)-0-6) 
 Wireless Ad Hoc and Sensor Networks  
212-568 การส่ือสารแบบไมโม  3((3)-0-6) 
 MIMO Communications  
212-569 เทคโนโลยดีาวเทียมขนาดเล็ก  3((3)-0-6) 
 Nanosatellite Technology  
212-570 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Remote Sensing and Geographical Information System  
212-571 ระบบเรดาร์  3((3)-0-6) 
 Radar Systems  
212-572 เทคนิคในการลดขนาดของสายอากาศขนาดเลก็  3((3)-0-6) 
 Small Antenna Miniaturization Techniques  
212-573 การส่ือสารโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  3((3)-0-6) 
 Smart Grid Communications  
 

(ข) แขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร    
ทางเลือกสหกจิ  10 หน่วยกติ 
212-400 สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
 Cooperative Education  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project I   
212-404 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 
 Pre-cooperative Education  
 

ต้องเรียนกลุ่มท่ี 1 ท้ังหมด 17 หน่วยกติ และกลุ่มท่ี 2 อกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ    
กลุ่มท่ี 1   17 หน่วยกติ 
212-282 ความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Probability for Electrical Engineering  



212-292 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3((3)-0-6) 
 Data Communications and Computer Networking  
212-305 ปฏิบติัการโทรคมนาคม 1    1(0-3-0) 
 Telecommunications Laboratory I  
212-306 ปฏิบติัการโทรคมนาคม 2    1(0-3-0) 
 Telecommunications Laboratory II  
212-353 สายส่งไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Transmission Lines  
212-355 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ  3((3)-0-6) 
 Radio Wave Propagation  
212-362 การส่ือสารดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Communications 
   

กลุ่มท่ี 2 (แขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร) เรียนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ 
212-313 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical System Design and Installation  
212-354 การส่ือสารเชิงแสง  3((3)-0-6) 
 Optical Communications  
212-356 วิศวกรรมสายอากาศ  3((3)-0-6) 
 Antenna Engineering  
212-363 การส่ือสารไร้สาย  3((3)-0-6) 
 Wireless Communications  
212-364 การส่ือสารผา่นดาวเทียม  3((3)-0-6) 
 Satellite Communication  
212-393 แนะน าการใชโ้ปรแกรมในการค านวนเชิงตวัเลข   3((3)-0-6) 
 Introduction to Programming for Numerical Computation  
212-395 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  
212-443 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Digital Signal Processing  
212-451 วิศวกรรมไมโครเวฟ  3((3)-0-6) 
 Microwave Engineering  
212-461 การส่ือสารแบบเซลลูล่าร์  3((3)-0-6) 
 Cellular Communications  



212-462 การส่ือสารบรอดแบนด์  3((3)-0-6) 
 Broadband Communications  
212-463 เครือข่ายบรอดแบนดไ์ร้สายเคล่ือนท่ี  3((3)-0-6) 
 Mobile Broadband Networks  
212-464 ความปลอยภยัเครือข่าย  3((3)-0-6) 
 Network Security  
212-465 การจดัเส้นทางและการสวิตช์  4((3)-3-6) 
 Routing and Switching  
212-474 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 1  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Communications Engineering I  
212-475 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 2  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Communications Engineering II  
212-476 หวัขอ้พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร 3  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Communications Engineering III  
212-555 โพรโทคอลเครือข่ายส่ือสาร  3((3)-0-6) 
 Communication Network Protocols  
212-556 เครือข่ายบรอดแบนดไ์ร้สายเคล่ือนท่ี  3((3)-0-6) 
 Mobile Broadband Networks  
212-559 เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย  3((3)-0-6) 
 Wireless Ad Hoc and Sensor Networks  
212-568 การส่ือสารแบบไมโม  3((3)-0-6) 
 MIMO Communications  
212-569 เทคโนโลยดีาวเทียมขนาดเล็ก  3((3)-0-6) 
 Nanosatellite Technology  
212-570 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Remote Sensing and Geographical Information System  
212-571 ระบบเรดาร์  3((3)-0-6) 
 Radar Systems  
212-572 เทคนิคในการลดขนาดของสายอากาศขนาดเลก็  3((3)-0-6) 
 Small Antenna Miniaturization Techniques  
212-573 การส่ือสารโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  3((3)-0-6) 
 Smart Grid Communications  
 



(ค) แขนงวิชาอเิลก็ทรอนิกส์  7 หน่วยกติ 
ทางเลือกปกติ    
212-300 การฝึกงาน                                                                                             ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project I   
212-402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2   3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project II    
212-403 สัมมนา  1(0-2-1) 
 Seminar   
 

ต้องเรียนกลุ่มท่ี 1 ท้ังหมด 8 หน่วยกติ และเลือกเรียนจากกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 24 หน่วยกติ โดย
จะต้องเลือกเรียนวิชาในกลุ่มท่ี 2 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ     
กลุ่มท่ี 1   8 หน่วยกติ 
212-243 การประมวลผลสัญญาณและสถิติประยกุต ์  3((3)-0-6) 
 Applied Signal Processing and Statistics  
212-303 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1  1(0-3-0) 
 Electronics Laboratory I  
212-304 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 2  1(0-3-0) 
 Electronics Laboratory II  
212-344 การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล  3((3)-0-6) 
 Model-Based Control System Design  
 
กลุ่มท่ี 2 เรียนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกติ 
212-322 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power Electronics    
212-333 วงจรรวมแอนะลอ็ก  3((3)-0-6) 
 Analog Integrated Circuits  
212-334 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Integrated Circuits Design  
212-343 เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการ 3((3)-0-6) 
 Industrial Instrumentation and Process Control  
 



กลุ่มท่ี 3 ตรวจสอบกลุ่มท่ี 2 ว่าเรียนไปกีห่น่วยกติ (แล้วเรียนท่ีเหลือให้ครบตามที่ก าหนด) 
212-222 การผลิตและส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical Power Generation and Transmission  
212-313 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical System Design and Installation  
212-324 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power System Analysis  
212-325 ระบบขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Drive Systems  
212-345 ตวัควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได ้  3((3)-0-6) 
 Programmable Logic Controllers  
212-353 สายส่งไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Transmission Lines  
212-355 การแพร่กระจายคล่ืนวิทย ุ  3((3)-0-6) 
 Radio Wave Propagation  
212-356 วิศวกรรมสายอากาศ  3((3)-0-6) 
 Antenna Engineering  
212-362 การส่ือสารดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Communications  
212-382 พีชคณิตเชิงเส้นและการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Linear Algebra and Introduction to Data Analysis  
212-394 ภาษาการสร้างแบบจ าลองระบบ  3((3)-0-6) 
 Systems Modeling Language  
212-395 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  
212-425 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า  6((4)-4-10) 
 Module : Electric Vehicle Technologies  
212-426 ชุดวิชาพลงังานหมุนเวียนและการจดัการพลงังาน  6((4)-4-10) 
 Module : Renewable Energy and Energy Management  
212-431 การทดสอบวงจรรวมดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Integrated Circuit Testing  
212-432 วงจรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
 Communication Electronic Circuits and Systems  



212-441 ระบบควบคุมฟัซซีโลจิก  3((3)-0-6) 
 Fuzzy Logic Control  
212-442 การออกแบบตวัควบคุมดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Controller Design  
212-443 การประมวลผลสัญญาณดิจิทลัสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Digital Signal Processing  
212-444 การค านวณแบบยืดหยุน่ส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
 Soft Computing for Industrial Process  
212-445 การควบคุมคุณภาพและวิศวกรรมมาตรวิทยา  3((3)-0-6) 
 Quality Control and Engineering Metrology  
212-446 หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมและวิทศัน์เคร่ืองจกัรกล  3((3)-0-6) 
 Industrial Robotics and Machine Vision  
212-451 วิศวกรรมไมโครเวฟ  3((3)-0-6) 
 Microwave Engineering  
212-477 หวัขอ้พิเศษทางอิเลก็ทรอนิกส์ 1  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Electronics I  
212-478 หวัขอ้พิเศษทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Electronics II  
212-479 หวัขอ้พิเศษทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Electronics III  
212-491 ระบบสมองกลฝังตวัยานยนต ์  3((3)-0-6) 
 Automotive Embedded Systems  
212-530 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรรวมซีมอสแบบแอนะลอ็ก 3((3)-0-6) 
 Design and Analysis of CMOS Analog Integrated Circuits  
212-531 วงจรรวมแอนะลอ็กมอสส าหรับการประมวลผลสัญญาณ 3((3)-0-6) 
 Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing  
212-532 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัดว้ยภาษาบรรยาย   3((3)-0-6) 
 Digital VLSI Circuit Design by HDL  
212-537 การออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กส าหรับชีวการแพทย ์ 3((3)-0-6) 
 Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications  
212-539 วงจรไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับยา่นความถ่ีวิทยุ  3((3)-0-6) 
 Radio-Frequency Microelectronics 
  



212-541 การออกแบบระบบสมองกลฝังตวั  3((3)-0-6) 
 Embedded System Design  
212-542 วงจรรวมส าหรับการส่ือสารเชิงแสง  3((3)-0-6) 
 Integrated Circuits for Optical Communications  
212-545 การออกแบบวงจรรวมแปลงสัญญาณขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Data Conversion Integrated Circuit Design  
 
ทางเลือกสหกจิ  10 หน่วยกติ 
212-400 สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
 Cooperative Education  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project I   
212-404 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 
 Pre-cooperative Education 
  

 ตอ้งเรียนกลุ่มท่ี 1 ทั้งหมด 8 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 จ านวน 21 หน่วย
กิต โดยจะตอ้งเลือกเรียนวิชาในกลุ่มท่ี 2 ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต    
กลุ่มท่ี 1   8 หน่วยกติ 
212-243 การประมวลผลสัญญาณและสถิติประยกุต ์  3((3)-0-6) 
 Applied Signal Processing and Statistics  
212-303 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1  1(0-3-0) 
 Electronics Laboratory I  
212-304 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 2  1(0-3-0) 
 Electronics Laboratory II  
212-344 การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล  3((3)-0-6) 
 Model-Based Control System Design  
 

กลุ่มท่ี 2 เรียนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกติ 
212-322 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power Electronics    
212-333 วงจรรวมแอนะลอ็ก  3((3)-0-6) 
 Analog Integrated Circuits  
212-334 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Integrated Circuits Design  



212-343 เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการ 3((3)-0-6) 
 Industrial Instrumentation and Process Control  
 

กลุ่มท่ี 3 ตรวจสอบกลุ่มท่ี 2 ว่าเรียนไปกีห่น่วยกติ (แล้วเรียนท่ีเหลือให้ครบตามที่ก าหนด) 
212-222 การผลิตและส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical Power Generation and Transmission  
212-313 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electrical System Design and Installation  
212-324 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั  3((3)-0-6) 
 Power System Analysis  
212-325 ระบบขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Electric Drive Systems  
212-345 ตวัควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได ้  3((3)-0-6) 
 Programmable Logic Controllers  
212-353 สายส่งไฟฟ้า  3((3)-0-6) 
 Transmission Lines  
212-355 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ  3((3)-0-6) 
 Radio Wave Propagation  
212-356 วิศวกรรมสายอากาศ  3((3)-0-6) 
 Antenna Engineering  
212-362 การส่ือสารดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Communications  
212-382 พีชคณิตเชิงเส้นและการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
 Linear Algebra and Introduction to Data Analysis  
212-394 ภาษาการสร้างแบบจ าลองระบบ  3((3)-0-6) 
 Systems Modeling Language  
212-395 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  
212-425 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า  6((4)-4-10) 
 Module : Electric Vehicle Technologies  
212-426 ชุดวิชาพลงังานหมุนเวียนและการจดัการพลงังาน  6((4)-4-10) 
 Module : Renewable Energy and Energy Management  
212-431 การทดสอบวงจรรวมดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Integrated Circuit Testing  



212-432 วงจรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการส่ือสาร  3((3)-0-6) 
 Communication Electronic Circuits and Systems  
212-441 ระบบควบคุมฟัซซีโลจิก  3((3)-0-6) 
 Fuzzy Logic Control  
212-442 การออกแบบตวัควบคุมดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Controller Design  
212-443 การประมวลผลสัญญาณดิจิทลัสมยัใหม่  3((3)-0-6) 
 Modern Digital Signal Processing  
212-444 การค านวณแบบยืดหยุน่ส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม 3((3)-0-6) 
 Soft Computing for Industrial Process  
212-445 การควบคุมคุณภาพและวิศวกรรมมาตรวิทยา  3((3)-0-6) 
 Quality Control and Engineering Metrology  
212-446 หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมและวิทศัน์เคร่ืองจกัรกล  3((3)-0-6) 
 Industrial Robotics and Machine Vision  
212-451 วิศวกรรมไมโครเวฟ  3((3)-0-6) 
 Microwave Engineering  
212-477 หวัขอ้พิเศษทางอิเลก็ทรอนิกส์ 1  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Electronics I  
212-478 หวัขอ้พิเศษทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Electronics II  
212-479 หวัขอ้พิเศษทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3  1 ถึง 9 (x-y-z) 
 Special Topics in Electronics III  
212-491 ระบบสมองกลฝังตวัยานยนต ์  3((3)-0-6) 
 Automotive Embedded Systems  
212-530 การออกแบบและวิเคราะห์วงจรรวมซีมอสแบบแอนะลอ็ก 3((3)-0-6) 
 Design and Analysis of CMOS Analog Integrated Circuits  
212-531 วงจรรวมแอนะลอ็กมอสส าหรับการประมวลผลสัญญาณ 3((3)-0-6) 
 Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing  
212-532 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัดว้ยภาษาบรรยาย   3((3)-0-6) 
 Digital VLSI Circuit Design by HDL  
212-537 การออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กส าหรับชีวการแพทย ์ 3((3)-0-6) 
 Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications 
  



212-539 วงจรไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับยา่นความถ่ีวิทยุ  3((3)-0-6) 
 Radio-Frequency Microelectronics  
212-541 การออกแบบระบบสมองกลฝังตวั  3((3)-0-6) 
 Embedded System Design  
212-542 วงจรรวมส าหรับการส่ือสารเชิงแสง  3((3)-0-6) 
 Integrated Circuits for Optical Communications  
212-545 การออกแบบวงจรรวมแปลงสัญญาณขอ้มูล  3((3)-0-6) 
 Data Conversion Integrated Circuit Design  
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควิชา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

212-300  การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 พื้นฐานการเขียนแบบส าหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
890-00x วิชาสาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 

                               รวม                                                                                   20((18)-4-38) 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
200-103 ชีวิตยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
212-101 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 
212-111 วงจรไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
212-131 หลกัการอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
212-161 หลกัมูลการส่ือสาร 3((3)-0-6) 
212-181 สมการเชิงอนุพนัธ์และเวกเตอร์แคลคูลสั 3((3)-0-6) 
212-190 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
212-191 ระบบดิจิทลั 3((3)-0-6) 
890-00x วิชาสาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 

  รวม                                                                                 21((19)-6-38) 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4) 
212-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์** 1((1)-0-2) 
212-202 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-0) 
212-204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
212-221 การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
212-241 ชุดวชิาสัญญาณและระบบและการจ าลองเชิงเลข 5((4)-2-9) 
212-251 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
212-290 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 2 1(0-3-0) 
 

  รวม                                                                                 19((16)-8-33) 
 
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากบัการพฒันาชุมชนอย่างย่ังยืน    
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
212-203 โครงงานขนาดเลก็ 1(0-3-0) 
212-205 ปฏิบติัการระบบควบคุม 1(0-3-0) 
212-222 การผลิตและส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
212-232 วงจรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
212-242 ระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง 3((3)-0-6) 
212-252 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
950-102 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6) 
 

  รวม                                                                                 18((16)-6-32) 
 
 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 3 
แผนการศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
237-111 วสัดุวิศวกรรม 2(2-0-4) 
212-301 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1 1(0-3-0) 
212-323 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 3((3)-0-6) 
212-324 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3((3)-0-6) 
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
 

  รวม                                                                                 18((17)-3-34) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
212-302 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2 1(0-3-0) 
212-307 การเตรียมโครงงาน 1(0-2-1) 
212-313 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3((3)-0-6) 
212-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงดนัสูง 3((3)-0-6) 
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 17(x-y-z) 
 
 
ภาคฤดูร้อน 
212-300 การฝึกงาน                                                                                              ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 4 
 
แผนการศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(0-9-0) 
212-403 สัมมนา 1(0-2-1) 
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 16(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
212-402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3(0-9-0) 
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
  รวม                                                                                   11((8)-9-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 3 ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนสหกจิศึกษา 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าก าลงั 
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
237-111 วสัดุวิศวกรรม 2(2-0-4)  
212-301 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 1 1(0-3-0)  
212-323 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 3((3)-0-6)  
212-324 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
  รวม                                                                                 18((17)-3-34)  
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-302 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั 2 1(0-3-0)  
212-307 การเตรียมโครงงาน 1(0-2-1)  
212-313 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงดนัสูง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 17(x-y-z)  
     
ภาคฤดูร้อน    
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
  รวม 6((6)-0-12)  
    



ปีท่ี 4 ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนสหกจิศึกษา 
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(0-9-0)  
212-404 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
   รวม 15(x-y-z)  
    
     
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-400 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)  
   รวม 6(0-40-0)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ปีท่ี 2 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร    
     
