
 
      
 

คูมือนักศึกษา ภาคปกติ ปริญญาตรี (4 ป) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ     นามสกุล      
 

รหัสนักศึกษา    เบอรติดตอ      
 

อาจารยที่ปรึกษา          
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

 

 

ติดรูปถายนักศึกษา 



 
 
 

สาสนจากประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม อยูภายใตสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี เพื่อตอบสนองทางดานตลาดแรงงานสายอาชีพ
ดานอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ควบคุมอัตโนมัติ และโทรคมนาคม หรือ สาขาที่เกี่ยวของ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ทั้งองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ โดยการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูอยางมีระดับ มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ทั้งในและนอกหองเรียน การคิดอยางมีเหตุผลทั้งในกรอบและนอกกรอบ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนใหกาว
ไกล สรางเสริมใหมีความเปนผูนําและผูตาม ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถทั้งดานวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางบัณฑิตที่เปนบัณฑิตสมบูรณแบบสูสังคม 

ณ โอกาสน้ี ขาพเจาของแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมทุกทานที่เขามาสูการเปนนักศึกษาภายใน 
สาขาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม เพื่อฝกฝนพัฒนาตนเองเตรียมความพรอม เพิ่มโอกาสใหตนเอง สามารถกาว
เขาสูการแขงขันตลาดแรงงานในภายภาคหนา และประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพ วิชาชีพ และครอบครัว 
ตามจุดมุงหมายที่ทานไดต้ังใจไว 
 
                                                                                                                                       

                                                                                  
                                                                                    (ดร.พงษนรินทร  ศรีพลอย) 
        ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม                                     

 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ  
                                                                     

หนา   
1. ช่ือหลักสูตร  1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา          1 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ   1 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร  1 
6. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  1 
7. โครงสรางของหลักสูตร  2 
8. บุคลากร  8 
9. คณะกรรมการบริหารสาขาฯ  9 
10.อาจารยที่ปรึกษา  10 
11.แผนการเรียน  12 
12.คําอธิบายรายวิชา  20 
13.พบอาจารยที่ปรึกษา  39 
ภาคผนวก  51 
 
             
  



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม  

 
1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical Engineering 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ช่ือเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม) 
ช่ือยอ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Bachelor of Engineering (Industrial Electrical Engineering) 
  ช่ือยอ B.Eng. (Industrial Electrical Engineering) 

 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 
4.  ปรัชญา 
 มุงผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการใชและสรางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมเพื่อตอ
ยอดสูนวัตกรรมบนพื้นฐานจริยธรรม อันกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย 
 
5.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม ใหมี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค ดังน้ี 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพและตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ 
 2.  มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว อยาง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 
 3.  มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ พัฒนา
องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 4.  คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
 5.  มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถ'ในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน เปนหมู
คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
 6.  มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค ใน
การติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
 
6.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานอาชีพ
ไดอยางกวางขวาง โดยไมใชใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมคือ 



1. อาชีพอิสระ ไดแก นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ หุนยนต และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรอิสระ งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ งานรับเหมาระบบไฟฟา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร งาน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เปนเจาของกิจการดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และโทรคมนาคม โดย
สามารถประกอบอาชีพไดทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และประเทศอื่นๆ 
   2. งานเอกชน ไดแก ครูผูชวยในสถาบันการศึกษาเอกชน งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการคาดานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและระบบติดตอสื่อสารที่ทันสมัย ผูปฏิบัติงานทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม หัวหนา
ชางเทคนิคในหนวยงานเอกชน วิศวกรซอมบํารุง วิศวกรควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนพนักงาน
ประจําบริษัทตางๆ  ที่ไมใชใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. งานภาครัฐ ไดแก วิศวกร นักวิชาการ เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชางเทคนิคฝายปฏิบัติงาน ประจํากองใน
สังกัดกระทรวงตางๆ ที่ไมใชใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

4. งานภาครัฐวิสาหกิจ ไดแก การเปนวิศวกรเทคนิค ดานไฟฟา พลังงานทดแทน อิเล็กทรอนิกส และ
โทรคมนาคมในหนวยงานตางๆ ที่ไมใชใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 
7.  โครงสรางของหลักสูตร 

7.1  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 86 หนวยกิต 
7.2  โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  130 หนวยกิต 
 1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาภาษา      9-14 หนวยกิต 
 - กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   11-16 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   5-10 หนวยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
  - กลุมวิชาเอกบังคับ     66 หนวยกิต 
  - กลุมวิชาเอกเลือก     21 หนวยกิต 
  - กลุมวิชาโครงงานและฝกประสบการณวิชาชีพ  7 หนวยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
7.3  รายวิชาในหลกัสูตร 

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 
 ลําดับเลขตําแหนงที ่1-3 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ 061 
 ลําดับเลขตําแหนงที ่4    
  เลข  1  หมายถึง  กลุมวิชาภาษา 
  เลข  2  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  เลข  3  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ลําดับเลขตําแหนงที ่5-6 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 



ลําดับเลขตําแหนงที ่1-3 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม คือ 513 
ลําดับเลขตําแหนงที่ 4   
  เลข 0 หมายถึง  วิชาเอกบังคับ 
  เลข 1 หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมวิศวกรรมไฟฟา 
  เลข 2 หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมวิศวกรรมโทรคมนาคม 
  เลข 3 หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 
  เลข 4 หมายถึง  วิชาในกลุมโครงงานและฝกประสบการณวิชาชีพ 
ลําดับเลขตําแหนงที่ 5 และ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 

2)  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
  2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  ตองเรียนทุกกลุมวิชารวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ จํานวน 25 หนวยกิต 
และรายวิชาเลือก อยางนอย 5 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุมวิชาใดก็ได ดังน้ี 
  1.  กลุมวิชาภาษา      

 1.1  บังคับ     เรียน 9 หนวยกิต 
061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) หนวยกิต 
061102 ภาษาองักฤษ 1    2(1-2-3) หนวยกิต 
061103 ภาษาอังกฤษ 2    2(1-2-3) หนวยกิต 
061104 ภาษาอังกฤษ 3    2(1-2-3) หนวยกิต 
 1.2  เลือก     เรียน 0-5 หนวยกิต 
061105 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ   3(3-0-6) หนวยกิต 
061106 ความงดงามทางภาษาไทย   3(3-0-6) หนวยกิต 
061107 ภาษาอังกฤษ 4    2(1-2-3) หนวยกิต 
061108 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน     3(3-0-6) หนวยกิต 
061109 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน      3(3-0-6) หนวยกิต 
061110 ภาษาเขมรพื้นฐาน       3(3-0-6)  หนวยกิต 
061111 ภาษาฮินดีพื้นฐาน       3(3-0-6)  หนวยกิต 
061112 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน       3(3-0-6) หนวยกิต 
061113 ภาษาลาวพื้นฐาน         3(3-0-6) หนวยกิต 
061114 ภาษาลาวพื้นฐาน    3(3-0-6) หนวยกิต 
061115 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน   3(3-0-6) หนวยกิต 
061116 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน   3(3-0-6) หนวยกิต 

  2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
 2.1  บังคับ     เรียน 9 หนวยกิต 
061201 ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จ 2(1-2-3) หนวยกิต 
 พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9      
061202 ความเปนไทย    3(3-0-6) หนวยกิต 
061203 อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมือง 2(1-2-3) หนวยกิต 
 อาเซียน 
061204 การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต  2(1-2-3) หนวยกิต 