ภาคการศึกษาท่ี 1    
001-002 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4)  
212-001 ประโยชนเ์พื่อนมนุษย ์** 1((1)-0-2)  
212-202 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-0)  
212-204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-221 การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-241 ชุดวิชาสัญญาณและระบบและการจ าลองเชิงเลข 5((4)-2-9)  
212-251 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-290 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 2 1(0-3-0)  
  รวม                                                                                19((16)-8-33)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากบัการพฒันาชุมชนอย่างย่ังยืน    
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-203 โครงงานขนาดเลก็ 1(0-3-0)  
212-205 ปฏิบติัการระบบควบคุม 1(0-3-0)  
212-232 วงจรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6)  
212-242 ระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง 3((3)-0-6)  
212-252 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-292 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3((3)-0-6)  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2)  
950-102 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6)  
  รวม                                                                                18((16)-6-32)  
    
    
    
    
    



ปีท่ี 3 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
   
แผนการศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร    
     
ภาคการศึกษาท่ี 1    
237-111 วสัดุวิศวกรรม 2(2-0-4)  
212-282 ความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-305 ปฏิบติัการโทรคมนาคม 1 1(0-3-0)  
212-353 สายส่งไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-355 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
  รวม                                                                                 21((20)-3-40)  
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-306 ปฏิบติัการโทรคมนาคม 2 1(0-3-0)  
212-307 การเตรียมโครงงาน 1(0-2-1)  
212-362 การส่ือสารดิจิทลั 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 17(x-y-z)  
     
ภาคฤดูร้อน    
212-300 การฝึกงาน                                                                                               ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง
  
    
    



ปีท่ี 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
 
แผนการศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร   
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(0-9-0)  
212-403 สัมมนา 1(0-2-1)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม                                                                                   13(x-y-z)  
    
    
     
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3(0-9-0)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
  รวม                                                                                  11((8)-9-16)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     



ปีท่ี 3 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกจิ 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร    
   
ภาคการศึกษาท่ี 1    
237-111 วสัดุวิศวกรรม 2(2-0-4)  
212-282 ความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-305 ปฏิบติัการโทรคมนาคม 1 1(0-3-0)  
212-353 สายส่งไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-355 การแพร่กระจายคล่ืนวิทยุ 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
  รวม                                                                                  21((20)-3-40)  
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-306 ปฏิบติัการโทรคมนาคม 2 1(0-3-0)  
212-307 การเตรียมโครงงาน 1(0-2-1)  
212-362 การส่ือสารดิจิทลั 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 17(x-y-z)  
     
ภาคฤดูร้อน    
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
  รวม                                                                                    6((6)-0-12)  
    



ปีท่ี 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกจิ 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาไฟฟ้าส่ือสาร    
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(0-9-0)  
212-404 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 12(x-y-z)  
    
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-400 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)  
  รวม 6(0-40-0)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ปีท่ี 2 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาอเิล็กทรอนิกส์ 
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
001-002 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4)  
212-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์** 1((1)-0-2)  
212-202 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า 2 1(0-3-0)  
212-204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-221 การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-241 ชุดวิชาสัญญาณและระบบและการจ าลองเชิงเลข 5((4)-2-9)  
212-251 ทฤษฎีสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-290 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 2 1(0-3-0)  
  รวม                                                                                19((16)-8-33)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากบัการพฒันาชุมชนอย่างย่ังยืน    
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-203 โครงงานขนาดเลก็ 1(0-3-0)  
212-205 ปฏิบติัการระบบควบคุม 1(0-3-0)  
212-232 วงจรและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6)  
212-242 ระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง 3((3)-0-6)  
212-252 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 3((3)-0-6)  
212-243 การประมวลผลสัญญาณและสถิติประยกุต ์ 3((3)-0-6)  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2)  
950-102 ชีวิตท่ีดี 3((3)-0-6)  
  รวม                                                                                 18((16)-6-32)  
    
    
    
    
    



ปีท่ี 3 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาอเิล็กทรอนิกส์ 
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
237-111 วสัดุวิศวกรรม 2(2-0-4)  
212-303 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
  รวม                                                                                18((17)-3-34)  
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-304 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)  
212-307 การเตรียมโครงงาน 1(0-2-1)  
212-344 การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 17(x-y-z)  
    
    
ภาคฤดูร้อน    
212-300 การฝึกงาน                                                                                                    ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง
  
    
    



ปีท่ี 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาอเิล็กทรอนิกส์    
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(0-9-0)  
212-403 สัมมนา 1(0-2-1)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 16(x-y-z)  
    
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3(0-9-0)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
  รวม                                                                                  11((8)-9-16)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ปีท่ี 3 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกจิ 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาอเิล็กทรอนิกส์    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
237-111 วสัดุวิศวกรรม 2(2-0-4)  
212-303 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
  รวม                                                                                 18((17)-3-34)  
    
    
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-304 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0)  
212-307 การเตรียมโครงงาน 1(0-2-1)  
212-344 การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 17(x-y-z)  
     
ภาคฤดูร้อน    
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาสาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2)  
  รวม 6(6-0-12)  
    
 



ปีท่ี 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกจิ 
 

แผนการศึกษาแขนงวิชาอเิล็กทรอนิกส์    
    
ภาคการศึกษาท่ี 1    
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)  
212-401 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(0-9-0)  
212-404 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  
212-xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3((3)-0-6)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 15(x-y-z)  
    
     
ภาคการศึกษาท่ี 2    
212-400 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)  
  รวม 6(0-40-0)  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     



         ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO 1 แสดงออก ถึ งก าร มี วินั ย  ค วาม
รับผิดชอบ จิตสาธารณะ ถือประโยชน์ของ
เพื่ อ น ม นุ ษ ย์ เ ป็ น กิ จ ท่ี ห น่ึ ง  แ ล ะ มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1) เน้นการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายให้ เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั
2) อาจารย์ผูส้อนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
จดัเรียนการสอน
3) จัด กิจกรรมยกย่องนักศึกษาท่ี มี
คุณธรรม จริยธรรม
ท าประโยชน์ต่อสังคม

1) ป ระ เมิน จากการตรงต่ อ เวล าของ
นกัศึกษาในการเขา้เรียน การรับผิดชอบใน
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากความมีวินยัและความพร้อม
เพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของภาควิชาฯ คณะฯ และ มหาวิทยาลยั
3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการ
สอบ

PLO 2 เขา้ใจความรู้พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
พ้ืนฐาน และวิศวกรรมไฟฟ้า 

1) เน้นการเรียนการสอนเรียนรู้จาก
ตวัอยา่งของจริง
2) มีการพานักศึกษาไปทศันศึกษา พบ
ผูป้ระกอบการ และ วิศวกรท่ีท างานจริง
เพื่อให้เห็นถึงความส าคญัของความรู้
พ้ืนฐาน และ ความรู้เฉพาะทางของ
วิศวกรรมไฟฟ้า
3) มีวิชาปฏิบัติการประกอบกับวิชา
บรรยายเพ่ือเน้นย  ้า และ แสดงให้เห็น
ถึ งห ลักก ารของท ฤษ ฎี  และ  ก าร
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน
2) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะทางท่ี มีการประยุกต์ใช้เพื่ อเป็น
ตัวช้ีวัดถึงผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการ
สอนรายวิชาพ้ืนฐาน
3) ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต

PLO 3 วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมไฟฟ้าและบูรณาการกับศาสตร์

อ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญ หาจริงในระดับชุมชน 

ภาคใต้ และ สากลได้ 

PLO 3.1 ใชเ้คร่ืองมือวดัและโปรแกรมทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO 3.2 วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการ
สังเกต การศึกษา และรวบรวมขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้ง 
PLO 3. 3 ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ ท า ง
วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาจริงใน
ระดบัชุมชน ภาคใต ้และ สากลได ้
PLO 3. 4 บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ท า ง

1) มีการเรียนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีเหมาะสม
2) ในการเรียนปฏิบติัการจะมีการฝึกให้
นักศึกษาออกแบบการทดลอง เก็บ
ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และ น าเสนอผล
การอภิปราย  และ ส รุปผล  อย่างมี
หลกัการ
3) มีหัวข้อให้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง
ในวิชาเฉพาะทางเพื่อให้นักศึกษาเห็น
ถึงการประยกุตใ์ชง้าน
4) มีการยกตวัอย่างงานหรือปัญหาทาง
วิศวกรรมจริงจากชุมชน ในภูมิภาค
หรือ ระดบัสากลมาเป็นตน้แบบในการ
ตั้งโจทย ์

1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติการใช้
เคร่ืองมือวดั
2) ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ และ
การเขียนรายงานการทดลอง
3) ประเมินจากการน าเสนอในวิชาสัมมนา
และ วิชาโครงงาน
4) ประเมินจากผลการเรียนรู้ของรายวิชา
เฉพาะทาง
5) ประเมินจากการออกแบบการแกปั้ญหา
กระบวนการคิด และ ผลลพัธ์



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล วิศวกรรมไฟฟ้ากบัศาสตร์ต่างๆ เพื่อแกไ้ข
ปัญหาจริงในระดับชุมชน ภาคใต้ และ 
สากลได ้

5) แนะน ากระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สรุปประเด็นปัญหาของงานจากงาน
จริง และ รวมไปถึงการเสนอวิธีการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งมีระบบ 
6) เปิดโอกาสนักศึกษาใช้หลักการ 
design thinking ในการศึกษาปัญหา
โครงงานจาก เจ้าของโจทย์ มี การ
สอบถาม ตีความหมายของโจทย์เป็น
ขอ้ก าหนดทางวิศวกรรม เสนอวิธีการ
แกไ้ข และ ทดลองออกแบบและสร้าง
หรือจ าลองวิธีการแก้ไขให้ เจ้าของ
โจท ย์ รั บ ท ร าบ  พ ร้ อ ม ทั้ ง รั บ ฟั ง
ข้อ เสนอแนะ และน ามาเขี ยน เป็น
ขอ้สรุปหรือมาปรับปรุงวิธีการได ้  

PLO 4 สืบคน้เพื่อใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ต่อเน่ือง 

1) จัดการเรียนการสอนให้ มีงาน ท่ี
นัก ศึกษาจะต้อง ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตน เอ ง  เช่ น  ก าร สั ม มน า  ก ารท า
โครงงาน 
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกลงวิชา
เรียนท่ีนักศึกษาสนใจได้มากขึ้นโดย
ก าหนดรายวิชาเลือกเสรี และ วิชาเลือก
ชีพท่ีมีความหลากหลาย 

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตน เอง เช่น  รายงาน  ห รือ 
หวัขอ้โครงงาน  
2) ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

PLO 5 ส่ือสารเก่ียวกับงานวิศวกรรมกับ
กลุ่มคนท่ีหลากหลายทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาสากล โดยใช้การฟัง การพูด การอ่าน 
และ การเขียน 

 

1) จัดให้มีการรายงานทั้งด้าน การพูด 
การเขียน และมีการรับฟังความคิดเห็น
และตอบค าถามหรือขอ้สงสัย 
2) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึก
ทักษะการส่ือสารทั้ งการพูด การฟัง 
การเขียน ในระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอื่นๆ 

1) ประเมินจากการน าเสนอผลงานในดา้น
ต่างๆ เช่น ความสามารถในการอธิบาย 
ความสามารถในการตอบค าถาม 
2) ประเมินจากส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอ 

PLO 6 แสดงออกถึงความเป็นผูน้ า รับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ืน่ สามารถปรับตวัและ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

1) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม ฝึกการเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม  
2) จัดให้มีรายวิชาฝึกงาน และ สหกิจ
ศึกษา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการระหว่างการ
ท างานกลุ่ม 
2) ประเมินจากรายงานการฝึกงาน และ 
รายงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ 

PLO 7 สามารถเลือกการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการผลิตและ
น าเสนอผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิศวกรรมไฟฟ้าและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งได้
อยา่งสร้างสรรคแ์ละถูกตอ้ง 

1) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น เ ลื อ ก ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก าร ส่ื อ ส าร  ท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 
2) ยกตัวอย่างการใช้ส่ือในด้านต่างๆ
จากผูมี้ประสบการณ์ 

1) ประเมินจากความสามารถในการใช้ส่ือ
มาช่วยในการอธิบายหัวข้อต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 
2) ประเมินจากความหลากหลายในการใช้
เทคโนโลยีส่ือสารให้เหมาะกับผูฟั้ง และ 
สภานการณ์ 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

212-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
Benefit of Mankinds 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่มี 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี

หน่ึง   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีม  ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา  ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Activities integrating body of  knowledge emphasizing those activities for the benefits of society 
and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind;  teamworking within and/or 
across disciplines  under the supervision of advisors 

212-101 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 1(0-3-0) 
Electrical Engineering Laboratory I 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
การทดลองเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า และระบบส่ือสารเบ้ืองตน้ 
Laboratory experiments in basic electrical circuits, electrical appliances, electrical measuring 

instruments and communication systems 

212-111 วงจรไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
Electric Circuits 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
สัญญาณและตวัแบบวงจร องค์ประกอบวงจร กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรความ

ตา้นทาน การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเม็ช ความเป็นเชิงเส้นและหลกัการซ้อนทับ  วงจรสมมูลและ
ทฤษฎีวงจร องค์ประกอบสะสมพลงังาน วงจรอนัดับหน่ึงและอันดับสอง ผลตอบสนองธรรมชาติและ
ผลตอบสนองตามแหล่งจ่าย ภาวะชัว่ครู่ และสถานะอยูต่วั การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัในสถานะอยู่
ตวั  ค่าเฉล่ียและค่าประสิทธิผล  เทคนิคเฟเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์  การวิเคราะห์ก าลงัไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั วงจรสามเฟส ตวัเหน่ียวน าคู่ควบและหมอ้แปลง 

Signals and models; circuit element; Ohm’s law and Kirchhoff’s laws; resistive circuits; nodal 
and mesh analyses; linearity and superposition; equivalent circuits and network theorems; energy storage 



element;  first- and second-order circuits; natural and forced responses; transient and steady state; AC 
steady-state analysis; average and effective values; phasors;  impedance and admittance; AC circuit power 
analysis;  power factor improvement;  three-phase circuits; coupled inductors and transformers 
 
212-131 หลกักำรอิเลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
 Principles of Electronics 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า รอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิดต่างๆ ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์
สนามไฟฟ้า คุณลกัษณะกระแส แรงดนัและคุณลกัษณะทางความถ่ีของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรไดโอด การประยุกต์ใช้ไดโอดการไบอัสวงจรทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรท่ีใช้
ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Semiconductor devices; PN junction; diodes; bipolar-junction transistor and field-effect 
transistors; device current-voltage and frequency characteristics; analysis and design of diode circuits; 
diode applications; biasing transistor circuits; analysis and design of transistor circuits; operational 
amplifier and its applications 
 
212-161 หลกัมูลกำรส่ือสำร 3((3)-0-6) 
 Fundamentals of Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ภาพรวมของเทคโนโลยแีละระบบส่ือสาร ระบบส่ือสารแบบมีสายและไร้สาย สัญญาณ วงจร และ
การแพร่ของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบส่ือสารคล่ืนวิทยุ การออกแบบและการท างานของโครงข่าย
ส่ือสารและขอ้มูลเพื่อการบริการ  
 Overview of communication technology and systems; wired and wireless communication 
systems; radio frequency communication systems, signals, circuits, electromagnetic wave propagations; 
designs and operations of telecommunication networks and information as a service 
 
212-181 สมกำรเชิงอนุพนัธ์และเวกเตอร์แคลคูลสั 3((3)-0-6) 
 Differential Equation and Vector Calculus 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับท่ีหน่ึ ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับท่ีสองท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวั การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน
หลายตวัแปร ปริพนัธ์หลายชั้น แนะน าเวกเตอร์แคลคูลสั ระบบพิกดัเชิงขั้ว ระบบพิกดัทรงกระบอก และ 
ระบบพิกดัทรงกลม แนะน าสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 



 Ordinary differential equations of first order and first degree; second order ordinary differential 
equations with constant coefficients; Laplace transforms and its applications; function of multiple 
variables; derivatives of functions of multiple variables; multiple integrals; introduction to vector calculus; 
polar, cylindrical and spherical coordinate systems; introduction to partial differential equation 
 

212-190 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
 Microprocessor Laboratory I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 
 การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้ องค์ประกอบวงจรและรีจิสเตอร์ อินพุตแบบดิจิตลั 
เอาทพ์ุตแบบดิจิตลั การแปลงค่าแอนาล็อกเป็นดิจิทลั ตวัจบัเวลาและตวันบั การมอดูเลตความกวา้งของพลัส์  
แนะน าการขดัจงัหวะ โครงงานขนาดเลก็ท่ีใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ 
 Basic microprocessor programing; hardware modules and registers; digital input; digital output; 
analog-to-digital conversion; timer and counter; pulse width modulation; introduction to interrupt; mini 
project with microprocessor 
 

212-191 ระบบดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ระบบจ านวนและรหัส การด าเนินการเชิงตรรกะและเกตเชิงตรรกะ พีชคณิตของบูล การเปล่ียนรูป
และการท านิพจน์เชิงตรรกะให้เป็นรูปอย่างง่าย วิธีการท าให้มีพจน์น้อยท่ีสุด การใช้แผนผงั การใช้ตาราง 
วงจรตรรกะเชิงจดัหมู่ ตวัเขา้รหัสและตวัถอดรหัส มลัติเพลกเซอร์และดีมลัติเพลกเซอร์ วงจรตรรกะเชิง
ล าดบั ฟลิปฟลอป วงจรนับและรีจิสเตอร์ถ่ายโอน ผงัสถานะและตารางสถานะ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรตรรกะเชิงล าดบั อุปกรณ์สามสถานะ 
 Number systems and codes; logical operation and logic gates; Boolean algebra; logic 
simplifications and manipulations; minimization aids, mapping method, tabular method; combinational 
logic circuits, encoder and decoder, multiplexer and demultiplexer; sequential logic circuits, flip-flop 
circuits, counters and transfer registers; state diagram and state table; analysis and design of sequential 
logic circuits; tri-state devices 
 

212-202 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 1(0-3-0) 
 Electrical Engineering Laboratory II 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-101 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 
 การทดลองเก่ียวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า และ
ระบบส่ือสาร 



 Laboratory experiments in electronic circuits, electrical measuring instruments, electric 
machines and communication systems 
 
212-203 โครงงำนขนำดเลก็ 1(0-3-0) 
 Mini Project 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-101 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 
 การท าโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นกลุ่ม ฝึกการออกแบบและการคิดเป็นระบบ และการ
เขียนรายงานและการน าเสนอผลงาน 
 A small electrical engineering team project; practice design process and system thinking; report 
writing and presentation 
 
212-204 เคร่ืองมือวัดและกำรวัดทำงไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electrical Instruments and Measurements 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-111 วงจรไฟฟ้ำ 
 หน่วยและมาตรฐานการวดัทางไฟฟ้า การจ าแนกและลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือวดั การวิเคราะห์
การวดั การวดักระแสและแรงดนัแบบกระแสตรงและกระแสสลบัโดยใช้เคร่ืองมือวดัแบบแอนะล็อกและ
แบบดิจิทลั การวดัก าลงัไฟฟ้า ตวัประกอบก าลงั และพลงังานไฟฟ้า การวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า ค่าความ
เหน่ียวน าไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า การวดัค่าความถ่ี คาบ ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ตวัแปรสัญญาณ การ
ปรับเทียบมาตรฐาน ระบบวดัดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 Units and standards of electrical measurements; instrument classifications and characteristics; 
measurement analysis; measurement of DC and AC current and voltage using analog and digital 
instruments; power, power factor and energy measurements; measurements of resistance, inductance, and 
capacitance; frequency and period/time-interval measurements; noises; transducers; calibration; computer-
based measurement systems 
 
212-205 ปฏิบัติกำรระบบควบคุม 1(0-3-0) 
 Control Systems Laboratory 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 

การฝึกปฏิบัติการและการจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เก่ียวกับระบบควบคุม เพื่อเสริม
ความรู้ทางทฤษฎีของระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง 
 Experimental works and computer-based simulation on control systems to reinforce the 
knowledge in continuous-time control systems 
 



212-221 กำรแปลงพลังงำนกลไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electromechanical Energy Conversion 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-111 วงจรไฟฟ้ำ 
 วงจรแม่เหล็ก หลกัการแปลงพลงังานกลไฟฟ้า โครงสร้างและวงจรสมมูลของหมอ้แปลง 1 เฟส 
หมอ้แปลง 3 เฟสและหมอ้แปลงออโต ้หลกัการท างานและโครงสร้างของเคร่ืองจกัรกลหมุนกระแสตรงและ
กระแสสลบั วงจรสมมูลและการวิเคราะห์คุณสมบติัภายนอกของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์
กระแสตรง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนสั มอเตอร์ซิงโครนสั และมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าชนิด 3 เฟสและ 1 
เฟส การสตาร์ทและการควบคุมความเร็ว การป้องกนัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 Magnetic circuits; principles of electromechanical energy conversion; construction and 
equivalent circuit of single phase transformers, three phase transformers and autotransformer; principles 
and construction of DC and AC rotating machines; equivalent circuits and external characteristics analysis 
of DC generators and DC motors, synchronous generator and motor, three phase and single phase 
induction motors; methods of starting and speed control;  protection of machines 
 
212-222 กำรผลติและส่งจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electrical Power Generation and Transmission 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  212-221 กำรแปลงพลงังำนกลไฟฟ้ำ 
 แนะน าระบบไฟฟ้าก าลัง   แหล่งก าเนิดและแหล่งสะสมพลังงาน  ลักษณะเฉพาะของโหลด  
อุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบไฟฟ้าก าลงั  โครงสร้างและหลกัการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ซิงโครนัส   การต่อขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส    การวิเคราะห์ในภาวะชั่วค รู่และพลวัต  
ลกัษณะเฉพาะและแบบจ าลองของหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงั   ระบบต่อหน่วย  พารามิเตอร์และแบบจ าลองของ
สายส่งไฟฟ้าและสายเคเบิล ระบบกกัเก็บพลงังาน หลกัเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้า
และการค านวณความผิดพร่อง 
 Introduction to power systems; energy sources and reserves; load characteristics;  power system 
devices and components; construction and principles of operation of synchronous machines; 
interconnected synchronous generators;  transient performance and dynamics including models for 
transient analysis; power transformer characteristics and models; per-unit system; transmission line and 
cable parameters and model; energy storage system; fundamentals of power flow and fault calculation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



212-232 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 3((3)-0-6) 
 Electronic Circuits and Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 212-111 วงจรไฟฟ้ำ และ 212-131 หลกักำรอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ทรานส์ซิสเตอร์มอสเฟต การป้อนกลบัลบ วงจรป้อนกลับลบท่ีใช้ออปแอมป์ วงจรขยายขยาย
เคร่ืองมือ วงจรคู่ดิฟเฟอเรนเชียล วงจรก าเนิดสัญญาณ พื้นฐานวงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอล 
ดิจิตอลเป็นแอนะลอก องค์ประกอบระบบดิจิทลั ดาตา้พาท หน่วยควบคุม หน่วยความจ า สัญญาณนาฬิกา     
ชิฟต์รีจิสเตอร์ วงจรแปลงสัญญาณขนานเป็นอนุกรม วงจรแปลงสัญญาณอนุกรมเป็นขนาน บัฟเฟอร์ 
บฟัเฟอร์ไตรสถานะ เคร่ืองสถานะจ ากดั การส่ือสารแบบอนุกรม การสร้างวงจรโพรโทคอลส่ือสารดิจิทลั 
 MOSFET; negative feedback; op-amp-based circuits; instrumentation amplifier; differential pair; 
waveform generators; basic analog-to-digital, digital-to-analog converters; digital system components: 
datapath, control, memory; shift registers; parallel to serial and serial to parallel circuits; buffers; tristate 
buffers; Finite State Machine (FSM), serial interfaces; digital communication protocol implementation 
 
212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 5((4)-2-9) 
 Module : Signals and Systems and Numerical Simulations 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-181 สมกำรเชิงอนุพนัธ์และเวกเตอร์แคลคูลสั 
 แนะน าสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีต่อเน่ืองทางเวลา
ในโดเมนเวลา คอนโวลูชัน การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ท่ีต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงฟูเรียร์ท่ี
ต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีไม่ต่อเน่ืองทาง
เวลาในโดเมนเวลา คอนโวลูชนั การแสดงสัญญาณโดยใชอ้นุกรมฟูเรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงฟู
เรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การชักตวัอย่างและการควอนไทซ์  การแปลงแซด การเขียนโปรแกรมจ าลอง
เชิงเลขและการประยกุตใ์ชง้านทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 
 Introduction to signals and systems; time domain analysis of linear time invariant continuous 
time systems; continuous time convolution; continuous time Fourier series; continuous time Fourier 
transform; Laplace transform; time domain analysis of discrete time systems; discrete time convolution; 
discrete time Fourier series; discrete time Fourier transform;  sampling and quantization; Z-transform; 
numerical simulation and applications for electrical engineering 
 
212-242 ระบบควบคุมเวลำต่อเน่ือง 3((3)-0-6) 
 Continuous-Time Control Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ แผนภาพบล็อก ระบบอนัดับหน่ึงและระบบอนัดบัสอง 
ผลตอบสนองในโดเมนเวลา การควบคุมวงเปิดและวงปิด การควบคุมป้อนกลบัและความไว การรบกวน 



ชนิดของระบบควบคุมป้อนกลบั หลักการและเง่ือนไขของการมีเสถียรภาพ วิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพ 
โลกสัของราก การตอบสนองเชิงความถ่ี แผนภาพโบเด เกณฑ์เสถียรภาพของไนควิสต์ เสถียรภาพสัมพทัธ์ 
การออกแบบตวัควบคุม 
 Mathematical modeling of systems; block diagrams; first and second order systems; time domain 
response; open-loop and closed-loop control; feedback control and sensitivity; disturbances; types of 
feedback control; concepts and conditions of system stability; methods of stability analysis; root locus; 
frequency response; Bode plot; Nyquist stability criterion; relative stability; controller design 
 
212-243 กำรประมวลผลสัญญำณและสถิติประยุกต์ 3((3)-0-6) 
 Applied Signal Processing and Statistics 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
 แนะน าการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล โครงสร้างของตัวกรองดิจิทัล การออกแบบตัวกรอง
เบ้ืองตน้ แนะน าทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงฟังกช์นัความหนาแน่น 
 Introduction to digital signal processing; digital filter structures; basic filter design; introduction 
to probability theory; random variables; distribution; density functions; multiple random variables; random 
process; simulation techniques; applications of signal processing and statistics 
 
212-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Field Theory 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   ไม่มี 
 เวกเตอร์แคลคูลัส ปริพนัธ์ตามเส้นและปริพนัธ์ตามผิว สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้า 
พลงังานและศกัยไ์ฟฟ้า ตวัน า ไดอิเลก็ตริก และ ค่าการเก็บประจุ ปัญหาในดา้นสนามไฟฟ้าสถิต การพาและ
การน ากระแส สนามแม่เหลก็คงท่ี แรงแม่เหลก็ และ การเหน่ียวน าแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 Vector calculus; line and surface integral; electrostatic field and electric field intensity; energy 
and potential; conductors, dielectrics, and capacitance; solutions to electrostatic problems; convection and 
conduction currents; magnetostatic fields, magnetic forces, electromagnetic induction 
 
212-252 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electromagnetic Wave 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  212-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
 สมการแม็กซ์เวลล ์สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหลก็น่ิง สนามแปรผนัตามเวลา กฎของฟาราเดย ์กฏ
ของแอมป์แปร์ สายส่ง คล่ืนระนาบสม ่าเสมอ พอยต์ต้ิงเวกเตอร์และการแผ่รังสีพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า การ
กระเจิงและการสะทอ้นของคล่ืนระนาบ 



 Maxwell’s equations; static electric fields; steady magnetic fields; time varying field; Faraday’s 
law; Ampere’s circuit law; transmission line; the uniform plane waves; Poynting vector and 
electromagnetic energy radiation; plane wave reflection and dispersion 
 
212-282 ควำมน่ำจะเป็นส ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Probability for Electrical Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่มี 
 เทคนิคการนบั ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไขและเหตุการณ์อิสระ การแจกแจงทวินามและพหุนาม 
การแจกแจงปัวซง ทฤษฎีบทของเบส์  ค่าคาดหมาย การคาดหมายแบบมีเง่ือนไข ความแปรปรวน ความน่าจะ
เป็น แบบต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ฟังก์ชนัความหนาแน่นและฟังก์ชนัการแจกแจง การแจกแจงแบบเลขช้ีก าลงัและ
การแจกแจง ปกติ ฟังก์ชนัของตวัแปรสุ่ม ความหนาแน่นร่วม ความหนาแน่นตามขอบ  ผลบวกของตวัแปร
สุ่มอิสระ สถิติอนัดบั การคาดหมาย ความแปรปรวน  สหสัมพนัธ์  ความหนาแน่นแบบมีเง่ือนไข ทฤษฎีบท
ลิมิตศูนยก์ลาง 
 Counting techniques; conditional probability and independent events; binomial and multinomial 
distributions; Poisson distribution; Bayes’ theorem; expected value; conditional expectation; variance; 
continuous probability; density and distribution functions; exponential and normal distributions; functions 
of random variables; joint densities; marginal densities; sum of independent random variables; order 
statistics; expectation; variance; correlation; conditional densities; central limit theorem 
 
212-290 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 2 1(0-3-0) 
 Microprocessor Laboratory 2 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-290 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์ 1 
 การขดัจงัหวะ รูปแบบการส่ือสารระหว่างโปรเซสเซอร์ การส่ือสารแบบอนุกรมประเภทต่างๆ 
โครงงานขนาดเลก็ท่ีใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ 
 Interrupts; multi-processors communication protocols; different serial peripheral interfaces and 
protocols;  mini project with microprocessor system 
 
212-292 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 3((3)-0-6) 
 Data Communications and Computer Networking 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่มี 
 แนะน าระบบเครือข่ายส่ือสารขอ้มูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเป็นชั้น โพรโทคอลแบบจุดถึง
จุด และการเช่ือมโยง ตวัแบบเวลาหน่วงส าหรับเครือข่ายขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงตวักลาง การควบคุม
การไหล ของกลุ่มขอ้มูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะท่ี เครือข่ายสวิตชิง การจดัเส้นทางใน



เครือข่ายขอ้มูล ความมั่นคงของเครือข่าย สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐานการ
ส่ือสาร 
 Introduction to data communications and networks; layered network architecture; point-to-point 
protocols and links; delay models in data networks; medium access control; flow control; error control; 
local area network; switching network; routing in data networks; network security; cloud network, 
architecture and system; communication standards 
 
212-300 กำรฝึกงำน                                                                                                   ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
 Practical Training 
 เง่ือนไข : สถำนภำพนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 
 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้ความเห็นชอบ มี
ก าหนดเวลา ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมงในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 A minimum of 3 2 0 -hour summer training in the industry or institutions  approved by the 
Electrical Engineering department 
 
212-301 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั 1 1(0-3-0) 
 Power Engineering Laboratory I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-221 กำรแปลงพลงังำนกลไฟฟ้ำ 
 การทดลองปฏิบติัการและการจ าลองในด้าน เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าก าลงั และ วงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั โดยยกตวัอยา่งจากงานจริง 
 Laboratory experiments and simulations on electrical machines, electrical power system and  
power electronics circuits using real work examples 
 
212-302 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั 2 1(0-3-0) 
 Power Engineering Laboratory II 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  212-301 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลงั 1 
 การทดลองปฏิบัติการและการจ าลองในด้าน เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าก าลัง อุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง และ การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยยกตวัอยา่งจากงานจริง 
 Laboratory experiments and simulations on electrical machines, electrical power system, high 
voltage power equipments and  electrical design and installation using real work examples 
 
 
 



212-303 ปฏิบัติกำรอเิลก็ทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 
 Electronics Laboratory I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-232 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 การทดลองปฏิบติัการและการจ าลองในดา้นวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและการ
วดัวงจรทรานซิสเตอร์ การจ าลองวงจรไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ การออกแบบวงจรรวมระบบดิจิทลั  
 Laboratory experiments and simulations on electronic circuits and systems; design and 
measurement of transistor circuits; microelectronic circuit simulations; digital integrated circuit design 
 
212-304 ปฏิบัติกำรอเิลก็ทรอนิกส์ 2 1(0-3-0) 
 Electronics Laboratory II 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  212-203 ปฏิบัติกำรอเิลก็ทรอนิกส์ 1 
 การทดลองปฏิบติัการดา้น วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองตวัอย่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส่ือสารการออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดลอยา่งง่าย การจ าลองการท างานแบบฮาร์ดแวร์ในลูป 
 Laboratory experiments on electronic circuits and systems; experiments in sampled 
communication electronics; design of simple model-based control system; experiments in hardware-in-
loop 
 
212-305 ปฏิบัติกำรโทรคมนำคม 1 1(0-3-0) 
 Telecommunications Laboratory I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-292 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
 การทดลองปฏิบัติการระบบส่ือสารแบบมีสายและไร้สาย สัญญาณ วงจร การแพร่ของคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าของระบบส่ือสารคล่ืนวิทย ุการจ าลองโครงข่ายส่ือสาร 
 Laboratory experiments on wired and wireless communication systems; signals, circuits, 
electromagnetic wave propagations; network simulations 
 
212-306 ปฏิบัติกำรโทรคมนำคม 2 1(0-3-0) 
 Telecommunications Laboratory II 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 212-305 ปฏิบัติกำรโทรคมนำคม 1 
 การทดลองปฏิบัติการระบบส่ือสารแบบมีสายและไร้สาย สัญญาณ วงจร การแพร่ของคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้าของระบบส่ือสารคล่ืนวิทย ุเส้นใยแกว้น าแสง สายอากาศ  การตั้งค่าโครงข่ายส่ือสาร 

Laboratory experiments on wired and wireless communication systems; signals, circuits, 
electromagnetic wave propagations, optical fiber, antenna; network configulations 
 



212-307 กำรเตรียมโครงงำน 1(0-2-1) 
 Project Preparation 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 การเตรียมขอ้เสนอโครงงาน การเขียนเอกสารทางเทคนิค ทบทวนความรู้เบ้ืองตน้และคน้ควา้ใน
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน การเขียนขอ้เสนอโครงงาน และ การน าเสนอหวัขอ้โครงงาน 
 Prepare project proposal; technical documentation; preliminary review and research on project’s 
related topics; proposal report writing; project proposal presentation 
 