 2.2  เลือก     เรียน 2 หนวยกิต 
061205 การเปนผูประกอบการสมัยใหม  2(1-2-3) หนวยกิต 
061206 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต   2(1-2-3) หนวยกิต 
061207 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 2(1-2-3) หนวยกิต 
 2.3  เลือก     เรียน 0-5 หนวยกิต 
061208 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) หนวยกิต 
061209 มนุษยกับสุนทรียภาพ   3(3-0-6) หนวยกิต 
061210 การใชเหตุผลในสังคม    2(2-0-4) หนวยกิต 
061211 ความรูเกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลก 3(3-0-6) หนวยกิต 
 ในปจจุบันและอนาคต 
061212 มนุษยกับอารยธรรม   2(2-0-4) หนวยกิต 
061213 กฎหมายในการดํารงชีวิต   3(3-0-6) หนวยกิต 
061214 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง  2(2-0-4) หนวยกิต 

  3.  กลุมวิชาวิทยาศาตรและเทคโนโลย ี
 3.1  บังคับ     เรียน 3 หนวยกิต 

061301 คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6) หนวยกิต 
061302 วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) หนวยกิต 
 3.2  บังคับเลือก     เรียน 2 หนวยกิต 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ  2(1-2-3) หนวยกิต 
  สารสนเทศออนไลน 
061304 เทคโนโลยีสารสนเทศ   2(1-2-3) หนวยกิต 
  เพื่อการสื่อสารและสื่อประสม 
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศ   2(1-2-3) หนวยกติ 
  สําหรับสํานักงานอัตโนมัติ 
 3.3  เลือก     เรียน 0-5 หนวยกิต 
061306 สิ่งแวดลอมและพลังงาน   3(3-0-6) หนวยกิต 
  เพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต 
061307 อาหารเพื่อชีวิต    2(1-2-3) หนวยกิต 
061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) หนวยกิต 

  2.2  หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไมนอยกวา  94 หนวยกิต 
  1.  วิชาเอกบังคับ   เรียนไมนอยกวา  66 หนวยกิต 

513001 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1  3(3-0-6) หนวยกิต 
513002 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2  3(2-2-5) หนวยกิต 
513003 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 3  3(3-0-6) หนวยกิต 
513004 ฟสิกสสําหรบัวิศวกร 1   3(3-0-6) หนวยกิต 
513005 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  1(0-3-6) หนวยกิต 
513006 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2   3(3-0-6) หนวยกิต 
513007 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  1(0-3-6) หนวยกิต 
513008 เคมีสําหรับวิศวกร   3(3-0-6) หนวยกิต 



513009 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร  1(0-3-6) หนวยกิต 
513010 พื้นฐานการซอมบํารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) หนวยกิต 
513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟา  3(2-2-5) หนวยกิต 
513012 อุปกรณในงานวิศวกรรมไฟฟา  3(2-2-5) หนวยกิต 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) หนวยกิต 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา  3(2-2-5) หนวยกิต 
513015 วงจรไฟฟาและการจําลองผล  3(2-2-5) หนวยกิต 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล 3(2-2-5) หนวยกิต 
513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5) หนวยกิต 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต 3(2-2-5) หนวยกิต 
513019 สนามแมเหล็กไฟฟา   3(3-0-6) หนวยกิต 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟาและการจําลองผล 3(2-2-5) หนวยกิต 
513021 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) หนวยกิต 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) หนวยกิต 
513023 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5) หนวยกิต 

  2.  วิชาเอกเลือก 
  เลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหน่ึง  เรียนไมนอยกวา  21 หนวยกิต 
  2.1  กลุมวิศวกรรมไฟฟา 
    513101 สัญญาณและระบบ   3(2-2-5) หนวยกิต 
    513102 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา  3(2-2-5) หนวยกิต 
    513103 ระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา   3(2-2-5) หนวยกิต 
    513104 การออกแบบระบบไฟฟาและสองสวาง 3(2-2-5) หนวยกิต 
    513105 ไฟฟาและงานระบบ   3(2-2-5) หนวยกิต 
    513106 การผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน 3(2-2-5) หนวยกิต 
    513107 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 3(2-2-5) หนวยกิต 
    513108 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการจําลองผล 3(2-2-5) หนวยกิต 
    513109 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  3(2-2-5) หนวยกิต 
      และการจําลองผล 
    513110 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา  3(2-2-5) หนวยกิต 
  2.2 กลุมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
    513201 หลักการสื่อสาร    3(3-0-6) หนวยกิต 
    513202 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย  3(3-0-6) หนวยกิต 
    513203 การสื่อสารใยแสง    3(3-0-6) หนวยกิต 
    513204 คลื่นแมเหล็กไฟฟา   3(3-0-6) หนวยกิต 
    513205 วิศวกรรมสายอากาศ   3(3-0-6) หนวยกิต 
    513206 การสื่อสารแบบไรสาย   3(3-0-6) หนวยกิต 
    513207 การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณ  3(2-2-5) หนวยกิต 
      สื่อสารเคลื่อนที ่



    513208 วิศวกรรมโทรศัพท   3(3-0-6) หนวยกิต 
    513209 วิศวกรรมโทรคมนาคมข้ันสูง  3(2-2-5) หนวยกิต 
      และการจําลองผล 
    513210 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(2-2-5) หนวยกิต 
  2.3 กลุมวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 
    513301 เซนเซอรและแอคทูเอเตอร  3(2-2-5) หนวยกิต 
      ในโรงงานอัตโนมัติ 
    513302 วิศวกรรมหุนยนต   3(2-2-5) หนวยกิต 
    513303 หุนยนตในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) หนวยกิต 
    513304 การควบคุมลําดับ    3(2-2-5) หนวยกิต 
    513305 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) หนวยกิต 
    513306 ระบบควบคุมอัตโนมัติ   3(2-2-5) หนวยกิต 
    513307 การประมวลผลและวิเคราะหภาพ  3(2-2-5) หนวยกิต 
    513308  การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ  3(2-2-5) หนวยกิต 
      ผลิต และวิเคราะห 
    513309 ระบบสมองกลฝงตัว   3(2-2-5) หนวยกิต 
    513310 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 3(2-2-5) หนวยกิต 
  3.  กลุมวิชาโครงงานและฝกประสบการณวิชาชีพ เรียนไมนอยกวา 7         หนวยกิต 
  3.1  บังคับเรียน 
    513401 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเฉพาะ 1 (0-45-0) หนวยกิต 
      ทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม  
  3.2  เลือกเรียน 
    1. กลุมท่ี 1 
    513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 3(2-2-5) หนวยกิต 
    513403 การฝกประสบการณวิชาชีพเฉพาะทาง 3(0-270-0) หนวยกิต 
      วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 
    2. กลุมท่ี 2 
    513404 สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 3 (0-640-0) หนวยกิต 
      อุตสาหกรรม   
 
  4.หมวดวิชาเลือกเสร ี   เรียนไมนอยกวา  6      หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 



8. บุคลากร 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ดร.กฤตยา  นาคประสิทธ์ิ วศ.ด.  
 
วศ.ม.         
 
วศ.บ. 
เกียรติ
นิยม 
อันดับ 2  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง   

ผศ.ธีรพันธุ  สุทธิเทพ           วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโทรคมนาคม      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี                      

นายเสกสิทธ์ิ  กมลชัย วศ.บ.   วิศวกรรมโทรคมนาคม       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
นายเอกวิทย  หวังกั้น
กลาง 

วศ.ม.    
วศ.บ    

แมคคาทรอนิกส 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  

ดร.พงษนรินทร ศรีพลอย   วศ.ด  
วศ.ม.             
วศ.บ.  

วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม            

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           

ดร.สุรชัย  วงษฟูเกียรติ    วศ.ด 
วศ.ม.             
อส.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
วิศวกรรมไฟฟา               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

นายแสงเพ็ชร  งอนชัยภูม ิ ค.อ.ม.  
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
สถาบันราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 
 

ค.อ.ม.  
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

นายนิทัศน  สุริยะกาญจน วศ.ม.   
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

นายสมิทธ์ิ  ปรีชาญาณ วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายสันติ  ชวนนอก วศ.ม.  
             