212-312 วิศวกรรมส่องสว่ำง 3((3)-0-6) 
 Illumination Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-111 วงจรไฟฟ้ำ 
 ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น ความสัมพนัธ์ระหวา่งแสงสว่างและการมองเห็น ปริมาณและ
คุณภาพของการส่องสว่าง ลกัษณะเฉพาะของแหล่งก าเนิดแสง การควบคุมแสงสว่างและโคมไฟฟ้า การ
ออกแบบแสงสวา่งภายในอาคาร  แสงสวา่งภายในโรงงาน การออกแบบแสงสวา่งภายนอกอาคาร  ไฟถนน 
 Nature of light and sight; relationship of light and sight; quantity and quality of illumination; 
characteristics of light sources; light control and luminaires; interior lighting design; industrial lighting; 
exterior lighting design; street lighting 
  
212-313 กำรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electrical System Design and Installation 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-111 วงจรไฟฟ้ำ 
 การเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้าก าลงัและแผนภาพเส้นเด่ียว ศึกษาเก่ียวกบักฎมาตรฐานทางไฟฟ้า 
ขอ้ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและท่อร้อย
สาย การค านวณกระแสลดัวงจร ออกแบบให้อุปกรณ์ป้องกนัท างานเป็นล าดบัขั้น การออกแบบวงจรแสง
สวา่งและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 Graphical electrical symbols and one-line diagrams; study of safety codes; electrical power 
supply and distribution systems; system grounding and equipment grounding; sizing wires, cables, and 
conduits; short circuit calculation; protective devices and their coordination; lighting and appliances circuit 
design 
 
 
 
 



212-314 วิศวกรรมไฟฟ้ำแรงดันสูง 3((3)-0-6) 
 High Voltage Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
 แนะน าระบบส่งจ่ายและการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าแรงดนัสูง แรงดนัเกินเสิร์จในระบบส่งจ่าย 
การสร้างแรงดนัสูงกระแสสลบัความถ่ีต ่าและความถ่ีสูง แรงดนัสูงกระแสตรงและอิมพลัส์ เทคนิคการวดั
แรงดนัสูง ช่องว่างทรงกลม ดิไวเดอร์แบบต่างๆ หมอ้แปลงวดัแรงดนั  สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน 
สนามไฟฟ้าในวสัดุสารเน้ือเดียวกนัและต่างชนิดกัน สนามไฟฟ้าและกระแสไหลในดิน ระบบสายดิน การ
ฉนวนและการเกิดเบรกดาวน์ในแก๊ส ของเหลวและของแข็ง  การทดสอบแบบไม่ท าลาย  การประสาน
สัมพนัธ์ฉนวน  ฟ้าผา่และการป้องกนัฟ้าผา่ 
 Introduction to high voltage transmission systems and their usages; surge in transmission 
systems; high voltage generation; low and high frequency of AC; DC and impulse; high voltage 
measurement techniques; sphere gap; dividers; voltage transformer; electric fields and insulation 
techniques; electric fields in homogeneous and non-homogeneous substances; currents and electric fields 
in the earth; grounding systems; insulation and breakdown in gases, liquids and solids; non destructive 
testing;  insulation coordination; lightning and lightning protection 
  
212-323 อเิลก็ทรอนิกส์ก ำลงั 3((3)-0-6) 
 Power Electronics 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-131 หลกักำรอเิลก็ทรอนิกส์ 
 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัและหนา้ท่ีในการแปลงผนัพลงังาน อุปกรณ์สารก่ึงตวัน าก าลงั วงจรแปลงผนั 
เอซี-ดีซี  วงจรแปลงผนั เอซี-เอซี  วงจรแปลงผนั ดีซี-ดีซี  วงจรแปลงผนั ดีซี-เอซี  การจ าลองการท างานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั การออกแบบและการสร้างวงจรอิเลกทรอนิกส์ก าลงั การประยุกต์ใช้งานวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
 Power electronic and its role in energy conversion, power semiconductor devices, AC-DC 
converters, AC-AC converters, DC-DC converters, DC-AC converters, power electronics simulation, 
design and integration, power electronics applications 
 
212-324 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลงั 3((3)-0-6) 
 Power System Analysis 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-271 กำรผลติและส่งจ่ำยก ำลงัไฟฟ้ำ 
 แบบจ าลองและการท างานของสายส่ง  ขีดจ ากดัในการส่งก าลงัไฟฟ้าของสายส่ง  การชดเชยสาย
ส่ง  แผนภาพวงจรเส้นเด่ียวและระบบต่อหน่วย  สมการและการหาผลเฉลยของข่ายวงจรระบบไฟฟ้าก าลงั  
การศึกษาการไหลของก าลงัไฟฟ้า  การควบคุมก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  การลดัวงจรแบบ



สมมาตร  การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลัง  วิธีจ่ายโหลดเพื่อให้เกิดการ
ประหยดัท่ีสุด 
 Transmission line model and performance; power transmission capability; line compensation; 
single-line diagram and  per-unit system; network equations and solutions; power flow studies; control of 
real power and reactive power; symmetrical three-phase faults; unsymmetrical faults; power system 
stability; economic load dispatch 
 
212-325 ระบบขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electric Drive Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-221 กำรแปลงพลงังำนกลไฟฟ้ำ 
 ส่วนประกอบของระบบขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า คุณลักษณะของโหลดในระบบ
ขบัเคล่ือน คุณลกัษณะของมอเตอร์ในระบบขบัเคล่ือน วงจรคอนเวอร์เตอร์ส าหรับระบบขบัเคล่ือน ระบบ
ควบคุมการขบัเคล่ือน ระบบมอเตอร์-โหลด สมการความเร็ว-แรงบิด ระบบส่งก าลงั การเบรก ควอแดรนท์
การท างานของระบบขับเคล่ือน พลวตัรของระบบขับ ระบบขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์กระแสตรง ระบบ
ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์กระแสสลบั ระบบขบัเคล่ือนแบบเซอร์โว การประยุกต์ใช้ระบบขบัเคล่ือนในงาน
อุตสาหกรรม 
 Electric drive components; load characteristics; motor characteristics; power converters; control 
system;  motor-load system; speed-torque equation; power transmission system; braking; operation 
quadrants of electric drives; dynamic of electric drive system; DC drives; AC drives, servo drives; 
application of electric drives in industrial applications 
 
212-333 วงจรรวมแอนะลอ็ก 3((3)-0-6) 
 Analog Integrated Circuits 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-232 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีวงจรรวม การผลิตทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์และมอสเฟต วงจรขยายคลาสเอ คลาสบี 
และคลาสเอบี คู่คาสโคด วงจรทรานส์คอนดคัเตอร์ แหล่งจ่ายกระแสและวงจรสะทอ้นกระแสแบบคาสโคด 
แบบวิลสัน วงจรอา้งอิงแรงดนั วงจรขยายป้อนกลบัและเสถียรภาพของวงจร เทคนิคการออกแบบเพื่อชดเชย
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การออกแบบวงจรขยายปฏิบติัการแบบขั้นเดียวและแบบสองขั้น การชดเชยแบบ
มิลเลอร์ การก าจดัซีโร่ท่ีอยู่ทางดา้นขวา วงจรกรองความถ่ีแบบแอคทีฟเบ้ืองตน้ วงจรออสซิลเลเตอร์ เฟส
ลอ็คลูป 
 Integrated-circuit technologies;  fabrication of bipolar junction transistor and MOSFET; 
amplifiers: class A, B and AB, cascode pair; transconductors; current source and current mirror circuits: 
cascode and Wilson current mirrors; voltage reference circuits; temperature-variation compensation design 



technique; feedback amplifiers and their stability; operational amplifier design; single-stage op-amp and 
two-stage op-amp, Miller compensation; right-half plane zero elimination; simple active filter circuit 
design; oscillators; phase-locked loop 
 
212-334 กำรออกแบบวงจรรวมดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Integrated Circuits Design 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-191 ระบบดิจิตอล 
 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัแบบซีมอส การผลิตวงจรดว้ยนาโนเทคโนโลยี เคร่ืองมือออกแบบ 
วงจรแบบสถิตและแบบพลวตั เทคนิคการเลยเ์อาต์ สายไฟและการเช่ือมต่อในชิพ การออพติไมซ์พลงังาน
และดีเลย ์ระบบนาฬิกา วงจรหน่วยความจ า การเช่ือมต่อระบบยอ่ยและการบรรจุภณัฑ ์การทดสอบ 
 CMOS digital integrated circuit design; nanotechnology fabrication; design tools; static and 
dynamic circuits; layout techniques; electrical wire and on-chip interconnects; energy and delay 
optimization; clock system; memory circuits; interconnecting sub-systems and packaging; testing 
 
212-343 เคร่ืองมือวัดอุตสำหกรรมและกำรควบคุมกระบวนกำร 3((3)-0-6) 
 Industrial Instrumentation and Process Control 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-131 หลกักำรอเิลก็ทรอนิกส์ 
 แนะน าเคร่ืองมืออุตสาหกรรม การวดัความดนั อุปกรณ์วดัระดบั เคร่ืองมือวดัการไหล อุปกรณ์วดั
อุณหภูมิ  อุปกรณ์วดัความช้ืน เคร่ืองมือวดัความหนืด การวดัค่าพีเอ็ช การวดัต าแหน่งและการเคล่ือนไหว 
อุปกรณ์วดัแรง เซ็นเซอร์สารเคมี อุปกรณ์วดัเสียงและแสง ระบบควบคุมความดนั ตวัขบัเร้าควบคุมการไหล 
การควบคุมก าลัง การปรับแต่งสัญญาณ การส่งสัญญาณ การควบคุมกระบวนการ ระบบการตัดสินใจ
อจัฉริยะ การควบคุมแบบกระจายตวั เทคโนโลยขีอ้มูลอุตสาหกรรม 
 Introduction to industrial instruments; pressure measurement, level sensing devices, flow 
measurement instruments, temperature measuring devices, humidity measuring devices, viscosity 
measuring instruments, pH measurements, position and motion sensing, force sensing device, chemical 
sensors, sound and light measuring devices; pressure controllers, flow control actuators, power control, 
signal conditioning, signal transmission; process control; intelligent process decision systems; distribution 
control system; industrial information technology 
 
 
 
 
 



212-344 กำรออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดล 3((3)-0-6) 
 Model-Based Control System Design 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
 แนะน าระบบควบคุมโดยใชก้ารออกแบบเชิงโมเดล สัญญาณเวลาเตม็หน่วย เทคนิคของการแปลง
แซด ระบบชกัตวัอยา่งขอ้มูล แบบจ าลองของระบบเตม็หน่วยของฟังกช์นัถ่ายโอนแบบต่อเน่ือง การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบเต็มหน่วย การออกแบบระบบควบคุมเชิงโมเดลในระบบสมองกลฝังตวั การจ าลองการ
ท างานแบบโมเดลในลูป การจ าลองการท างานแบบฮาร์ดแวร์ในลูป การจ าลองการท างานแบบตัว
ประมวลผลในลูป การจ าลองการท างานแบบตวัตน้แบบในลูป การตรวจสอบและทดสอบ 
 Introduction to digital control system using model based design; discrete-time signals; z-
transform technique; sampled-data systems; discrete equivalent of continuous transfer functions; stability 
analysis of discrete-time system; implementation of digital control systems in embedded systems; model-
in-loop simulation; hardware-in-loop simulation; processor-in-loop simulation; prototype-in-loop 
simulation; verification and validation 
 
212-345 ตัวควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได้ 3((3)-0-6) 
 Programmable Logic Controllers 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   ไม่มี 
 ฮาร์ดแวร์ของตวัควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได ้ภาษาของพีแอลซี หลกัการเขียนโปรแกรม 
การวิเคราะห์ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น ฟังก์ชัน่บล็อกมาตรฐาน แอนะล็อกและดิจิทลัเซ็นเซอร์ การประยกุตใ์ช้
งานพีแอลซี เครือข่ายการส่ือสารของพีแอลซี 
 Hardware of programmable logic controller (PLC); PLC languages; principles of PLC 
programming; error diagnostics; standard function blocks; analog/digital sensors; applications of PLC; 
PLC communication networks 
 
212-353 สำยส่งไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Transmission Lines 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-252 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
 การส่ือสารแบบมีสายและไร้สาย โครงข่ายการส่ือสารแบบมีสาย เมตริกซ์ Y, Z, F, G, H และ 
ความสัมพนัธ์ การเช่ือมต่อและวงจรพื้นฐาน การแปลงโครงข่ายปริมาณเชิงการส่ง เทคนิคส าหรับวงจรส่ง
สัญญาณ ตวักรองคล่ืน ตวัลดทอนสัญญาณการแมตชอิ์มพีแดนซ์ ทฤษฎีของสายส่ง สมการคล่ืนและผลเฉลย
ส าหรับความถ่ีต ่า ปานกลาง และสูง ค่าคงตัวปฐมภูมิและทุติยภูมิ คล่ืนตกกระทบและคล่ืนสะท้อน 
อตัราส่วนคล่ืนน่ิง คุณลกัษณะเฉพาะของสายส่งส าหรับโหลดเปิดวงจร โหลดลดัวงจร โหลดทัว่ไป สายส่ง
ไร้ความสูญเสียและมีความ สูญเสีย การสะทอ้นในโดเมนเวลา แผนภาพการสะทอ้น สัญญาณไขวแ้ทรกท่ี



ปลายดา้นส่งและท่ีปลายดา้นไกล สัญญานส่งดิฟเฟอเรนเชียล สายส่งประกอบ ชนิดของสายเคเบิล และสาย
คู่บิดตีเกลียวแบบไม่ชีลด ์สายเคเบิล แกนร่วม มาตรฐานกระแสส าหรับสายเคเบิล 
 Wire and wireless communication; wire communication network; Y, Z, F, G, H matrix, relation; 
connection and basic circuit, network transformation, transmission quantities, signal transmission circuit 
techniques, wave filters, attenuator, impedance matching, transmission line theory, equation, solution for 
low, medium, high frequencies, primary and secondary constant; incident and reflected waves, standing 
wave ratio, line characteristics for open, short, terminated load, lossless, and lossy lines; reflections in time 
domain, bounce diagrams, nearend and far-end crosstalk, differential signaling, composite line, types of 
cable, and unshielded twisted pair, coaxial cable; current cable standards 
 
212-354 กำรส่ือสำรเชิงแสง 3((3)-0-6) 
 Optical Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
 ทฤษฎีแสง ความกวา้งย่านความถ่ี คุณสมบัติความเป็นคล่ืนและอนุภาคของแสง กฎของการ
สะทอ้น และการหักเห เส้นใยแกว้น าแสง การลดทอน การแตกกระจายล าแสงแบบเกาส์เชียน ท่อน าคล่ืน 
การเช่ือมต่อ และอุปกรณ์เช่ือมต่อ แหล่งก าเนิดแสงและตวัตรวจจบัแสง ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ชนิดแก๊ส
และชนิดสถานะของแข็ง ไดโอดตรวจจบัแสง สัญญาณรบกวนและการมอดูเลต ระบบจ าหน่าย ข่ายวงจร  
ไดเรกชั่นแนลคปัเปลอร์ สวิตซ์และมลัติเพลกเซอร์ ตวัตรวจจบัชนิดใยแก้วน าแสง ช้ินส่วนชนิดวดัแอม
ปลิจูดและชนิดอินเทอร์เฟอโรมิเตอร์ ซ่ึงใชใ้นการวดัอุณหภูมิ ความดนั สนามแม่เหลก็ ระดบัของเหลว 
 Optical  theory; bandwidth,  wave  and  particle  properties  of  ligh;  laws  of  reflection  and  
refraction;  optical  fibers,  attenuation,  gaussian  beams  dispersion,  waveguide  modes,  splicing  and  
connectors;  light  sources  and  detectors,  LEDs,  gas  and  solid-state  lasers;  diode  detectors;  noise, rise  
time,  modulation;  distribution  systems; networks;  directional  couplers;  switches,  multiplexers;  fiber  
optic  sensors;  amplitude  and  interferometer  devices   as  used  for  the  measurement  of  temperature,  
pressure,  magnetic  field,  fluid  level 
 
212-355 กำรแพร่กระจำยคล่ืนวิทยุ 3((3)-0-6) 
 Radio Wave Propagation 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-252 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
 การจัดสรรความถ่ีวิทยุ  ระบบวิทยุ  การแพร่กระจายคล่ืนดิน การแพร่กระจายคล่ืนฟ้า  การ 
แพร่กระจายคล่ืนอวกาศ การแพร่กระจายคล่ืนในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์  การกระเจิงของคล่ืนโทรโฟส
เฟียร์  ระบบทวนสัญญาณคลื่นวิทยไุมโครเวฟ การส่ือสารผ่านดาวเทียมและการส่ือสารในหว้งอวกาศ  เรดาร์  
เฟดดิง  กระจายคล่ืนนอกอาคาร กระจายคล่ืนในอาคาร  กรณีศึกษาในระบบเซลลูลาร์ 



 Radio frequency allocation; radio system; ground wave propagation; sky wave propagation; 
space wave propagation in the troposphere; tropospheric scattering propagation; microwave radio relay 
system; satellite and space communication; radar; fading; outdoor propagation models; indoor propagation 
models; case study in cellular systems 
 
212-356 วิศวกรรมสำยอำกำศ 3((3)-0-6) 
 Antenna Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-251 ทฤษฎีสนำมแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
 นิยามเบ้ืองตน้และทฤษฎี  แหล่งก าเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก  แบบรูปการแผพ่ลงังานเชิงก าลงัและ
เชิง สนาม  ค่าสภาพเจาะจงทิศทางและอตัราขยาย  ประสิทธิภาพ  โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซ์ด้านเขา้และ
แบนด์วิดท์  สมการการส่งผ่านของฟรีส การแผ่พลงังานจากองค์ประกอบกระแส  ผลกระทบของกราวด ์ 
คุณสมบติัการแผ่ พลงังานของสายอากาศเส้นลวดเชิงเส้น  สายอากาศแถวล าดบั  สายอากาศยากิ -อูดะ และ
สายอากาศแบบรายคาบล็อก  สายอากาศอะเพอร์เจอร์  สายอากาศไมโครสตริป  สายอากาศทนัสมยัส าหรับ
การประยกุตใ์ชใ้นปัจจุบนั  การวดัคุณลกัษณะของสายอากาศ 
 Basic definitions and theory; isotropic point source; power and field patterns; directivity and 
gain; efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; Friis transmission equation, radiation from 
current elements; ground effects; radiation properties of linear wire antenna; array antenna; Yagi-Uda 
antenna and log-periodic antenna; aperture antenna; microstrip antenna; modern antenna for current 
applications; antenna characteristics measurement 
 
212-362 กำรส่ือสำรดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-282 ควำมน่ำจะเป็นส ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม สเปซสัญญาณ แบนด์วิทไนควิซท่ีน้อยท่ีสุด การ
ตรวจจบัสัญญาณ น็อยซ์เก๊าเซ่ียนสีขาวและเพิ่มเขา้ไป เทคนิคการมอดูเลชัน่ดิจิตอล การวิเคราะห์สมรรถนะ
การท างาน การซิงโครไนเซชัน่ แนะน าทฤษฎีขอ้มูล การเขา้รหสัแหล่งก าเนิดขอ้มูลและช่องสัญญาณ 
 Review of probability and random process; signal space; minimum Nyquist bandwidth; signal 
detections; additive white Gaussian noise; digital modulation techniques; performance analysis; 
synchronization; introduction to information theory; source coding; channel coding 
 
 
 
 



212-363 กำรส่ือสำรไร้สำย 3((3)-0-6) 
 Wireless Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-362 กำรส่ือสำรดิจิทัล 
 ช่องสัญญาณไร้สาย การท าโมเดลทางกายภาพของช่องสัญญาณไร้สาย โมเดลอินพุตเอา้ท์พุตของ
ช่องสัญญาณไร้สาย การสอดคลอ้งของช่องสัญญาณในทางความถ่ีและเวลา โมเดลช่องสัญญาณทางสถิติ 
การส่ือสารจุดต่อจุด การตรวจจบัสัญญาณในช่องสัญญาณเรยเ์ลเทียบกบัในช่องสัญญาณมีสาย การออกแบบ
การเขา้รหสัและระดบัของความเป็นอิสระ ความหลากหลายทางเวลา ทางสเปซ และทางความถ่ี 
 Wireless channel; physical modeling for wireless channels; input/output model of the wireless 
channel; time and frequency coherence; statistical channel models; point-to-point communications; 
detection in Rayleigh fading channel vs static AWGN channel; code design and degrees of freedom; time 
diversity; antenna space diversity; frequency diversity 
 
212-364 กำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม 3((3)-0-6) 
 Satellite Communication 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-292 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
 หลักการส่ือสารดาวเทียม  โครงสร้างของระบบดาวเทียม ความถ่ีและวงโคจรของดาวเทียม 
ลกัษณะ ทางเทคนิคของดาวเทียมส่ือสาร การค านวณมุมเงยและมุมทิศของจานสายอากาศภาคพื้นดิน การ
ค านวณหา ระดบัสัญญาณ อตัราส่วนคล่ืนพาหะต่อสัญญาณรบกวนของการส่ือสารดาวเทียม การเขา้ถึงแบบ
หลายทาง เอฟ ดีเอ็มเอ  ทีดีเอ็มเอ  ซีดีเอ็มเอ และเทคนิคอ่ืนๆ  ระบบสถานีภาคพื้นดินและสถานีอวกาศ 
ระบบการส่ือสาร ดาวเทียมระหวา่งประเทศและภายในประเทศ 
 Principle of satellite communications; structure of satellite; satellite orbits; frequency technic of 
satellite; technical characteristic of communication satellite; calculation of elevation and azimuth angle of 
receiving antenna; calculation of satellite signal level; carrier to noise ratio; multiple access; FDMA, 
TDMA, CDMA and current techniques; earth and space station systems; domestic and international 
satellite communication systems 
 
212-382 พชีคณิตเชิงเส้นและกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3((3)-0-6) 
 Linear Algebra and Introduction to Data Analysis 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน าพีชคณิตเชิงเส้น  ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ค่า
ลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ การประยกุตใ์ชง้านพีชคณิตเชิงเส้นเบ้ืองตน้ทางดา้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล การลดขนาดของขอ้มูล การจดักลุ่มของขอ้มูล การจ าแนกขอ้มูล 



 Introduction to linear algebra; vector space; linear mapping; matrices and determinants; 
eigenvalues and eigenvectors; introduction to linear algebra application for data analysis; dimensionality 
reduction; data clustering; data classification 
 
212-393 แนะน ำกำรใช้โปรแกรมในกำรค ำนวนเชิงตัวเลข 3((3)-0-6) 
 Introduction to Programming for Numerical Computation 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่มี 
 ตวัแปร สคริปท์ส์ การใช้เวคเตอร์และสเคล่าร์พื้นฐาน การดชันีเมทริกซ์ การพลอตกราฟพื้นฐาน 
ฟังค์ชนัส์ การควบคุมการไหลของโปรแกรม การพลอตพื้นผิว รูป และเส้น การท าให้เป็นเวคเตอร์ การแก้
สมการ การฟิตเคิร์ฟ ลิเนียร์อลักีบรา สมการโพลีโนเมียล การท าออพติไมเซชั่น ความน่าจะเป็นและสถิติ 
โครงสร้างขอ้มูล ภาพและการท าอนิเมชัน่ 
 Variables; scripts, basic scalar and vector operations; matrix indexing; basic plotting; functions; 
flow control; line/image/surface plots; vectorization; solving equations; curve fitting; linear algebra; 
polynomials; optimization; probability and statistics; data structures; images and animation 
 
212-394 ภำษำกำรสร้ำงแบบจ ำลองระบบ 3((3)-0-6) 
 Systems Modeling Language 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาการสร้างแบบจ าลองระบบ กรอบการสร้างแบบจ าลองระบบ แพค็เกจ
และโครงสร้างโมเดล แผนภาพความต้องการ การใช้แผนภาพกรณี แผนภาพกิจกรรม บล็อกนิยา ม
ไดอะแกรม บล็อกไดอะแกรมภายใน แผนภาพสถานะของเคร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัแบบไขว้และ
การวิเคราะห์แบบจ าลอง แผนภาพขอ้จ ากดัและพารามิเตอร์ แผนภาพล าดบั 
 Introduction to SysML; systems modeling framework; packages and model structure; 
requirements diagrams; use case diagrams; activity diagrams; block definition diagram; internal block 
diagrams; state machine diagrams; cross cutting relationships and model analysis; constraints and 
parametric diagrams; sequence diagrams 
 
212-395 โครงสร้ำงข้อมูลและอลักอริทึม 3((3)-0-6) 
 Data Structure and Algorithms 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่มี 
 แนะน าโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม แถวล าดบั สแตก คิว อลักอริทึมการเรียงล าดบั เซตแบบได
นามิกและการคน้หา อลักอริทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ กราฟและการท่องไปในกราฟ อัลกอริทึมเชิง
ละโมบ การโปรแกรมแบบพลวตั พหุนามและเมทริกซ์ ปัญหาแบบเอ็นพีบริบูรณ์ อลักอริทึมแบบขนาน  



อลักอริทึมแบบปรับเปล่ียนได ้ปัญหาของการหาค่าท่ีเหมาะสม อลักอริทึมส าหรับงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า 
การแกอ้ลักอรึทึมดว้ยเคร่ืองมือทางดา้นวิศวกรรม 
 Introduction to data structure and algorithm; array, stack, queue, sorting algorithms; dynamic 
sets and searching; divide-and-conquer algorithms; graphs and graph traversals; greedy algorithms; 
dynamic programming; polynomials and matrices; NP-complete problems; parallel algorithms; adaptive 
algorithms; optimization problems; algorithms for electrical engineering; algorithm solving using 
engineering tool 
 
212-400 สหกจิศึกษำ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
 เง่ือนไข :สถำนภำพนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 
 การฝึกปฏิบติังานในลกัษณะเสมือนพนกังานในสถานประกอบการท่ีภาควิชาเห็นชอบ นักศึกษา
จะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็มเวลารวมแลว้ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 640 ชัว่โมง  เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน 
นกัศึกษาตอ้งน าเสนอและจดัท ารายงานใหก้บัสถานประกอบการ 
 On the job training as a full-time staff of an approved workplace for a period not less than 1 6 
weeks or 640 hours including oral presentation and final report submission to the entrepreneur 
 
212-401 โครงงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : สถำนภำพนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 
 นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งท าโครงงานหน่ึงโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงเน้นการศึกษา
คน้ควา้ ออกแบบและสร้าง หรือ การทดลองวิเคราะห์ปัญหา  นักศึกษาต้องแสดงความคิดริเร่ิมและเป็น
ผูด้  าเนินการแกปั้ญหาต่าง ๆ เองเป็นส่วนใหญ่  นักศึกษาตอ้งน าเสนอและเขียนรายงานความกา้วหน้าของ
โครงงาน 
 Each student is required to carry out an electrical engineering project with an emphasis on design 
and construction or an experimental investigation; the student is expected to show initiative and to take an 
active part in solving problems; the student is expected to present and write a progress report 
 
212-402 โครงงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 2 3(0-9-0) 
 Electrical Engineering Project II 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-401 โครงงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 
 นักศึกษาท าโครงงานโดยเป็นการด าเนินงานต่างๆ ไปจนกระทั่งเสร็จโครงงาน รวมทั้ งเขียน
รายงานฉบบัสมบูรณ์และน าเสนอผลงาน 



 Student continues to work on the project to the final stage including the final report writing-up 
and presentation 
 
212-403 สัมมนำ 1(0-2-1) 
 Seminar 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   ไม่มี 
 สัมมนาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคการส่ือสารและการน าเสนอ
ส าหรับงานในอนาคต 
 A seminar presentation on  various  electrical engineering  topics; communication and 
presentation techniques for future works 
 
212-404 เตรียมสหกจิศึกษำ 1(0-2-1) 
 Pre-cooperative Education 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : สถำนภำพนักศึกษำช้ันปีท่ี 4 
 หลกัการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังาน การส่ือสารและมนุษยสัมพนัธ์ การ
พฒันาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 
 Principles, concepts and processes of cooperative education; related rules and regulations; basic 
knowledge and techniques in job application; basic knowledge and techniques in working; communication 
and human relations; personality development; quality management system in workplace; presentations 
techniques; report writing 
 
212-411 ระบบไฟฟ้ำและระบบสัญญำณในอำคำร 3((3)-0-6) 
 Electrical Systems and Signal Systems in Building 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-313 กำรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 
 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การค านวณ ออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบจ่ายก าลงัแสงสว่าง ระบบ
ป้องกันระบบไฟฟ้าภายในอาคาร นอกอาคาร และในโรงงาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบต่อลงดิน การ
ออกแบบวงจรมอเตอร์ การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงัและการออกแบบวงจรตวัเก็บประจุ ฮาร์มอนิกส์ใน
ระบบไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารพาณิชย ์โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีอยู่อาศยั ระบบ
โทรศพัท ์ระบบเสียง ระบบเอ็มเอทีวี ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ระบบป้องกนัฟ้าผา่ เคร่ืองก าเนิด ไฟฟ้าส ารอง 
ระบบอาคารอตัโนมติั ระบบรักษาความปลอดภยั 
 Emergency power systems; electrical installation system design; lighting system design; 
electrical protection system design in buildings and industrials; motor circuit design; power factor 



improvement and capacitor bank circuit design; harmonics in electrical systems; power installation in 
commercial, industrial, and residential buildings; telephone systems; sound systems; MATV systems; fire 
alarm systems; lightning protection systems; standby generators; building automation systems; security 
systems 
 
212-412 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 3((3)-0-6) 
 Project Management 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   ไม่มี 
 พื้นฐานงานโครงการ ขอ้เสนอโครงการและการประมูลงาน ภาพรวมงานโครงการ โครงสร้างงาน
โครงการ การจดัการทรัพยากร การบริหารบุคคล การส่ือสารในโครงการและการจดัการองคก์ร 
 Project Fundamentals; proposals and bidding; project overview; project structure; resource 
management; project personnel; project communications and organizational issues 
 
212-413 ชุดวิชำระบบจ่ำยไฟฟ้ำส ำหรับรถรำงไฟฟ้ำ 6((4)-4-10) 
 Module : Railway Electrification 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   ไม่มี 
 ประวติัการพัฒนารถรางไฟฟ้า การใช้พลังงานของรถไฟ มอเตอร์ลากจูงและเทคโนโลยีการ
ขบัเคล่ือน เทคโนโลยหีวัรถจกัร เทคโนโลยรีถไฟความเร็วสูง รถไฟแม่เหลก็ การขบัเคล่ือนระบบลากจูงและ
ขบวนรถไฟ การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัส าหรับรถรางไฟฟ้า ระบบสายจ่ายแคทีนารีแบบพาด
อากาศและระบบรางตวัน า ระบบป้องกันส าหรับรถรางไฟฟ้า การต่อลงดินและการเช่ือมต่อกันในระบบ
รถรางไฟฟ้า คุณภาพก าลงัไฟฟ้าและฮาร์มอนิกในระบบรถรางไฟฟ้า การเฝ้าตรวจสภาวะการท างานของ
ระบบรถรางไฟฟ้า 
 Development history of railways; railway energy use; traction motor and drive technology; 
electric locomotive technology; high speed train technology; maglev train; traction drive and rollingstock; 
DC railway electrification; AC railway electrification; overhead catenary system and conductor rail 
system; electrical protection in railway; grounding and bonding in railway electrification; power quality 
and harmonics in railway; railway condition monitoring 
 
 
 
 
 
 



212-414 ระบบอำณัติสัญญำณของระบบรำง 3((3)-0-6) 
 Railway Signaling Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   ไม่มี 
 อาณัติสัญญาณของระบบรางพื้นฐาน มาตรฐานการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง 
การออกแบบอาณัติสัญญาณพื้นฐาน การออกแบบระบบบงัคบัลอ็คสัมพนัธ์ ระบบควบคุมและจดัการจราจร 
มาตรฐาน ERTMS/ETCS 
 Basics of railway signaling; railway signaling products; railway signaling design standards; basic 
signaling design; Interlocking design; traffic management system and control; ERTMS/ETCS standard 
 
212-415 กำรวำงแผนโครงกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบรำง 3((3)-0-6) 
 Railway Project Planning and Management 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   ไม่มี 
 บทบาทของการบริหารจดัการโครงการและทีมงานหลกั โครงสร้างของโครงการและทีมงานหลกั 
ภาระผูกพนัและขอ้ก าหนด การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการและทีมงาน การวางแผนโครงการ 
การก าหนดตารางงาน การบริหารจดัการและวิถีวิกฤต การบริหารการเปล่ียนแปลง ความเส่ียงและโอกาสใน
โครงการ การติดตามโครงการ การรายงานผลความกา้วหนา้และทบทวนโครงการ การปิดโครงการ และการ
จดัการภายหลงัส่งมอบโครงการ 
 Role of project management and project core team; project launch organization and project core 
team; managing obligations and requirements; communicating with project stakeholders and project team; 
project planning; managing schedules and critical path; change management; risk and opportunity in 
project; monitoring and reporting project progress and project review; project closure and after delivery 
managing 
 
212-421 กำรป้องกนัระบบไฟฟ้ำก ำลงั 3((3)-0-6) 
 Power System Protection 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-324 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลงั 
 หลกัการทัว่ไปของการป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั หมอ้แปลงเคร่ืองมือวดั รีเลยป้์องกนัชนิดต่างๆ  
การป้องกนักระแสเกิน การป้องกนัความผิดพร่องลงดิน การป้องกนัแบบใชค้่าผลต่าง  การป้องกนัมอเตอร์ 
การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันบัส  การป้องกันสายส่งด้วยวิธีรีเลย์
ระยะทางและวิธีการน าร่อง แนะน าอุปกรณ์ป้องกนัแบบดิจิทลั  
 Principles of power system protection; instrument transformer; protective relays; overcurrent 
protection; earth fault protection; differential protection; motor protection; transformer protection; 



generator protection; bus bar protection;  transmission line protection by distance relaying and pilot 
relaying; introduction to digital protection devices 
 
212-422 กำรวิเครำะห์เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Electric Machine Modeling and Analysis 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-221 กำรแปลงพลงังำนกลไฟฟ้ำ 
 แบบจ าลองทางพลวติั การแปลงกรอบอา้งอิง การวิเคราะห์ในสภาวะชัว่ครู่ของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า
กระแสสลบั การขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวน าแบบเวกเตอร์ การขบัเคล่ือนมอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็ก
ถาวร 
 Dynamic model; reference frame transformations; transient state analysis of three-phase ac 
machines; vector controlled induction motor drives; permanent-magnet synchronous motor drives 
 