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

นายพิเชฐ  เกล็ดงูเหลือม อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นายฉัตรชัย  สุดดีพงษ อส.บ. วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



9. คณะกรรมการบริหารสาขา 

 

 

 
  
 



10. อาจารยท่ีปรึกษา 
หมู 1 ดร. สุรชัย  วงษฟูเกียรติ 

 
11. แผนการศึกษา  
 1. ภาคปกติ 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 2 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 3 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513001 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513004 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513005 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1(0-3-6) 
513010 พื้นฐานการซอมบํารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
213011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟา 3(2-2-5) 

รวม 20(x-x-x) 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 4 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 5 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513006 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513007 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 1(0-3-6) 
513012 อุปกรณในงานวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5) 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-2-5) 

รวม 21(x-x-x) 
 

 
 
 
 
 



ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 6 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 7 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513003 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
513008 เคมีสําหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
513009 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-6) 
513015 วงจรไฟฟาและการจําลองผล 3(2-2-5) 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล 3(2-2-5) 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

รวม 20(x-x-x) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 8 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 9 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที ่10 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5) 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต 3(2-2-5) 
513019 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
513021 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

รวม 18(x-x-x) 
 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 11 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 12 1(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟาและการจําลองผล 3(2-2-5) 

513023 
การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 2 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 3 3(x-x-x) 

รวม 18(x-x-x) 
 



ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 13 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 14 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 4 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 5 3(x-x-x) 

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
รวม 17(x-x-x) 

 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เอกเลือก 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 6 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 7 3(x-x-x) 

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2 3(x-x-x) 

กลุมวิชา
โครงงานและ
ฝกประสบ 

การณวิชาชีพ       

513401 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

รวม 13(x-x-x) หรือ 10(x-x-x) 
 
หมายเหตุ  
 นักศึกษาที่จะเลือกเรียนรายวิชา 513404 สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม ในภาค
การศึกษาที่ 2 ไมตองใหลงเรียนวิชา 513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชา
โครงงานและ
ฝกประสบ 

การณวิชาชีพ       

513403 
การฝกประสบการณวิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

513404 
สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา
อุตสาหกรรม 

6(0-640-0) 

รวม 3(0-270-0) หรือ 6(0-640-0) 



  2. แผนการศึกษา ภาคกศ.ปช. 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 2 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513001 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513004 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513005 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1(0-3-6) 
513010 พื้นฐานการซอมบํารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 3 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513006 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513007 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 1(0-3-6) 
513008  เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
513009 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-6) 

รวม 13(x-x-x) 
 

ปท่ี  1 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เอกบังคับ 
513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟา 3(2-2-5) 
513012 อุปกรณในงานวิศวกรรมไฟฟา 3(2-2-5) 

รวม 6(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที ่4 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 5 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 6 1(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513003 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(2-2-5) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 7 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 8 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 9 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513015 วงจรไฟฟาและการจําลองผล 3(2-2-5) 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล 3(2-2-5) 

513017 
วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
วงจรลอจิก 

3(2-2-5) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปท่ี  2 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เอกบังคับ 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต 3(2-2-5) 
513021 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

รวม 6(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที ่10 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 11 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที่ 12 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513019 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 
513023 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที ่13 2(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาทั่วไปวิชาที ่14 3(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟาและการจําลองผล 3(2-2-5) 
513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5) 

เอกเลือก xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 1 3(x-x-x) 

รวม 17(x-x-x) 
 

ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เอกเลือก 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 2 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 3 3(x-x-x) 

รวม 6(x-x-x) 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เอกเลือก 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 4 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 5 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 6 3(x-x-x) 

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาที่ 2 3(x-x-x) 
รวม 12(x-x-x) 

 



      ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
เอกเลือก xxxxxx เอกเลือกวิชาที่ 7 3(x-x-x) 

กลุมวิชา
โครงงานและ
ฝกประสบ 

การณวิชาชีพ       

513401 
การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

รวม 7(x-x-x)  
 

ปท่ี 4 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
กลุมวิชา

โครงงานและ
ฝกประสบ 

การณวิชาชีพ      

513403 

 
การฝกประสบการณวิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม    

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0)  
 
12. คําอธิบายรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               

    1.  กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ)
061101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 

(Thai for Communication) 
   ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการ
พูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การยอความ การสรุปความ การใชภาษาไทย
ในการสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 

   
061102   ภาษาอังกฤษ 1               2(1-2-3) 

(English 1) 
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ในการทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานที่ การ
บรรยายเหตุการณตางๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 

 
 
 
 



061103   ภาษาอังกฤษ 2               2(1-2-3) 
(English 2) 

การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันใน
ระดับที่สูงข้ึน การขอขอมูลและการใหขอมูลทั่วไป การใหขอเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรูสึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความสําคัญ   
 
061104   ภาษาอังกฤษ 3               2(1-2-3) 

(English 3) 
  การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับการเตรียม

ขอมูลเพื่อใชในการสมัครงาน การอานประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับงาน การ
เขียนประวัติยอและจดหมายสมัครงานรวมถึงการสัมภาษณงาน 
 
061105   ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ              3(3-0-6) 
    (Thai for Career) 

ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตาม
กาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและ
โฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
     
061106  ความงดงามทางภาษาไทย             3(3-0-6) 
   (Aesthetics of Thai Language) 

ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทาง
ภาษา การประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง  ๆ
 
061107   ภาษาอังกฤษ 4               2(1-2-3) 
   (English 4) 
    การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการทํางาน 
ไดแก การทักทาย การตอนรับ การนัดหมาย การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการนําเสนองาน 
      
061108  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Chinese) 
    ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง 
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษร
จีนเบื้องตน 
     
061109  ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Japanese) 
     คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่
ใชในชีวิตประจําวัน 



      
061110  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Khmer) 
     โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
      
061111  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Hindi) 
     โครงสรางพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
      
061112   ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental French) 
     ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอานและการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจําวัน   
   
061113   ภาษาลาวพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Laos) 
     โครงสรางพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
 
061114   ภาษาพมาพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Burmese) 
     โครงสรางพื้นฐานทางภาษาพมา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวพมา 
      
061115   ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Vietnamese) 
     โครงสรางพื้นฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
      
061116  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Korean) 
     โครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
      
 
 
 



2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061201   ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9       2(1-2-3) 
    (King Bhumibol Adulyadej’s Science)    

  แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช หลักการทรงงาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน  

   
061202   ความเปนไทย               3(3-0-6) 
   (Thainess) 

ความหมายคุณคาของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการ
ดํารงชีวิต การตัดสินคุณคาและมาตรฐานทางจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การปฏิบัติตนตามศา
สนพิธีและวันสําคัญตางๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภูมิศาสตร
ประเทศไทยที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตางๆ รวมถึงอัตลักษณ    ทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 
 
061203  อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน           3(1-2-3) 
   (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเปนมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความรวมมือของประเทศสมาชิก
อาเซียน อาเซียนกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่นๆ การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ 
หนาที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการอยูรวมกันอยางสันติใน
ประชาคมอาเซียน 
     
061204   การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต             2(1-2-3) 

(Thinking for Living) 
ความหมาย ความสําคัญของการคิด มโนทัศนที่ เกี่ยวของกับการคิด ประสาท

วิทยาศาสตรการคิด ความสัมพันธของการคิด การเรียนรู ความรูและความจํา ประเภทการคิด ทักษะและ
กระบวนการคิด การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา เนนการฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 
061205   การเปนผูประกอบการสมัยใหม             2(1-2-3) 
    (Modern Entrepreneurs) 

 แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะห
โอกาส และการจัดต้ังธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย การบัญชีสําหรับผูประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

 
 
 



061206   เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต              2(1-2-3) 
   (Economy and Ways of Life) 

วิวัฒนาการของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ
ทรัพยากร รายจาย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพ
ปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพ
เศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน 
 
061207   การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน            2(1-2-3) 
   (Self-Management for Work Development) 
   แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมาย
ในการทํางาน การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธี
ในการทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยง การจัดการสํานักงานการจัดการตนเองภายใตการ
เปลี่ยนแปลง 
 
061208   จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต             3(3-0-6) 

(Psychology for Living) 
ความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยูรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ การเปนผูนํา-ผูตาม และการทํางานเปนทีม
ที่มีประสิทธิภาพ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การสรางความสุขในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธ
ศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
061209   มนุษยกับสุนทรียภาพ              3(3-0-6) 

(Man and Aesthetics) 
   ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทาง
สุนทรีย ความซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม การ
เขาถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 

 
061210  การใชเหตุผลในสังคม              2(2-0-4) 
   (Reasoning in Society) 
   ลักษณะของเหตุผล การคิดอยางมีเหตุผลรูปแบบตางๆ การนําเหตุผลไปใชในการ
วิเคราะหขอเท็จจริงอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค และนําไปประยุกตใช กับวิชาชีพและ
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา 
     
061211  ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต          3(3-0-6) 
   (Present World System and Future World Society) 
     แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเปนไปของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวโนมของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบทกระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียม
ความพรอม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 



061212  มนุษยกับอารยธรรม              2(2-0-4) 
   (Man and Civilization) 
     การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
อารยธรรมต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรค อารยธรรมในบริบท
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
      
061213  กฎหมายในการดํารงชีวิต             3(3-0-6) 
   (Law for Living) 
     กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐานของ
บุคคลและการใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด ครอบครัว 
และมรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 
061214  แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง              2(2-0-4) 
   (Sources and Methods of Autonomous Learning) 
    ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลง
สารสนเทศ การเขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การ
จัดเก็บและคนคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการ
บรรณานุกรมและการอางอิง 
     

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061301   คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ             2(1-2-3) 
   (Mathematics for Decision Making) 
   การใหเหตุผล การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเนนทักษะ
การคิดคํานวณและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
    
061302   วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ             1(0-2-1) 
   (Sports Science for Health) 
   การนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแขนงตางๆ มาประยุกตใชในการทดสอบ
ระดับความสามารถของรางกาย และฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการประเมินและสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายที่สงผลตอการมีสุขภาพที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
    
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน          2(1-2-3) 

(Information Technology for Online Information Management) 
การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา  การใชงาน

อินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล   สรางเอกสารหรือ
แบบสอบถามออนไลน การใชสารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวต้ิง 
 



061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม          2(1-2-3) 
   (Information Technology for Communication and Multimedia) 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชงานสื่อประสม 
การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล การประยุกตใชสื่อประสมและสือ่
สังคมออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 
      
061305   เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ           (1-2-3) 
   (Information Technology for Office Automation) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
ตารางคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อการทํารายงาน 
การคํานวณขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 
     
061306  สิ่งแวดลอมและพลงังานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต           3(3-0-6) 
   (Environment and Energy for Sustainability of Life) 
    ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใช
พลังงานที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตางๆ และแนวทางปองกันแกไข   
      
061307   อาหารเพ่ือชีวิต               2(1-2-3) 

(Food for Life) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตร

อินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม
คุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหาร
โดยใชความรอน ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

 
061308    เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3) 

(Technology in Daily Life) 
      ความรูและหลักการ ในการเลือก การติดต้ัง การบํารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา 
เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนตที่ใชในชีวิตประจําวัน 
     
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1.  วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
513001   คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1             3(3-0-6) 
    (Mathematics for Engineer 1) 
   ฟงกชัน ลิมิตและความตอเน่ือง การหาอนุพันธ การประยุกตของอนุพันธ การหา
ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธจํากัดเขต และการประยุกตปริพันธทางชางเทคนิค 

 
 



513002 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2             3(3-0-6) 
(Mathematics for Engineer 2) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513001 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 1 
ระบบสมการและการแปลงเชิงเสน จํานวนเชิงซอน เวกเตอรและสเปซ เมตริกซ ผล

เฉลยของสมการเชิงเสนโดยวิธีเมตริกซ ฐาน ฐานต้ังฉากและการประยุกตใชงาน การแปลงลาปลาซ  การแปลง
แซด  การแปลงฟูริเยร 
 
513003 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 3             3(3-0-6) 
  (Mathematics for Engineer 3) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513002 คณิตศาสตรสําหรบัวิศวกร 2 

ความสําคัญและการประยุกตใชวิศวกรรมเชิงเลข ตัวเลขและคาผิดพลาดจากการ
คํานวณดวยคอมพิวเตอร  การหารากของสมการและระบบสมการ การประยุกตวิธีเชิงเลขกับปญหาพีชคณิตเชิง
เสนการฟงกช่ันโดยประมาณ การประมาณคาในชวงและนอกชวง การแกปญหาเชิงแคลคูลัสดวยวิศวกรรม
เชิงเลข การกําหนดขอมูลการแกสมการเชิงอนุพันธและสมการเชิงอนุพันธยอย การใชซอฟตแวรและการเขียน
โปรแกรมคํานวณในงานวิศวกรรม 
 
513004  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1              3(3-0-6) 

(Physics for Engineer 1) 
เวคเตอร การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุ

แข็ง จุดศูนยกลางแรงโนมถวงและจุดเซนทรอยด คลื่นและการสั่น กลศาสตรของไหล แกสอุดมคติและสาร
บริสุทธ์ิ งานและความรอน การนําความรอน การพาความรอนและการแผรังสีความรอน 
 
513005  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1             1(0-3-6) 
   (Physics Laboratory for Engineer 1) 
   พ้ืนความรู : เรียนพรอมกับรายวิชา 513004 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  
   ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธกับวิชาฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 ไมนอยกวา 10 ใบงาน 
 
513006  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2              3(3-0-6) 
   (Physics for Engineer 2) 
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513004 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 

การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซช่ัน เลนสและอุปกรณทางแสง ทฤษฎี
สัมพันธภาพพิเศษ คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสรางของอะตอม 
แบบจําลองอะตอมของบอร สมการโชรดิงเจอร ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอน
หลายตัว การวิเคราะหวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสรางพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส คุณสมบัติ
เบื้องตนของสารกึ่งตัวนํา พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอรชนิดสองข้ัวและชนิดสนามไฟฟา การใชงานไดโอดพื้นฐาน 

 
 
 



513007  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2             1(0-3-6) 
   (Physics Laboratory for Engineer 2) 
   พ้ืนความรู : เรียนพรอมกับรายวิชา 513006 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  
   ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธกับวิชาฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 ไมนอยกวา 10 ใบงาน 
 
513008  เคมีสําหรับวิศวกร               3(3-0-6) 

(Chemistry for Engineer) 
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ คุณสมบัติของแกส ของแข็งของเหลว

และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตรเคมี โครงสรางทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี 
สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน ปฏิกิริยาของ   กรด-เบสและ
ปฏิกิริยารีดอกซ 
 
513009 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร     1(0-3-6) 

(Chemistry Laboratory for Engineer) 
พ้ืนความรู : เรียนพรอมกับรายวิชา 513008 เคมีสําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการที่มีเน้ือหาสัมพันธกับวิชาเคมีสําหรับวิศวกร ไมนอยกวา 10 ใบงาน 