212-423 คุณภำพก ำลงัไฟฟ้ำ 3((3)-0-6) 
 Power Quality 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-324 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลงั 
 ปัญหาคุณภาพก าลงัไฟฟ้า แหล่งก าเนิดฮาร์มอนิก ผลกระทบของฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าก าลงั 
ทบทวนอนุกรมฟูริเยร์ ค  าจ ากดัความของกระแสและแรงดนัฮาร์มอนิก คุณลกัษณะของฮาร์มอนิกในระบบ
ไฟฟ้าก าลงั ค่าตวัประกอบความเพี้ยน ตวัประกอบก าลงั ค่ารากของก าลงัสองเฉล่ียส าหรับกระแสและแรงดนั 
เรโซแนนซ์แบบอนุกรมและขนาน มาตรฐานฮาร์มอนิก การออกแบบวงจรกรองก าลงัพาสซีฟ เทคโนโลยี
วงจรปรับปรุงคุณภาพก าลงัไฟฟ้า 
 Power quality problems; harmonic sources; effects of harmonic in power systems; review of 
Fourier series; harmonic current and voltage definition; characteristics of harmonic in power systems; 
distortion factors; power factor; RMS current and voltage; series and parallel resonances; standards of 
harmonic; passive power filter design; power quality conditioner technology 
 
212-424 โรงไฟฟ้ำและสถำนีไฟฟ้ำย่อย 3((3)-0-6) 
 Power Plant and Substation 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-324 กำรวิเครำะห์ระบบไฟฟ้ำก ำลงั 
 คุณลกัษณะของโหลด โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า โรงไฟฟ้าพลงัไอน ้ า โรงไฟฟ้ากงัหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลงังานทดแทน สถานีไฟฟ้าย่อยแบบฉนวนอากาศ 
แบบฉนวนก๊าซอัดความดัน  ชนิดและหน้าท่ีของอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าย่อย  รูปแบบการจดัเรียง
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย  การป้องกนัฟ้าผ่า ระบบต่อลงดิน มาตรการความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติัการใน
สถานีไฟฟ้ายอ่ย 



 Characteristic of various loads; hydro power plant; steam power plant; gas turbine power plant; 
combined cycle power plant; diesel power plant; nuclear power plant; renewable energy sources; sub-
station with air insulation, compressed gas insulation; types and  functions of equipments in a sub-station; 
the  pattern  of  equipment  lay  out;  lightning protection; grounding system; security procedures for 
operator in a sub-station 
 
212-425 ชุดวิชำเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ 6((4)-4-10) 
 Module : Electric Vehicle Technologies 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-323 อเิลก็ทรอนิกส์ก ำลัง 
 แนะน ายานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด ระบบขับเคล่ือนของยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด ชนิดของ
มอเตอร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า การเบรกแบบคืนก าลงักลบั เทคโนโลยีของแบ
ตเตอรีส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบจดัการแบตเตอรี เทคโนโลยีการชาร์จยานยนตไ์ฟฟ้า การจดัการพลังงาน 
การจ าลองระบบยานยนตไ์ฟฟ้า การส่ือสารและโปรโตคอลในยานยนตไ์ฟฟ้า 
 Introduction to hybrid and electric vehicles; hybrid and electric vehicle drivetrain; types of 
electric motors; power electronics for electric vehicles; regenerative braking; battery technologies for 
electric vehicles; battery management system; charging technologies for electric vehicles; energy 
management strategies; electric vehicle systems simulation; communication and protocol in electric 
vehicles 
 
212-426 ชุดวิชำพลงังำนหมุนเวียนและกำรจัดกำรพลงังำน 6((4)-4-10) 
 Module : Renewable Energy and Energy Management 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :   ไม่มี 
 แนะน าของระบบพลงังานและแหล่งพลงังานหมุนเวียน ศกัยภาพของแหล่งพลงังานหมุนเวียน 
ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน  ตัวอย่างพลังงานหมุนเวียนเช่น 
พลงังานแสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล ความร้อนใตพ้ิภพ ก๊าซชีวภาพ ปฏิกูลของแข็งทอ้งถ่ิน พลงังานคล่ืน เซลล์
เช้ือเพลิง การจดัเก็บพลงังาน กฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายท่ีเก่ียวกบัพลงังานหมุนเวียน ความรู้พื้นฐาน
ของประสิทธิภาพพลงังาน หลกัการของประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การจดัการโหลด 
กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการอนุรักษ์พลงังาน การจดัการและวิเคราะห์พลงังานในอาคารและ
อุตสาหกรรม การณ์ลกัษณะทางเทคนิคเพื่อใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบงานส่องสว่าง ระบบ
ระบายความร้อนและระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) มอเตอร์อุตสาหกรรม การผลิตร่วม มาตรการการอนุรักษ์
พลงังานและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 Introduction to energy systems and renewable energy resources;  potential of renewable 
resources; difference of conventional and renewable energy technologies; renewable technologies such as 



solar, wind, biomass, geothermal, biogas, municipal solid waste, wave energy, fuel cell; energy storages; 
laws, regulations, and policies of renewable energy; fundamental of energy efficiency; principle of energy 
efficiency in  building and industry; load management; laws and regulations of energy conservation; 
energy management and analysis in building and industrial; technical aspects to use energy efficiently in 
lighting system, heating ventilating and air-conditioning (HVAC) systems; industrial motor; cogeneration; 
energy conservations and economics analysis 
 
212-427 ชุดวิชำโครงข่ำยไฟฟ้ำอจัฉริยะ 6((4)-4-10) 
 Module : Smart Grid 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน าโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะและการท างานของโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนประกอบของโครงข่าย
ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการวดั: การผลิต การส่ง การจ าหน่ายและผูใ้ช้ หลักการเบ้ืองต้องของระบบไฟฟ้า 
แบบจ าลองโหลด การวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้า ระบบการตรวจจบั ส่วนประกอบของระบบส่ือสาร
และระบบโครงข่าย ส่วนประกอบของโครงข่ายก าลงัไฟฟ้าและการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนประกอบของการ
ประมวลผลและอุปกรณ์ช่วยการตดัสินใจ ส่วนประกอบของแหล่งพลงังานแบบกระจายตวัและการเช่ือมต่อ
กบัโครงข่ายของพลงังานทดแทน ผลกระทบของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของการจดัการพลงังานในโครงข่าย
อัจฉริยะ ระบบ SCADA ไมโครกริด มิเตอร์อัจฉริยะ เทคโนโลยีส่ือสาร การส่ือสารไร้สายแบบเมส 
มาตรฐาน ไออีซี 601580 การส่ือสารบนสมาร์ทกริด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะบนการส่ือสาร การ
ส่ือสารบนสายไฟฟ้า ซิกบ้ีโปรโตคอล เครือข่ายตรวจจับไร้สาย การขับเคล่ือนด้านนโยบายและ
เศรษฐศาสตร์ของโครงข่ายอจัฉริยะ ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความยัง่ยนืของโครงข่ายอจัฉริยะ 
 Introduction to smart grid and power grid operation; elements of the power grid and 
measurement technologies: generation, transmission, distribution, and end-user; basic concepts of power, 
load models, load flow analysis; wide area monitoring system; elements of communication and 
networking; elements of power networks and data analysis; elements of computation and decision support 
tools; elements of distributed energy resources (DER) and grid integration: renewable energy, effect of 
electric vehicles (EVs); elements of management: aspects of energy management in the smart grid; 
SCADA; microgrids; smart meter; communication technologies; network architectures; Wireless Mesh 
Network (WMNs); IEC 6 0 1 5 8 0 ; smart meter communication; communication on intelligent electronic 
devices; Power Line Communication (PLC); ZigBee protocol; wireless sensor network; policy and 
economic drives of the smart grid; environmental implications; sustainability issues 
 
 
 



212-431 กำรทดสอบวงจรรวมดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Integrated Circuit Testing 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-334 กำรออกแบบวงจรรวมดิจิทัล 
 แนะน าการทวนสอบและการทดสอบวงจรรวมดิจิทลั ขอ้ผิดพลาด แบบจ าลองความผิดพลาดและ
การจ าลอง การสร้างแบบแผนการทดสอบอตัโนมติั  การออกแบบเพื่อทดสอบได ้สถาปัตยกรรมการกวาด
และการกวาดท่ีค่าขอบ การทดสอบตวัเอง เคร่ืองมือส าหรับการทดสอบ 
 Introduction to digital integrated circuit design verification and testing; defects; fault modeling 
and simulation; automatic test pattern generation (ATPG); design for testability (DFT); scan and boundary 
scan architectures; built-in self-test (BIST); tools for testing 
 
212-432 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์ส ำหรับกำรส่ือสำร 3((3)-0-6) 
 Communication Electronic Circuits and Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-232 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 หลกัการสายส่ง การแปลงและเขา้คู่อิมพีแดนซ์ การวิเคราะห์สัญญาณเชิงซ้อน การสร้างสัญญาณ
แบบแถบความถ่ีเด่ียว สถาปัตยกรรมระบบไร้สาย ภาครับแบบไอเอฟ ภาครับแบบไอเอฟต ่า ภาครับแบบยา้ย
ตรง ออสซิลเลเตอร์ มิกเซอร์ วงจรขยายก าลงั เฟสล็อคลูป ดีเลยล์็อคลูป สมรรถนะวงจรย่านความถ่ีวิทย ุ
ความเพี้ยนฮาร์โมนิก ความเพี้ยนจากการผสมขา้มความถ่ี 
 Transmission-line principles; impedance transformation and matching; complex-signal analysis; 
single-sideband generation technique; wireless receiver architectures: IF receiver, low-IF receiver, direct-
conversion receiver; oscillators; mixer; power amplifiers; phase-lock loop; delay-locked loop; RF circuits’ 
performances: dynamic range, harmonic distortions, intermodulation distortions 
  
212-441 ระบบควบคุมฟัซซีโลจิก 3((3)-0-6) 
 Fuzzy Logic Control 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน าเก่ียวกบัฟัซซีเซต การปฏิบติัการของฟัซซีเซ็ท ความสัมพนัธ์แบบฟัซซี กฎฟัซซี ฟัซซีลอจิก 
ตวัแปรทางภาษา การอนุมานแบบฟัซซี การควบคุมแบบฟัซซี การประยกุตใ์ชง้านฟัซซีลอจิก 

Introduction to fuzzy sets; operation of fuzzy sets; fuzzy relations; fuzzy rules; fuzzy logic; 
linguistic variable; fuzzy inference; fuzzy control; applications of fuzzy logic control 
 
 
 
 



212-442 กำรออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล 3((3)-0-6) 
 Digital Controller Design 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
 แนะน าระบบควบคุมเชิงดิจิทัล สัญญาณเวลาเต็มหน่วย เทคนิคของการแปลงแซด ระบบชัก
ตวัอย่างขอ้มูล ผลของการควอนไทซ์ แบบจ าลองของระบบเต็มหน่วยของฟังก์ชนัถ่ายโอนแบบต่อเน่ือง การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบเตม็หน่วย การออกแบบตวัควบคุมดิจิทลั 
 Introduction to digital control system; discrete-time signals; z-transform technique; sampled-data 
systems; quantization effects; discrete equivalent to continuous transfer functions; stability analysis of 
discrete-time system; digital controller design 
 
212-443 กำรประมวลผลสัญญำณดิจิตอลสมัยใหม่ 3((3)-0-6) 
 Modern Digital Signal Processing 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-241 ชุดวิชำสัญญำณและระบบและกำรจ ำลองเชิงเลข 
 แนะน าการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล , การออกแบบตวักรองสัญญาณแบบ FIR และ IIR, ตวั
กรองแบบปรับตวั แนะน าการประมวลผลสัญญาณสุ่มและการใชข้อ้มูลทางสถิติในการประมวลผลสัญญาณ, 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการประมาณค่าตวัแปร, ตวัอย่างการประยุกตใ์ชง้านการประมวลผลสัญญาณ
ดิจิตอลสมยัใหม่ 
 Introduction to Digital Signal Processing; FIR and IIR filter design; adaptive filter; introduction 
to random and statistics signal processing; time series analysis and parameter estimation; modern DSP 
applications 
 
212-444 กำรค ำนวณแบบยืดหยุ่นส ำหรับกระบวนกำรอุตสำหกรรม 3((3)-0-6) 
 Soft Computing for Industrial Process 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 เทคนิคการค านวณแบบยืนหยุ่น ปัญญาประดิษฐ์ อลักอริท่ึมท่ีมีวิวฒันาการ ซัพพอร์ตเวกเตอร์    
แมชชิน การเรียนรู้เคร่ืองจักร การใช้เหตุผลทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหา
กระบวนการอุตสาหกรรม 
 Soft computing techniques; artificial intelligence; evolutionary algorithms; support vector 
machine; machine learning; probabilistic reasoning and data analytic for solving industrial process 
problems 
 
 
 



212-445 กำรควบคุมคุณภำพและวิศวกรรมมำตรวิทยำ 3((3)-0-6) 
 Quality Control and Engineering Metrology 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน ามาตรวิทยา นิยามของมาตรวิทยา หน่วยของระบบสากล มาตรฐานการวัดและ
ความสามารถในการติดตามท่ีมา การทบทวนการวดัของกระบวนการและเคร่ืองมือวดั การสอบเทียบ
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 Introduction to metrology; definitions of metrology; international system of units; measurement 
standards and traceability; review of process measurements and instruments;  calibration of electrical 
instruments 
 
212-446 หุ่นยนต์อุตสำหกรรมและวิทัศน์เคร่ืองจักรกล 3((3)-0-6) 
 Industrial Robotics and Machine Vision 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 หลักมูลเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ความเป็นมาของหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์ แนะน า หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การตั้งค่าทางกายภาพของหุ่นยนต์ การควบคุมการเคล่ือนท่ีหุ่นยนต์พื้นฐาน การโปรแกรม
หุ่นยนต์ ระบบการมองเห็นของหุ่นยนต์ วิทศัน์เคร่ืองจกัรกล การรับขอ้มูลภาพ เทคนิคของแสงสว่าง การ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพ เทคนิคภาพ 3 มิติของวิทศัน์เคร่ืองจกัรกล การออกแบบช้ินส่วนหุ่นยนต์
และการควบคุม การเช่ือมต่อโดยใช้ฮาร์ดแวร์ การจ าลองทางภาพของช้ินส่วนหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้
หุ่นยนตใ์นกระบวนการอุตสาหกรรม 
 Fundamental of robot technology; history of robotics; classification of robots; introduction to 
industrial robotics; robot physical configuration; basic robot motion control; programming the robot; robot 
vision systems, machine vision; acquisition of images; lighting techniques; image processing and analysis; 
3D machine vision techniques; robot cell design and control; hardware interfacing; graphical simulation of 
robotic work-cell; robot applications in industrial process 
 
212-451 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3((3)-0-6) 
 Microwave Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-353 สำยส่งไฟฟ้ำ 
 ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คล่ืนระนาบ  สายน าส่งสัญญาณและท่อน าคล่ืนย่านความถ่ี
ไมโครเวฟ  การวิเคราะห์วงจรข่ายไมโครเวฟ พารามิเตอร์แบบกระจาย แผนภาพของสมิธ อิมพีแดนซ์ และ
แรงดนัและกระแสสมมูล แผนภาพการไหลสัญญาณ  การแมตช์และการปรับอิมพีแดนซ์  เรโซเนเตอร์และ
ตวักรองไมโครเวฟ  อุปกรณ์แบ่งก าลงังานและ อุปกรณ์คบัเปลอร์แบบทิศทางเดียว  การเช่ือมโยงไมโครเวฟ



แบบจุดต่อจุด  การแพร่กระจายคล่ืนไมโครเวฟ  การวัดคล่ืนไมโครเวฟ  ระบบไมโครเวฟและการ
ประยกุตใ์ชง้าน 
 Review of Maxwell’s equations, plane waves; microwave transmission lines and waveguides; 
microwave network analysis; scattering parameters; smith chart;  impedance and equivalent voltage and 
current; signal flow graphs, impedance matching and tuning, microwave resonators and filters; power 
dividers and directional coupler; point-to-point microwave link; microwave propagation; microwave 
measurement; microwave systems and applications 
 
212-461 กำรส่ือสำรแบบเซลลูล่ำร์ 3((3)-0-6) 
 Cellular Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-363 กำรส่ือสำรไร้สำย 
 ระบบเซลลูล่าร์สัญญาณแถบแคบ และสัญญาณแถบกวา้งอนัได้แก่ ระบบซีดีเอ็มเอและโอเอ็ฟดี
เอ็ม ความจุของช่องสัญญาณไร้สายและมีสาย ทรัพยากรของช่องสัญญาณมีสาย ช่องสัญญาณเก๊าเซ่ียนไม่
เปล่ียนไปตามเวลาเชิงเส้นอนัไดแ้ก่ ช่องสัญญาณไซโม่ ไมโซ่ และเลือกความถ่ี ความจุของช่องสัญญาณ    
เฟดด้ิง ความจุของช่องสัญญาณผูใ้ช้หลายคนอนัไดแ้ก่ ช่องสัญญาณไร้สายและมีสายทั้งอพัลิ้งค์และดาวน์
ลิ้งค ์ช่องสัญญาณเฟดด้ิงเลือกความถ่ี ความหลากหลายส าหรับผูใ้ชห้ลายคน 
 Narrow-band cellular systems; wide-band systems (CDMA and OFDM); capacity of wireless 
channels, AWGN channel capacity, resources of AWGN channel, LTI Gaussian channels (SIMO, MISO, 
frequency-selective channels), capacity of fading channels; capacity of multiuser channels; 
uplink/downlink AWGN/fading channels, frequency-selective fading channels, multiuser diversity 
 