 
513010  พ้ืนฐานการซอมบํารุงในงานอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 

(Industrial Basic Maintenance) 
อุปกรณพื้นฐานดานชางกลในโรงงาน วิธีการใชงานที่ถูกตอง การจัดเก็บ ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับงานชางเครื่องมือกล ชางปรับแตง ชางโลหะแผน ชางเช่ือมกาซและไฟฟา ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยในงานไฟฟา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานไฟฟา ไดแก แหลงกําเนิดไฟฟา แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา 
ความตานทาน กําลังไฟฟา ประสิทธิภาพและการสูญเสีย ประจุไฟฟาแบตเตอรี่ สัญญาณไฟฟากระแสสลับ 
อุปกรณทางไฟฟา ประกอบดวย อุปกรณเพื่อการปองกัน อุปกรณตัดตอ การตอลงดิน ไดแก ฟวส สวิตช เบรค
เกอร สายไฟ เตารับ เครื่องมือวัดทางไฟฟา รีเลย ข้ัวตอสายไฟ  

 
513011  เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟา              3(2-2-5) 

(Engineering and Electrical  Drawing) 
   ปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติการเขียนแบบช้ินสวนแบบ
พื้นฐาน การเขียนสัญลักษณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเขียนและการอานแบบวงจรทางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
 
513012  อุปกรณในงานวิศวกรรมไฟฟา             3(3-0-6) 
   (Electrical Engineering Devices)  
   คุณสมบัติของวัสดุชนิดตางๆ กับพัฒนาการดานสมรรถนะของอุปกรณและผลิตภัณฑ
ไฟฟา การเลือกวัสดุชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับงาน  
 
 
 



513013  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร            3(2-2-5) 
(Computer Programming) 
ปฏิบัติการเขียนโฟลวชารต การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกตกับงาน

ทางดานอิเล็กทรอนิกส หรือ ปญหาทางคณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร โดยใชภาษาระดับสูง ไดแก Basic, C 
หรือภาษาอื่นๆ 

 
513014  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา             3(2-2-5) 

(Electrical Instruments and Measurements) 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด เครื่องมือวัดพื้นฐานในงานไฟฟา หลักการและการใช

งานเครื่องมือวัดทางไฟฟาชนิดมัลติมิเตอรแบบเข็ม และแบบดิจิทัล หลักการและการใชงานเครื่องอานรูป
สัญญาณออสซิลโลสโคปทั้งแบบอนาลอก และแบบดิจิทัล การใชงานเครื่องวัดพลังงานไฟฟา และเทคโนโลยี
เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การอานคาจากเซนเซอรและทรานดิว
เซอร มีการฝกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟาไมนอยกวา 5 การทดลอง    

 
513015  วงจรไฟฟาและการจําลองผล               3(2-2-5) 

(Electrical Circuit and Simulation) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513006 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 
ความรูพื้นฐานของวงจรไฟฟา ความตางศักย กระแสไฟฟา ตัวนํา ฉนวน ความ

ตานทานและความนําไฟฟา กฏของโอหม วงจรไฟฟาตัวตานทาน วงจรไฟฟาแบบอนุกรม ขนาน และผสม วงจร
แบงแรงดันไฟฟา และวงจรแบงกระแสไฟฟา กฏกระแส และกฏแรงดันของเคอรชอฟฟ การวิเคราะหวงจรแบบ
แรงดันโนด การวิเคราะหวงจรแบบกระแสเมช การใชดิเทอรมิแนนท ทฤษฎีเทวินิน และทฤษฎีนอรตัน ทฤษฎี
การวางซอน วงจรอนุกรม R L C วงจรขนาน R L C ทรานเฟอรฟงกชัน เฟสเซอรไดอะแกรม ไฟฟากระแสสลับ 
1 เฟส การแกตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟาหน่ึงเฟส ไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การตอแบบสตาร-เดลตา การ
แกตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟาสามเฟส และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบตางๆ ที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไม
นอยกวา 5 การทดลอง 
 
513016  วงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล            3(2-2-5) 

(Electronics Circuit and Simulation) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513006 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 
ทฤษฎีเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนํา โครงสรางสัญลักษณ คุณสมบัติทางฟสิกสของ อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนําตางๆ ความรู เบื้องตนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ ไดแก ไดโอด 
ทรานซิสเตอร เฟท เอสซีอาร ไตรแอก ไอซี555 ไอซีออปแอมป การทํางานของทรานซิสเตอรแบบคอมมอนตางๆ 
กราฟแสดงคุณลักษณะคาพารามิเตอร การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยทรานซิสเตอรแบบตางๆ การ
วิเคราะหวงจรขยายสัญญาณทางดานไฟกระแสสลับโดยใชแบบจําลองทรานซิสเตอร การใหไบอัสวงจรขยาย
สัญญาณดวยเฟท การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณทางดานไฟกระแสสลับโดยใชแบบจําลองของเฟท 
ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายแบบปอนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายกําลัง
แบบตางๆ วงจรพาวเวอรซับพลาย และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบตางๆ ทีค่รอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 
5 การทดลอง 
 



513017  วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก             3(2-2-5) 
(Digital Circuit and Logic Design) 

   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513016 วงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล 
วงจรลอจิกเกต หลักการทํางานดิจิทัลลอจิกเกตพื้นฐานและการประยุกตใชงาน วงจร

คอมไบเนช่ัน วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ และดีมัลติเพล็กซ วงจรกําเนิด
สัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล วงจรแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเปนดิจิทัล การใช
โปรแกรมจําลองผลการทํางานของวงจรดิจิทัล การเขียนโปรแกรมวงจรลอจิกโดยใชไอซีดิจิทัลชนิดโปรแกรมได 
และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบตางๆ ที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต          3(2-2-5) 

(Microcontroller and Application) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ศึ กษา เ ป รี ยบ เ ที ยบ ไม โ คร ค อน โ ท ร ล เ ล อ ร ต ร ะ กู ล ต า ง ๆ  ก า ร เ ช่ื อ มต อ

ไมโครคอนโทรลเลอร และอุปกรณตอพวงที่จําเปนศึกษาหลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟตแวรบนระบบ
สมองกลฝงตัวและตัวอยางการใชงานตางๆ และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบตางๆ ที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไม
นอยกวา 5 การทดลอง 

 
513019  สนามแมเหล็กไฟฟา              3(3-0-6) 
   (Electromagnetic Field) 

พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513002 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 
        สอบผานรายวิชา 513015 วงจรไฟฟาและการจําลองผล   
   ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร ระบบพิกัด สนามไฟฟาสถิต 
ความเขมสนามไฟฟา พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา สนามแมเหล็กแบบคงตัว กฎบิ
โอซาวารต กฎของแอมแปร แรงแมเหล็ก วัสดุแมเหล็กและการเหน่ียวนํา สนามที่เปลี่ยนตามเวลา  
 
513020  เครื่องจักรกลไฟฟาและการจําลองผล             3(2-2-5) 

(Electrical Machine and Simulation) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513019 สนามแมเหล็กไฟฟา   

   วงจรแมเหล็ก โครงสรางและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา โวลเตจเร็กกูเลช่ัน
และประสิทธิภาพของหมอแปลงไฟฟา โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง เครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง โครงสรางของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ และทดลองที่
ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513021  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร              3(2-2-5) 

(Computer Network) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   ศึกษาและปฏิบัติในหัวขอ หลักการทํางานเครือขายและอุปกรณในระบบมาตรฐาน 
โมเดลโอเอสไอ โพรโตคอล การคอนฟกกูเรชันอุปกรณในระบบเครือขายโดยใชโปรแกรมจําลองสถานการณ 



ไดแก รูปแบบ VLAN RIP/IGRP, OSPF และ EIGGP และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การ
ทดลอง 
 
513022  ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟา             3(3-0-6) 

(Electrical Engineering Safety) 
ที่มา ความสําคัญ หลักการ วิธีการ ข้ันตอนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติตางๆ 

มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการปองกันและลดอุบัติเหตุในงานตางๆ และการบริหารจัดการ
คุณภาพ โดยมีการฝกปฏิบัติการใชเทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ ที่ทันสมัยเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
 
513023  การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 

(Energy Management in Industrial Factory) 
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงาน หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน การ

อนุรักษพลังงานไฟฟาโรงงานอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารควบคุมหรือสถานประกอบการ 
การปฏิบัติตรวจวิเคราะหพลังงานไฟฟาภายในอาคาร การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบที่
ประกาศโดยกระทรวงพลังงาน 

 
513024  การบริการวิชาการและการบริการชุมชน             3(2-2-5) 
    (Academic Service for Community Service) 
   หลักการ การจัดการสัมมนาบริการวิชาการ และ/หรือ การบริการเพื่อพัฒนาใหชุมชน 
ความตองการของกลุมคนหรือชุมชนเปาหมาย ทั้งในและ/หรือนอกหองเรียน เพื่อการนําความรูมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากร เพื่อใหมีทักษะสามารถเขียนนําเสนอโครงการ รางหนังสือเชิญ 
ประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เพื่อหาแนวทางแกปญหา วิธีการดําเนินงานอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพแลวนําเผยแพรตอสังคม 
   
  2. วิชาเอกเลือก 

 2.1 กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
513101  สัญญาณและระบบ            3(3-0-6) 
   (Siganal and System) 
   พ้ืนฐานความรู : 513002 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 
   สัญญาณและระบบแบบที่ตอเน่ืองทางเวลาและแบบไมตอเน่ืองทางเวลา ระบบที่ไม
แปรเปลี่ยนตามเวลาแบบเชิงเสน การทําคอนโวลูชัน การหาผลตอบสนองของระบบ การวิเคราะหสัญญาณโดยใช
การแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาส การแปลงซี การประยุกตใชงานของสัญญาณและระบบ เทคนิคแบบใหมใน
การวิเคราะห 
 
 
 
 



513102  การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา             3(2-2-5) 
(Electrical Machine Control) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513020 เครื่องจักรกลไฟฟาและการจําลองผล 

   หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบชิงโครนัส หลักการและการ
วิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหน่ียวนําหน่ึงเฟสและสามเฟส การเริ่มหมุนของมอเตอรเหน่ียวนํา การควบคุม
ความเร็วของมอเตอรเหน่ียวนําแบบหน่ึงเฟสและสามเฟส การปองกัน เครื่องจักรกลไฟฟา และทดลองที่
ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513103   การขับเคลื่อนดวยไฟฟา                3(2-2-5) 

(Electrics Drive) 
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513102  การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา 
   องคประกอบในระบบขับเคลื่อนไฟฟา ลักษณะสมบัติโหลด ยานการทํางานของระบบ
ขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร การคํานวณคาพิกัดของมอเตอรในการขับเคลื่อนโหลดแบบตางๆ ลักษณะสมบัติ
แรงบิด-ความเร็วของมอเตอรกระแสตรงที่ใชในระบบขับเคลื่อน วงจรควบคุมและวิธีการควบคุมมอเตอร
กระแสตรง ลักษณะสมบัติแรงบิด ความเร็วและวงจรสมมูลของมอเตอรเหน่ียวนําที่ใชในระบบขับเคลื่อน วงจร
ควบคุมและวิธีการควบคุม และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513104  การออกแบบระบบไฟฟาและการสองสวาง           3(2-2-5) 

(Electrical System and Illumination Design) 
   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบไฟฟา มาตรฐานและขอกําหนด การเขียนผัง
และแบบไฟฟา ผังการจายกําลังไฟฟา สายไฟฟาและทางเดินสาย อุปกรณไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา การคํานวณ
โหลด การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรแสงสวางและวงจร
เครื่องใชไฟฟา การออกแบบวงจรมอเตอรไฟฟา ตารางโหลด สายปอนและสายประธาน ระบบไฟฟา ระบบไฟ
ฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร การตอลงดินสําหรับระบบไฟฟา และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไม
นอยกวา 5 การทดลอง 
 
513105  ไฟฟาและงานระบบ              3(2-2-5) 

(Electrical and System) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513104 การออกแบบระบบไฟฟาและ 

     การสองสวาง 
ระบบไฟฟาแรงตํ่า การประกอบติดต้ังตูเมน (MDB, SDB, LOAD CENTER) งานติดต้ัง

รางไฟและทอไฟ (CABLE TRAY, LADDER, WIRE WAY, CONDUIT) งานเดินสายเมนไฟฟาในอาคารและนอก
อาคาร งานติดต้ังระบบไฟแสงสวางภายในและภายนอกอาคาร งานติดต้ังเตารบัภายในและภายนอกอาคาร งาน
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบโทรศัพทและกลองวงจรปด ระบบกระจายเสียงภายในและภายนอกอาคาร การ
ติดต้ังระบบควบคุมปมนํ้าอัตโนมัติ การติดต้ังระบบปรับอากาศภายในอาคาร และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของ
ทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 

 
 
 



513106  การผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน            3(2-2-5) 
(Electrical Power Generation Using Renewable Energy) 

   โครงสรางระบบไฟฟา แหลงที่มาของพลังงานไฟฟา ลักษณะโหลด ลักษณะและ
รูปแบบของเครื่องกําเนิดไฟฟา ความรูเบื้องตนการผลิตและระบบจําหนายและอุปกรณในระบบไฟฟา การผลิต
ไฟฟาแบบพลังงานหมุนเวียน เชน นํ้า ลม แสงอาทิตย ขยะมูลฝอย เปนตน  และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของ
ทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513107  การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได            3(2-2-5) 

(Programmable Logic Control) 
การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมโดยใชการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 

(PLC) ศึกษาโครงสรางทางสถาปตยกรรม โครงสรางของภาษา การเขียนแลดเดอรไดอะแกรม การเช่ือมตอ
อุปกรณอินพุตและเอาตพุต การใชงานระบบเซอรโวมอเตอร หลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือและระบบ
ควบคุมใหเหมาะสม พรอมทั้งการประยุกตใชงานการควบคุมงานอุตสาหกรรม และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหา
ของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513108  อิเล็กทรอนิกสกําลังและการจําลองผล            3(2-2-5) 

(Power Electronics and Simulation) 
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513016 วงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลอง ผล 

คุณสมบั ติ ของอุปกรณทางด านอิ เ ล็ กทรอ นิกส กํ าลั ง  ไดแก  ได โอดกํ าลั ง 
ทรานซิสเตอรกําลังชนิดไบโพลาร มอสเฟต ไอจีบีที วงจรคอนเวอรเตอรขนิดตางๆ วงจรอินเวอรเตอร คุณสมบัติ
ทางแมเหล็กของหมอแปลงและตัวเหน่ียวนําในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรขับชนิดตางๆ และทดลองเกี่ยวกับ
วงจรแบบตางๆที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 

 
513109  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมและการจําลองผล                     3(2-2-5) 

 (Industrial Electronics and Simulation) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513016 วงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลอง 
โครงสรางการทํางานและคุณลักษณะของอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร เซนเซอร

แบบตางๆ อุปกรณทรานสดิวเซอร ที่มีผลจากความรอน แสง เสียง แรงกล สนามแมเหล็ก ความช้ืน กาซ ควัน 
และการประยุกตใชงานเปนวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ และทดลองเกี่ยวกับวงจร
แบบตางๆ ที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 