212-462 กำรส่ือสำรบรอดแบนด์ 3((3)-0-6) 
 Broadband Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-292 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
 หลกัการเครือข่ายส่ือสารบรอดแบนด์ วีโอไอพี  เครือข่ายพื้นท่ีบริเวณกวา้ง ภาวะถ่ายโอนแบบไม่ 
ประสานเวลา เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ล าดบัชั้นการส่ง
สัญญาณ ดิจิทัลแบบประสานเวลา วิศวกรรมทราฟฟิกและคุณภาพบริการ เอฟทีทีเอช แลนไร้สาย การ
มลัติเพล็กซ์เชิงความ ยาวคล่ืนแบบละเอียด เครือข่ายส่ือสารทางแสงแบบพาสซีพ การส่ือสารผา่นสายไฟฟ้า 
(พีแอลซี) ส าหรับการ ส่ือสารบรอดแบนด ์มาตรฐานของการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายบนฐานพีแอลซี 
 Principles of broadband communication networks; VOIP; wide area network; asynchronous 
transfer mode; virtual private network; FDDI; DSL; internet, intranet; synchronous digital hierarchy, 
traffic engineering and quality of service; FTTH, wireless LAN, dense wavelength division multiplexing, 



passive optical network; power line communications (PLC) for broadband communication, standards of 
PLC-based networking 
 
212-463 เครือข่ำยบรอดแบนด์ไร้สำยเคล่ือนท่ี 3((3)-0-6) 
 Mobile Broadband Networks 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-292 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
 แนวคิดของเค รือข่ ายบรอดแบนด์ เค ล่ือน ท่ี  การส่ือสารไร้สายตระกูล  ไออี อี อี  802.11 
สถาปัตยกรรมเครือข่าย เทคโนโลยีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในยุคท่ี 4 รีซอร์ทบล็อก ประสิทธิภาพในการส่งขอ้มูล 
การจดัการคล่ืนวิทยุ การเขา้ถึงเครือข่ายอย่างสุ่ม การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง การส่ือสารระยะไกลชนิด รอล่า 
และ เนโรแบนด ์การส่ือสารสมยัใหม่ 
 Concepts of mobile broadband networks; WiFi (IEEE 802.11 family); network architecture; 4G 
Technology; resource block; Throughput; radio resource management; random access network; local area 
update; QoS; LoRa communication; NB-IoT; discuss research issues addressed in the next generations 
 
212-464 ควำมปลอดภัยเครือข่ำย 3((3)-0-6) 
 Network Security 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 212-292 กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
 แนวคิดของการรักษาความปลอดภัย คณิตศาสตร์ส าหรับการรักษาความปลอดภัย ทฤษฏีการ
เขา้รหัสอย่างสมมาตรและอสมมาตร อลักอริทึมการลดทอน การเขา้รหัสแบบ อาร์เอสเอ พื้นฐานเครือข่าย
ส าหรับการรักษาความปลอดภยั โปรโตคอลรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย เคร่ืองมือส าหรับการรักษา
ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยับนเครือข่ายส่วนบุคคล ก าแพงไฟชนิดฝังตวั เทคนิคการเจาะระบบ 
ประเด็นการรักษาความปลอดภยับนระบบปฎิบติัการลินุกซ์และวินโดส์ ประเด็นทางขอ้กฏหมายของความ
ปลอดภยัในระบบสาระสนเทศ 
 Basic concept of security; mathematic for security; symmetric and asymmetric theory;  reduction 
algorithms; RSA cryptography; network fundamental for security; network security protocols; security 
tools; security on VPN; firewall on embedded system; hacker techniques; Unix security issues; windows 
security issues; legal issues in information security 
 
212-465 กำรจัดเส้นทำงและกำรสวิตช์ 4((3)-3-6) 
 Routing and Switching 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน าเครือข่ายขององค์กร ทบทวนอีเทอร์เน็ต ไอพีและโพรโทคอลขนส่ง ไอซีเอ็มพี เออาร์พี 
การสร้างเครือข่ายสวิตช์แบบเด่ียว เอสทีพี อาร์เอสทีพี การแบ่งส่วนเครือข่ายไอพี เส้นทางแบบสถิต อาร์ไอ



พี โอเอสพีเอฟ หลกัการโพรโทคอลดีเอชซีพี  หลกัการโพรโทคอลเอฟทีพี หลักการโพรโทคอลเทลเน็ต 
หลกัการวีแลน การจดัเส้นทางวีแลน การเช่ือมโยงเครือข่ายขององคก์รดว้ยเทคโนโลยีแวนเชิงอนุกรม การ
สร้างเครือข่ายดีเอสแอลดว้ยพีพีพีโออี การแปลงหมายเลขอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
ดว้ยไอพีเซกวีพีเอ็น จีอาร์อี เอสเอ็นเอ็มพี แนะน าไอพีรุ่นหก เทคโนโลยีการจดัเส้นทางของไอพีรุ่นหก การ
บริการการใชไ้อพีรุ่นหก เอม็พีแอลเอส 
 Introduction to enterprise network; review of ethernet, IP and transport protocols; ICMP; ARP; 
establishing a single switched network; STP; RSTP; segmenting the IP network; static routes; RIP; OSPF; 
DHCP protocol principles; FTP protocol principles; telnet protocol principles; VLAN principles; VLAN 
routing; bridging enterprise networks with serial WAN technology; establishing DSL networks with 
PPPoE; network address translation; securing data with IPsec VPN; GRE; SNMP; introduction to IPv6 ; 
IPv6 routing technologies; IPv6 application services; MPLS 
 
212-491 ระบบสมองกลฝังตัวยำนยนต์ 3((3)-0-6) 
 Automotive Embedded Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 การเปล่ียนแปลงในระบบระบบสมองกลฝังตวัยานยนต์ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรม
ซอฟท์แวร์ แพลตฟอร์มยานยนต ์ระบบปฏิบติัการทนัเวลา การจดัล าดบัการท างานแบบทนัเวลา โครงข่าย
และโพรโทคอล เช่น ซีเอเอ็น แอลไอเอ็น เฟล็กซ์เรย ์และ ทีทีซีเอเอ็น หนา้ท่ีความปลอดภยั ความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ รถยนตอ์ตัโนมติั การทดสอบและตรวจสอบ 
 Changes in automotive embedded systems; hardware architecture; software architecture; 
automotive platform; real-time operating system; real-time scheduling; networks and protocols: CAN, 
LIN, FlexRay, and TTCAN; functional safety; cyber security; autonomous vehicles; validation and 
verification 
 
212-511 คอนเวอร์เตอร์แบบสวิทชิง 1 3((3)-0-6) 
 Switching-Mode Converters I 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 การจดัการก าลงัไฟฟ้า ส่วนประกอบในอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง การวิเคราะห์คอนเวอร์เตอร์ในภาวะ
อยูต่วั วงจรสมมูลในภาวะอยูต่วั การวิเคราะห์ก าลงัสูญเสียและประสิทธิภาพ การเลือกสวิทซ์ การท างานของ
วงจรคอนเวอร์เตอร์ในภาวะการน ากระแสไม่ต่อเน่ือง การจ าลองวงจรสมมูลแบบเอซี ฟังก์ชนัถ่ายโอนของ
วงจรคอนเวอร์เตอร์ การออกแบบตัวควบคุม ทฤษฎีแม่เหล็กเบ้ืองต้น การออกแบบตัวเหน่ียวน า การ
ออกแบบหมอ้แปลง 



 Power processing; elements in power electronics; steady-state converter analysis; steady-state 
equivalent circuit, losses and efficiency analysis; switch realization; discontinuous conduction mode; AC 
equivalent circuit modeling; converter transfer functions; controller design; basic magnetic theory; 
inductor design; transformer design 
 
212-514 ระบบขับเคล่ือนแบบปรับควำมเร็ว 3((3)-0-6) 
 Adjustable Speed Drive Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน าระบบขับเคล่ือนแบบปรับความเร็ว คุณลักษณะโหลดทางกล ข้อก าหนดของระบบ
ขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า พื้นฐานการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงและการวิเคราะห์ท่ีสภาวะอยู่ตวั 
วิธีการควบคุมความเร็ว ฟังก์ชนัถ่ายโอนของมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุน้แยก วงจรเรียงกระแสควบคุ ม
แบบ 1 เฟสและ 3 เฟส และวงจรชอปเปอร์ส าหรับระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์
กระแสตรงแบบวงรอบปิด 1 ควอดแดรนท ์และ 4 ควอดแครนท ์การวิเคราะห์มอเตอร์เหน่ียวน าท่ีสภาวะอยู่
ตวั วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์เหน่ียวน าแบบต่างๆ การควบคุมแบบปรับแรงดนั การควบคุมแบบปรับ
ความถ่ี การควบคุมแบบปรับความต้านทานของโรเตอร์ การควบคุมโดยใช้ อินเวอร์เตอร์ การวิเคราะห์
มอเตอร์ซิงโครนสัท่ีสภาวะอยูต่วั  วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนสั 
 Introduction to variable speed drive systems, characteristics of mechanical loads, requirements 
of electrical drive systems; basic principles of variable speed controls of DC motors and steady state 
analysis; methods of speed control; transfer functions of separately excited DC motors; single-phase and 
three-phase controlled rectifiers and chopper for DC motor drives; closed loop control of DC motors, 
single quadrant and four quadrants; steady-state analysis of induction motors; speed control of induction 
motors, variable terminal voltage control, variable frequency control, rotor resistance control; operation 
with a current source inverter; steady state analysis of synchronous motors; synchronous motor control 
 
212-530 กำรออกแบบและวิเครำะห์วงจรรวมซีมอสแบบแอนะลอ็ก 3((3)-0-6) 
 Design and Analysis of CMOS Analog Integrated Circuits 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวงจรรวมแบบซีมอส แบบจ าลองมอสเฟต ผลของบอด้ี การใช้
มอสเฟตเป็นตวัตา้นทานปรับค่าได ้วงจรขยายแบบซอสร่วม เดรนร่วม และเกทร่วม การป้อนกลบัลบ การ
ป้อนกลบัสัญญาณโหมดร่วม การออกแบบไฟเล้ียงต ่า การท างานของมอสเฟตในย่านต ่ากว่าแรงดนัขีดเร่ิม 
วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียลแบบเทียม การขจดัสัญญาณโหมดร่วม วงจรออปแอมป์ในเทคโนโลยีซีมอส 
วงจรขยายปฏิบติัการแบบทรานส์คอนดคัแตนซ์ การจ าลองและวิเคราะห์สัญญาณรบกวนของทรานซิสเตอร์ 
การวิเคราะห์ความเพี้ ยนสัญญาณ วงจรออสซิลเลเตอร์ปรับความถ่ีได้ด้วยแรงดัน วงจรคูณสัญญาณ ออป



แอมป์แบบกระแสป้อนกลบั วงจรกรองแบบทรานส์คอนดคัเตอร์-ตวัเก็บประจุ  วงจรกรองแบบออปแอมป์-
ตวัตา้นทาน-ตวัเก็บประจุ วงจรกรองเชิงซอ้น การเลยเ์อาทว์งจรรวมแอนะลอ็ก 
CMOS integrated circuit technologies/process; MOSFET model, body effects; MOSFET as a tunable 
resistor; common-source, common-drain and common-gate amplifiers, negative feedback, common-mode 
feedback technique; low-voltage circuit design: MOSFET operation under a sub-threshold voltage region, 
pseudo-differential amplifier, common-mode rejection techniques; CMOS operational amplifiers, 
operational transconductance amplifiers; transistor’s noise modelling and analysis; distortion analysis; 
voltage-controlled oscillator; multiplier; current-feedback op-amp; transconductor-capacitor filters, 
opamp-RC filters; complex filters; analog integrated circuit layout 
 
212-531 กำรออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กมอสส ำหรับกำรประมวลผลสัญญำณ 3((3)-0-6) 
 Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 สัญญาณขอ้มูลเวลาเต็มหน่วย มอสทรานซิสเตอร์ วงจรสวิทซ์ตวัเก็บประจุ วงจรสวิทซ์ กระแส 
วงจรสวิทซ์ออปแอมป์ วงจรเปรียบเทียบ วงจรกรอง สัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากการสวิทซ์เทคนิคการจ าลอง
วงจร เทคนิคในการออกแบบสัญญาณผสม 
 Discrete-time data signal; MOS transistors, switched-capacitor circuits; switched-current 
circuits; switched op-amp circuits; comparators; filters; switching noise; simulation techniques; mixed-
signal design techniques 
 
212-532 กำรออกแบบวงจรรวมดิจิทัลด้วยภำษำบรรยำย 3((3)-0-6) 
 Digital VLSI Circuit Design by HDL 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่มี 
 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบวงจรรวมดิจิทัลขนาดใหญ่มากด้วยภาษาบรรยายพฤติกรรมวงจร 
ขั้นตอนการออกแบบวงจรดิจิทลั การออกแบบวงจรระดบัเกต การออกแบบวงจรระดับโอนถ่ายรีจิสเตอร์ 
การออกแบบวงจรตรรกะเชิงจดัหมู่ การออกแบบวงจรตรรกะเชิงล าดับ การออกแบบวงจรควบคุมแบบ
ซิงโครนัส การออกแบบวงจรควบคุมแบบอะซิงโครนสั การออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณดิ จิทลั การ
ออกแบบไมโครโพรเซสเซอร์ การพฒันาวงจรดิจิทลัลงบนเอพีจีเอ การจ าลองการท างานของวงจร 
 Theory and methodologies for digital VLSI circuit design by Hardware Description Language 
(HDL); digital circuit design flow; gate-level design; register transfer level (RTL) design; combinational 
circuit design; sequential circuit design; synchronous control circuit design; asynchronous control circuit 
design; digital signal processing circuit design; microprocessor design; digital circuit implementation on 
FPGAs (Field Programmable Gate Arrays); circuit simulation 



212-537 กำรออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กส ำหรับชีวกำรแพทย์ 3((3)-0-6) 
 Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 วงจรและระบบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีวงจรรวม โมเดลของทรานซิสเตอร์ วงจรซีมอส
ท่ีท างานในช่วงวีคอินเวอร์สชัน เทคนิคการออกแบบท่ีใช้แรงดนัและก าลงังานต ่า วงจรกรอง วงจรขยาย  
วงจรแปลงขอ้มูล การเช่ือมโยงขอ้มูล การเช่ือมโยงไร้สายแบบตวัเหน่ียวน าสถาปัตยกรรมของระบบไร้สาย 
วงจรส าหรับตวัรับและส่งไร้สาย การส่ือสารผ่านร่างกายมนุษย ์
 Integrated circuit technologies; transistor modeling, weak-inversion CMOS circuits, low-voltage 
and low-power design techniques; filters; amplifiers; data conversion circuits; biotelemetry techniques, 
wireless inductive link; wireless architectures, circuits for wireless transmitter and receiver, human-body 
communications 
 
212-539 วงจรไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ส ำหรับย่ำนควำมถี่วิทยุ 3((3)-0-6) 
 Radio-Frequency Microelectronics 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 หลกัการพื้นฐานการออกแบบวงจรย่านความถ่ีวิทยุ การมอดูเลชนัและดีเทคชนั เทคนิคการเขา้ถึง
แบบหลายทาง มาตรฐานการส่ือสารไร้สาย สถาปัตยกรรมของตวัรับ -ส่ง  เทคโนโลยีวงจรรวมสมยัใหม่ 
วงจรขยายสัญญาณรบกวนต ่า  วงจรมิกเซอร์  วงจรออสซิลเลเตอร์ เฟสล็อกลูปแบบอัดประจุ วงจร
สังเคราะห์ความถ่ี วงจรขยายก าลงั วงจรกรองความถ่ีเลือกช่องสัญญาณ วงจรกรองความถ่ีปานกลาง การเลย์
เอาทส์ าหรับวงจรประมวลสัญญาณความเร็วสูง 
 Basic concepts in radio frequency design; modulation and detection; multiple access techniques 
and wireless standards; transceiver architectures; modern integrated circuit technologies; low-noise 
amplifiers; mixers; oscillators; charge-pump phase-locked loop, frequency synthesizers; power amplifiers; 
channel-select filters, intermediate-frequency filters, noise figure, phase noise; layout for high-speed 
circuits 
 
212-541 กำรออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 3((3)-0-6) 
 Embedded System Design 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน าระบบสมองกลฝังตวั การพฒันาระบบสมองกลฝังตวัดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษาซี
ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ บสัส่ือสารส าหรับการเช่ือมต่อเครือข่ายอุปกรณ์  การควบคุมอุปกรณ์และ
กลไกบริการการขดัจงัหวะ การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตวั การโมเดลโปรแกรมดว้ยยูเอ็ม
แอล  ระบบปฏิบติัการทนัเวลา ตวัอยา่งการออกแบบ การจ าลองแบบและการดีบกัระบบ 