 
513110  หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟา             3(2-2-5) 

(Selected Topics in Electrical Engineering) 
   จัดกิจกรรมในหัวขอเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟาที่มีเน้ือหาชวยสงเสริมความถนัด
ของนักศึกษา สิ่งที่นักศึกษาสนใจแตไมมีการสอนตามปกติ สิ่งที่กําลังพัฒนาและวิทยาการลาสุดในปจจุบันที่
เกี่ยวของกับวิศวกรรมไฟฟา   
 
 
 



   2.2 กลุมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
513201  หลักการสื่อสาร                3(3-0-6) 

(Principles of Communication) 
  วิวัฒนาการของการสื่อสาร ความหมายของขอมูล คลื่นรบกวน และคลื่นแทรกแซง 
หลักการมอดูเลช่ันและการสงแบบตางๆ วงจรและหลักการทํางานของเครื่องรับชนิดซูเปอรเฮทเทอโรดายน ฟรีเค
วนซีและเฟสมอดูเลช่ัน การลดเสียงรบกวน พัลสมอดูเลช่ัน ระบบรหัสการแพรกระจายคลื่นวิทยุผานบรรยากาศ 
ระบบสื่อสารผานดาวเทียม การสื่อสารดวยแสงระบบการสื่อสารแบบตางๆ ไดแก โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ 
 
513202  การสื่อสารขอมูลและโครงขาย             3(3-0-6) 

(Data Communication and Network) 
   แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรมการจัดช้ันของโครงขายการ
สื่อสาร โพรโทคอลแบบจุดตอจุดและการเช่ือมโยง แบบจําลองหนวงในโครงขายขอมูล การสื่อสารแบบเขาถึง
หลายทาง การจัดเสนทางในโครงขายขอมูล การควบคุมการไหลของขอมูล 
 
513203   การสื่อสารใยแสง                3(3-0-6) 
   (Optical Fiber Communication) 
   ระบบสื่อสารเคเบิลใยแสง การเดินทางของเสนใยแสง ชนิดเสนใยแสง ชนิดของเคเบิล
ใยแสง พารามิเตอรการสงทางแสง กระบวนการผลิตเสนใยแสงและเคเบิลใยแสง แหลงกําเนิดแสง หลักการของ
เลเซอร การมอดูเลตทางแสง ตัวตรวจจับแสง ตัวทวนสัญญาณแสง คัปเปลอร การตรวจดูความสกปรกของหนา
ตัดเสนใยแสง การเช่ือมตอเสนใยแสงแบบสไปซ การเขาหัวตอ การใชงาน OTDR  ในการวิเคราะหโครงขายและ
ตรวจหาตําแหนงจุดเสีย แนวโนมของการสื่อสารใยแสงในอนาคต 
 
513204  คลื่นแมเหล็กไฟฟา               3(3-0-6) 
   (Electromagnetic Wave) 
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513019 สนามแมเหล็กไฟฟา 
   สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอเิล็กตริก ความจุไฟฟา กระแสการพาและกระแสการนํา 
สนามแมเหล็ก ความเหน่ียวนาทางแมเหล็กไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซเวลล
และเงื่อนไขขอบเขต กฎของฟาราเดยและกระแสการกระจัด สมการคลื่น คลื่นระนาบ 
 
513205  วิศวกรรมสายอากาศ               3(3-0-6) 
   (Antenna Engineering) 
   นิยามและทฤษฎีพื้นฐาน การกําหนดทฤษฎีของปญหาการแพรคลื่น แหลงกําเนิด
สัญญาณจุดแบบไอโซโทรปค กระสวนสนามและกระสวนกําลัง ทิศทางและอัตราการขยาย อิมพีแดนซของการ
แพร โพราไลเซช่ันของคลื่น การแพรคลื่นจากช้ินสวนกระแส สมบัติการแพรคลื่นของสายอากาศแบบเสนลวด 
สายอากาศแบบแถวลําดับเชิงเสน สายอากาศแบบยูดา-ยากิ สายอากาศแบบล็อก-เพอรริโอดิก สายอากาศ
แบบอะเพอเจอร สายอากาศแบบจานสะทอน และการทดสอบสายอากาศ 
 
 



513206  การสื่อสารแบบไรสาย               3(3-0-6) 
(Wireless Communication) 

   นิยามการสื่อสารแบบไรสาย สเปคตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสื่อสารแบบไรสาย
สมัยใหม เฟรสเนลโซน การสื่อสารแบบแนวสายตา (LOS) การสื่อสารแบบไมใชแนวสายตา (NLOS) หลักการ
เบื้องตนและแนวคิดในการออกแบบระบบสื่อสารแบบไรสาย เทคนิคการเขาถึงหลายทางสําหรับการสื่อสารแบบ
ไรสาย สมการการสงผานของฟริส การสื่อสารสนามระยะใกล เครือขายเซนเซอรไรสาย เทคโนโลยีโมบายล
อินเทอรเน็ต มาตรฐานเครือขายแบบไรสาย แนวโนมเทคโนโลยีสื่อสารแบบไรสายในอนาคต 
 
513207  การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี           3(2-2-5) 

(Mobile Programming) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ โดยศึกษาสถาปตยกรรม
ฮารดแวร คุณลักษณะ ขอจํากัด กระบวนการของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใชสําหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต 
การติดตอกับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อทดสอบและ
แกไขขอผิดพลาดบนระบบคอมพิวเตอร และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513208  วิศวกรรมโทรศัพท                        3(3-0-6) 

(Telephone Engineering) 
    เทคนิคของการใหสัญญาณและการสวิตชในโครงขายวงจรโทรศัพทการคํานวณ ทราฟ
ริกและการคาดการณโครงขายวงจร โทรศัพทสาธารณะ อุปกรณหลายทางและสายสง ระบบสวิตชแบบเอสพีซี 
ระบบเอสดีเฮช ระบบโทรศัพทตูสาขา ระบบไอเอสดีเอ็น ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่   
 
513209  วิศวกรรมโทรคมนาคมขั้นสูงและการจําลองผล           3(2-2-5) 

(Advanced Telecommunication Engineering and Simulation) 
ทบทวนความรูและปฏิบัติการตามหัวขอเกี่ยวกับการสื่อสารใยแสง การสื่อสารขอมูล

และโครงขาย การสื่อสารแบบไรสาย วิศวกรรมสายอากาศ และหัวขอที่เกี่ยวของกับการสื่อสารโทรคมนาคม 
อยางนอย 5 การทดลอง 
 
513210  หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม             3(2-2-5) 

(Selected Topics in Telecommunication Engineering) 
   จัดกิจกรรมในหัวขอเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่มีเน้ือหาชวยสงเสริมความ
ถนัดของนักศึกษา สิ่งที่นักศึกษาสนใจแตไมมีการสอนตามปกติ สิ่งที่กําลังพัฒนาและวิทยาการลาสุดในปจจุบันที่
เกี่ยวของกับวิศวกรรมโทรคมนาคม 

  
 
 
 
 



 2.3 กลุมวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
513301  เซนเซอรและแอคทูเอเตอรในโรงงานอัตโนมัติ           3(2-2-5) 

(Sensors and Actuators in Factory Automation) 
แนะนํากระบวนการผลิตแบบดิสครีต เซนเซอรแบบสองสถานะ เชน ลิมิตสวิตช พร็อก

ซิมิต้ีสวิตช และเซนเซอรชนิดใชแสง เซนเซอรวัดกระแสแบบฮอลล เทคโคเจนเนอเรเตอร เอนโคดเดอร อุปกรณ
ควบคุมทางไฟฟา เชน โซลินอยดวาลว และหนาสัมผัสทางไฟฟา ระบบติดตามทรัพยสิน เชน บารโคด และอาร
เอฟไอดี อุปกรณและระบบนิวเมติกส และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513302  วิศวกรรมหุนยนต              3(2-2-5) 