 Introduction to embedded systems; embedded system development on microcontroller; C 
language for microcontroller; communication buses for devices network; device drivers and interrupt 
service mechanism; programming for embedded systems; UML program modeling; real-time operating 
system; design examples; simulation and debugging 
 
212-542 กำรออกแบบวงจรรวมส ำหรับกำรส่ือสำรทำงแสง 3((3)-0-6) 
 Design of Integrated Circuits for Optical Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 เทคโนโลยีวงจรรวมส าหรับการส่ือสารผ่านแสง หลกัการการส่ือสารผ่านแสง สัญญาณรบกวน
และจิตเตอร์ เลเซอร์ไดโอด ออพติคอลไฟเบอร์ โฟโตไดโอด วงจรขยายทรานส์อิมพิแดนซ์ วงจรขยายจ ากดั 
วงจรเอาทพ์ุทบฟัเฟอร์ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรออสซิลเลเตอร์แบบตวัเหน่ียวน า-ตวัเก็บประจุ เฟสล็อกลูป 
วงจรกูส้ัญญาณนาฬิกาและสัญญาณขอ้มูล มลัติเพลก็เซอร์และวงจรขบัเลเซอร์ 
 Integrated circuit technologies for optical communications; fundamentals of optical 
communications; noise and jitter;  laser diodes, optical fibers, photodiodes; transimpedance amplifiers; 
limiting amplifiers, output buffers; oscillators, inductor-capacitor oscillators; phase-locked loop; clock and 
data recovery circuits; multiplexers and laser drivers 
 
212-545 กำรออกแบบวงจรรวมแปลงสัญญำณข้อมูล 3((3)-0-6) 
 Data Conversion Integrated Circuit Design 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 วงจรชักตัวอย่างสัญญาณ สวิทช์มอสเฟต โครงสร้างระบบการชักตัวอย่า งและคงค่า วงจร
เปรียบเทียบ วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะลอกแบบตวัตา้นทานขั้นบนัได แบบเบ่ียงกระแส วงจร
แปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลแบบซาร์ แบบไพพไ์ลน์ แบบความเร็วสูง แบบแบ่งส่วนย่อย แบบแบ่ง
เวลา แบบเดลตา้ซิกม่า 
 Sampling circuits, MOSFET switches, sample-and-hold architectures, comparator circuits, 
resistor-ladder DACs, current-steering DACs, successive approximation register (SAR) ADC, pipeline 
ADCs, flash ADCs, subranging ADCs, time-interleaved ADCs, delta-sigma analog-to-digital converters 
 
212-555 โพรโทคอลเครือข่ำยส่ือสำร 3((3)-0-6) 
 Communication Network Protocols 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 โอเอสไอโมเดล รายละเอียดของโอเอสไอชั้นดาต้าลิงก์ ชั้นเน็ตเวิร์ก ชั้นทรานสปอร์ต การ
วิเคราะห์โพร โทคอลส่ือสาร 



 OSI model; details of OSI data link layer; network layer; transport layer; communication 
network protocol analysis 
 
212-559 เครือข่ำยแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สำย 3((3)-0-6) 
 Wireless Ad Hoc and Sensor Networks 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์ใช้เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายส่ือสาร 
แอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย การส่ือสารดิจิทลัและการแพร่กระจายสัญญาณคล่ืนวิทย ุ  โพรโทคอลการจดั 
ระเบียบตวัเอง การเขา้ใชช่้องสัญญาณ การคน้หาเส้นทาง มาตรฐานไอทริพเพิลอี 802.15.4 และซิกบี 
 Application of wireless ad hoc and sensor networks; architecture of wireless ad hoc and sensor 
systems; digital communications and radio propagations; self-organization protocols; medium access 
control; routing; IEEE 802.15.4 and ZigBee standards 
 
212-568 กำรส่ือสำรแบบไมโม 3((3)-0-6) 
 MIMO Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ความจุมลัติเพล็กซ่ิงของช่องสัญญาณไมโม่ทีรู้กัน การท าโมเดลของช่องสัญญาณเฟดด้ิงไมโม่ 
สถาปัตยากรรมวีบลาสต ์สถาปัตยากรรมตวัรับ ช่องสัญญาณไมโม่เฟดด้ิงชา้ สถาปัตยากรรมดีบลาสต ์
 Multiplexing capability of deterministic MIMO channels; physical modeling of MIMO channels; 
modeling of MIMO fading channels; V-BLAST architecture; receiver architectures; slow fading MIMO 
channel; D-BLAST architecture 
 
212-569 เทคโนโลยีดำวเทียมขนำดเล็ก 3((3)-0-6) 
 Nanosatellite Technology 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ดาวเทียมขนาดเล็ก การพฒันาแนวคิด การออกแบบดาวเทียมขนาดเล็ก การประสานงานภารกิจ 
การออกใบอนุญาตตามกฎระเบียบ การออกแบบสถานีภาคพื้นดิน การพฒันาและการทดสอบ การสร้างและ
การทดสอบฮาร์ดแวร์ของดาวเทียมขนาดเล็ก การทดสอบและการประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์ปล่อย
ดาวเทียมขนาดเล็ก การรวมอุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กเขา้กบัยานพาหนะท่ีใช้ปล่อยตวั การปล่อยตวั 
การปฎิบติัภารกิจ แบบจ าลองภารกิจ แหล่งท่ีมาของความตอ้งการส าหรับการปล่อยตวั ขั้นตอนการออก
ใบอนุญาต 
 Nanosatellite; concept development; nanosatellite design; mission coordination; regulatory 
licensing; ground station design; development and testing; nanosatellite hardware fabrication and testing; 



Nanosatellite-to-dispenser integration and testing; dispenser-to-launch vehicle integration; launch; mission 
operations; mission models; requirement sources for launch; licensing procedures 
 
212-570 กำรส ำรวจระยะไกลและระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 Remote Sensing and Geographical Information Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ภาษาแผนท่ี การส ารวจระยะไกล กระบวนการส ารวจระยะไกลดว้ยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ฟิสิกส์ของ
พลังงานรังสี การส ารวจระยะไกลด้วยคล่ืนไมโครเวฟ หลักการเรดาร์ เรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์ (SAR) 
แพลตฟอร์มและเซ็นเซอร์ตรวจจบัระยะไกล การตีความภาพดว้ยสายตา การประมวลผลภาพดิจิตอล พื้นฐาน
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสร้างแบบจ าลองขอ้มูลเชิงพื้นท่ี การจดัการขอ้มูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจ าลอง การบูรณาการการส ารวจระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การใชง้านในเมืองและเทศบาล 
 Map language; remote sensing; electromagnetic remote sensing process; physics of radiant 
energy; microwave remote sensing; radar principle; synthetic aperture radar (SAR); remote sensing 
platforms and sensors; visual image interpretation; digital image processing; fundamentals of GIS; spatial 
data modeling; GIS data management; data analysis and modeling; integration of remote sensing and GIS; 
urban and municipal applications 
 
212-571 หลกักำรระบบเรดำร์ 3((3)-0-6) 
 Radar Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 การออกแบบและการท างานของระบบเรดาร์ท่ีทนัสมยัส าหรับการใช้งานท่ีหลากหลาย สมการ
ระยะของเรดาร์ อตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ภาคตดัขวางเรดาร์ ความคลุมเครือของระยะและ
ความเร็ว สถิติและกลุ่มเรดาร์ การออกแบบตวัตรวจจบัและตวัรับสัญญาณ เรดาร์ติดตาม ตวัส่งสัญญาณและ
ระบบสายอากาศ สายอากาศแถวล าดบัปรับเฟสท่ีมีการกวาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรดาร์ เรดาร์แบบพลัส์ 
เรดาร์แบบคลื่นต่อเน่ือง เรดาร์แบบมอดูเลตความถ่ี เรดาร์ดอปเปลอร์ เรดาร์ชนิดช่องรับคลื่นสังเคราะห์ 
 Design and operation of modern radar systems for a variety of applications; the radar range 
equation; signal-to-noise ratio; radar cross section; range and velocity ambiguity; radar clutter and 
statistics; detection and receiver design; tracking radar; transmitters and antenna systems; the electronically 
steered phased array antenna in radar; pulsed radar; continuous-wave radar; frequency-modulated radars; 
Doppler radar; synthetic aperture radar 
 
 



212-572 เทคนิคในกำรลดขนำดของสำยอำกำศขนำดเลก็ 3((3)-0-6) 
 Small Antenna Miniaturization Techniques 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฏีสายอากาศขนาดเล็ก พารามิเตอร์ของสายอากาศขนาดเล็ก ค่าสภาพเจ าะจงทิศทาง 
ประสิทธิภาพการแผ่กระจาย ค่าตวัประกอบคุณภาพ การแมทช่ิงและอิมพิแดนซ์ด้านเขา้ ภาพรวมของการ
ออกแบบสายอากาศขนาดเลก็ การลดขนาดดว้ยการปรับรูปร่าง การลดขนาดดว้ยการโหลด การลดขนาดดว้ย
คล่ืนช้า สายอากาศแบบอภิวสัดุท่ีมีดัชนีหักเหเป็นลบและสายอากาศแบบช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า 
สายอากาศแบบพาราซิติกเรโซแนนซ์สนามระยะใกล ้สายอากาศแบบฮอยเกนส์ 
 Small antenna theory; small antenna parameters; directivity; radiation efficiency; quality factor; 
input impedance and matching; overview of small antenna designs; miniaturization via shaping; 
miniaturization via loading; miniaturization via slow wave; negative refractive index metamaterial and 
electromagnetic band gap based antennas; near-field resonant parasitic antenna; Huygens source antenna 
 
212-573 กำรส่ือสำรโครงข่ำยไฟฟ้ำอจัฉริยะ 3((3)-0-6) 
 Smart Grid Communications 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนระบบไฟฟ้าก าลงั การผลิดและการจ่ายก าลงัไฟฟ้า การส่งก าลงัไฟฟ้า การบริโภคพลงังาน
ไฟฟ้า ระบบสมาร์ทกริด สมาร์ทกริดในปัจจุบนั มิเตอร์อจัฉริยะ เทคโนโลยีส่ือสาร การส่ือสารไร้สายแบบ
เมส มาตรฐาน ไออีซี 601580 การส่ือสารบนสมาร์ทกริด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะบนการส่ือสาร การ
ส่ือสารบนสายไฟฟ้า ซิกบ้ีโปรโตคอล เครือข่ายตรวจจบัไร้สาย 
 An overview of power systems; power production and generation; power transmission; power 
distribution and consumption; smart grid system; current status of smart grid; smart meter; communication 
technologies; network architectures; Wireless Mesh Network (WMNs); IEC 6 0 1 5 8 0 ; smart meter 
communication; communication on intelligent electronic devices; Power Line Communication (PLC); 
ZigBee protocol; wireless sensor network 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยภำควิชำอ่ืน 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 



 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 
 
200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร   3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงาน
วิศวกรรม 
 Mathematics in engineering; mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; 
derivatives of functions and applications in engineering; integration of functions and applications in 
engineering 
 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนท่ี งาน
และโมเมนต ์อนุภาคและวตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
 Physics in engineering; units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work 
and moment; particles and rigid bodies; energy and momentum 
 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 Basic Chemistry for Engineers 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 เคมีพื้นฐานส าหรับวิศกร  สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของ
ของแข็ง ของไหล และก๊าซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์  ปฎิกิริยาเคมีและสมดดุล 
กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 
 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, fluid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
 
 



200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ไฟฟ้าสถิตย ์แม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบก าลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส  ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า  
 Electrostatics; electromagnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic 
electrical components; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; 
power factor; power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; 
introduction to electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงท่ีตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยุกตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing concepts; high-level language programming concepts; program design and development 
methodology; data types; constant; operations and expression; statement and compound statement, flow 
controls, sequence, alteration and iteration; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Drawing for Engineers 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตัวอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ



บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืนๆในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม 
 The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and descriptions in engineering drawing 
 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Engineering Materials 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช๎วสัดุวิศวกรรม ไดแ้ก่ โลหะ พอลิ
เมอร์ เซรามิก วสัดุผสม วสัดุอิเลกทรอนิกส์ วสัดุอ่ืนๆ เฟสไดอะแกรม สมบติัเชิงกลของวสัดุ การเส่ือมสภาพ
ของวสัดุ 
 Study of structures, properties, production processes and applications of engineering materials 
i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic materials other materials, phase diagrams, 
mechanical properties and materials degradation 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำท่ีเปิดสอนเพ่ือบริกำรให้หลกัสูตรอ่ืน 
211-231 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น 3((3)-0-6) 
 Basic Electronic Circuits 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
 อุปกรณ์สารก่ึงตัวน า รอยต่อพีเอ็น ไดโอด การวิเคราะห์วงจรไดโอด การประยุกต์ใช้ไดโอด 
เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ การไบอัสทรานซิสเตอร์ วงจรทรานซิสเตอร์เบ้ืองต้นและการ
ประยกุตใ์ชง้าน ออปแอมป์และการประยกุตใ์ชง้าน แนะน าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
 Semiconductor devices; PN junction; diodes; analysis of diode circuits; diode applications; 
transistors technologies; biasing of transistor; basic transistor circuits and its applications; operational 
amplifier and its applications; introduction to power electronics devices 
 
211-241 สัญญำณและระบบ 3((3)-0-6) 
 Signals and Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน าสัญญาณและระบบ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีต่อเน่ืองทางเวลา
ในโดเมนเวลา คอนโวลูชัน การแสดงสัญญาณโดยใช้อนุกรมฟูเรียร์ท่ีต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงฟูเรียร์ท่ี
ต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีไม่ต่อเน่ืองทาง



เวลาในโดเมนเวลา คอนโวลูชนั การแสดงสัญญาณโดยใชอ้นุกรมฟูเรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การแปลงฟู
เรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การชกัตวัอย่างและการควอนไทซ์ การแปลงแซด การประยุกต์ใช้งานทางดา้น
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 Introduction to signals and systems; time domain analysis of linear time invariant continuous 
time systems; continuous time convolution; continuous time Fourier series; continuous time Fourier 
transform; Laplace transform; time domain analysis of discrete time systems; discrete time convolution; 
discrete time Fourier series; discrete time Fourier transform;  sampling and quantization; Z-transform; 
applications for electrical engineering 
 
211-291 แนะน ำระบบสมองกลฝังตัว 3((3)-0-6) 
 Introduction to Embedded System 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 200-116  พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 
 แนะน าระบบเชิงเลข วงจรเชิงตรรกะแบบรวม วงจรเชิงตรรกะแบบล าดับขั้นและการรวมกลุ่ม 
กลไกสถานะจ ากดัและกระบวนการสอดประสาน การเขา้ถึงหน่วยความจ าและกลไกเชิงเวลา โครงสร้างการ
ประมวลผลเชิงคณิตศาสตร์ การเช่ือมต่อสัญญาณอะนาล็อกและอุปกรณ์รอบขา้ง ตวัประมวลผลสมองกลฝัง
ตวั แนะน าการออกแบบระบบสมองกลฝังตวั ภาษาซีส าหรับระบบสมองกลฝังตวั 
 Introduction to digital system; combinational logic circuit; sequential building blocks and 
sequential circuits, finite-state machines and synchronization; memory basics and timing; arithmetic 
structures; analog and peripheral interfacing; embedded processors; introduction to embedded system 
design; C programming for embedded system 
 
211-321 ระบบขับเคล่ือนกระแสตรง 2((2)-0-4) 
 DC Drive Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 211-231 วงจรอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 องค์ประกอบในระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้า โหลดทางกล มอเตอร์ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรแปลง
ชนิดต่างๆ ตัวควบคุม ทบทวนอุปกรณ์ก าลงัก่ึงตวัน า แนะน าคอนเวอเตอร์ก าลงัส าหรับระบบขบัเคล่ือน
กระแสตรง คอนเวอเตอร์กระแสสลบั-กระแสตรง คอนเวอเตอร์กระแสตรง-กระแสตรงประเภทต่างๆ ระบบ
มอเตอร์และโหลด คุณลกัษณะของมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง 
 Elements in electric drives; mechanical loads; electric motors; power sources; converter circuits; 
controller; review of power semiconductor devices; introduction to power converter for DC drive; AC-DC 
converters; DC-DC converters; motor-load system; speed-torque characteristic of DC motors; speed 
control of DC motor drives 
 



211-322 ระบบขับเคล่ือนกระแสสลบั 2((2)-0-4) 
 AC Drive Systems 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 211-231 วงจรอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 เคร่ืองจกัรกลกระแสสลบัส าหรับระบบขบัเคล่ือน แนะน าวงจรแปลงก าลงัส าหรับระบบขบัเคล่ือน
กระแสลบั คอนเวอเตอร์กระแสสลบั-กระแสสลบั การควบคุมแรงดนักระแสสลบั ไซโคลคอนเวอเตอร์ คอน
เวอเตอร์กระแสตรง-กระแสสลบั อินเวอเตอร์ประเภทรูปคล่ืนส่ีเหล่ียม อินเวอเตอร์แบบความกวา้งพลัส์ การ
ควบคุมความเร็วของระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวน า การควบคุมความเร็วของระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์
ซิงโครนสั 
 AC machines for drives; introduction to power converter for AC drive; AC-AC converters; AC 
voltage controller; cycloconverter; DC-AC converters; square-wave inverters; pulse width modulator 
inverters; speed control of induction motors drives; speed control of synchronous motor drives 
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