(Robotics Engineering) 
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513018 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต  

ประเภทของหุนยนต องคประกอบของหุนยนต การออกแบบหุนยนตตามลักษณะการ
ใชงาน การตรวจจับรับรูของหุนยนต เซนเซอรตรวจจับวัตถุ เซนเซอรตรวจจับสี ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว การ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต จัดการประลองแขงขันหุนยนต  

 
513303  หุนยนตในงานอุตสาหกรรม             3(2-2-5) 

(Industrial Robotics) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513302 วิศวกรรมหุนยนต 
แนะนําหุนยนตอุตสาหกรรม คิเนแมติกของแขนหุนยนต พลศาสตรของหุนยนต การ

วางแผนดานความเร็ว-ความเรงและการควบคุมการเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมหุนยนต การควบคุมระบบ
หุนยนตหลายตัว การประยุกตใชงานหุนยนตในระบบอัตโนมัติ และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอย
กวา 5 การทดลอง 
 
513304  การควบคุมลําดับ               3(2-2-5) 

(Sequence Control) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513301 เซนเซอรและแอคทูเอเตอรใน  
      โรงงานอัตโนมัติ 

   แนะนําการควบคุมแบบตรรกะ การควบคุมลําดับ ตัวควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได
การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบควบคุมลําดับ สิ่งอํานวยความสะดวกในการควบคุมลําดับ การเลือก การติดต้ัง 
และการประยุกตใชงานตัวควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมไดในระบบอัตโนมัติ และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของ
ทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513305  สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(2-2-5) 

(SCADA and Information Technology) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513021 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

   แนะนําอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค แนวคิดของสกาดา สถาปตยกรรม
ของสกาดา แนวคิดของสวนติดตอกับผูใชและการออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสกาดา สกาดาสมัยใหม
ในระบบอัตโนมัติ และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 



513306  ระบบควบคุมอัตโนมัติ              3(2-2-5) 
(Automatics Control) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513002 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 2 

   การจําลองระบบทางกายภาพและหาระบบที่ไมเชิงเสนใหเปนเชิงเสนอยางประมาณ 
ทรานสเฟอรฟงคชัน และบล็อกไดอะแกรม การควบคุมแบบเปด/ปด และแบบพี-ไอ-ดี การทํางานในสภาวะปกติ 
ความคลาดเคลื่อนและสัมประสิทธ์ิความคลาดเคลื่อน การแกสมการดิฟเฟอรเรนเชียลดวยวิธีการเปลี่ยนรูปของ
ลาปลาซและดวยวิธี แอนะล็อกคอมพิวเตอร การตอบสนองที่แปรเปลี่ยนตามเวลาและการวิเคราะหเสถียรภาพ
ของระบบดวยวิธีทางเดินของรากและหลักการวิเคราะหเสถียรภาพของไนควิสท การตอบสนองตอความถ่ีและ
แสดงขอมูลการตอบสนองตอความถ่ี การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมวิธีสเตทสเปซ และระบบ
ควบคุมที่มีหลายอินพุท หลายเอาตพุต และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
513307  การประมวลผลและวิเคราะหภาพ            3(2-2-5) 

(Image Processing and Analysis) 
พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัล การรับภาพของมนุษย การสรางภาพ ตัวแทน 

แสดงภาพ การกรองและการเสริมแตงภาพเชิงระยะ การบูรณะภาพ การแบงสวนของภาพ การวิเคราะหภาพ 
ภาพรวมของคอมพิวเตอรวิช่ัน ความสัมพันธระหวางการประมวลผลภาพและปญญาประดิษฐ งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การประมวลผลภาพและระบบวิช่ันของหุนยนตในปจจุบัน และทดลองที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 
5 การทดลอง 
 
513308  การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห         3(2-2-5) 

(CAD CAM and CAE) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟา  
      สอบผานรายวิชา 513304 การควบคุมลําดับ  

   หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพดวยคอมพิวเตอร การนําคอมพิวเตอรชวยในการ
สรางช้ินงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการควบคุมเชิงเลข โครงสรางเครื่องจักร การ
เขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข อุปกรณขับเคลื่อนระบบ การอินเทอรโปเลทในระบบผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร 
เครื่องจักรกลที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร การวิเคราะหคุณสมบัติทางกลของช้ินงานหรือผลิตภัณฑ  

 
513309  ระบบสมองกลฝงตัว              3(2-2-5) 

(Embedded System) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513018 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต 
แนวคิดพื้นฐานของระบบสมองกลฝงตัว ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับระบบรวมถึง

เครื่องมือตางๆ การเช่ือมตอระหวางระบบคอมพิวเตอรเขากับไมโครคอนโทรลเลอรที่เลือกใช การออกแบบและ
สรางระบบสําหรับงานที่ไดรับมอบหมาย แนะนําไอโอที (IoT) และไอไอโอที (iIoT) และทดลองที่ครอบคลุม
เน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
 
 
 



513310  หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ            3(2-2-5) 
(Selected Topics in Automation Engineering) 
จัดกิจกรรมในหัวขอเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมระบบอัตโนมัติที่มีเน้ือหาชวยสงเสริม

ความถนัดของนักศึกษา  สิ่งที่นักศึกษาสนใจแตไมมีการสอนตามปกติ สิ่งที่กําลังพัฒนาและวิทยาการลาสุดใน
ปจจุบันที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
3. กลุมวิชาโครงงานและฝกประสบการณวิชาชีพ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
513401  การเตรียมฝกประสบการณทางวิชาชีพเฉพาะทาง         1(0-45-0) 

วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม  
(Preparation for Professional Experience in Industrial Electrical 
Engineering) 

   จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการในการฝก
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในวิชาชีพ 
 
513402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 
   (Industrial Electrical Engineering Project) 
   พ้ืนความรู : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป 
   การสรางสรรคหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว วิเคราะหปญหาและการแกไขโดย
นําเอา ความรูที่ศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงานและใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหเกิดความคิด
สรางสรรค ในการผลิตผลงาน เนนการปฏิบัติงานตามรูปแบบการทํางานเปนทีม 
 
513403  การฝกประสบการณวิชาชีพเฉพาะทาง  3(0-270-0) 
   วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

(Field Experience in in Industrial Electrical Engineering) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513401  การเตรียมความพรอมฝก 
               ประสบการณวิชาชีพเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม  
ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที ่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใตการควบคุม
ของอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหไดรับความรู พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพ  
 
513404    สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม      6(0-640-0) 

(Co-operative Education) 
พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 513401  การเตรียมความพรอมฝก 

     ประสบการณวิชาชีพเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม  
   การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที ่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงาน



จริงเสมือนหน่ึงเปนพนักงานขององคกร จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ 
และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ 
เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลการเรียน 
แผนการเรียนกลุมอิเล็กทรอนิกส 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   

เอกบังคับ 504111 เขียนแบบไฟฟา 3(2-2-5)   
504121 วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)   
504141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   
504101 แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค 3(3-0-6)   
504112 เครื่องมือวัดไฟฟา 3(2-2-5)   

รวม 18(14-8-32)   
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 504231 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)   
504113 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 3(2-2-5)   
504122 อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6)   
504123 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2)   

รวม 16(14-5-31)   
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 504201 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6)   
504211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 3(2-2-5)   
504221 อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6)   
504222 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3-2)   
504241 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5)   

รวม 19(16-7-36)   
 
 



ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6)   
005001 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 504202 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6)   
504242 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6)   
504243 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 1(0-3-2)   
504244 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   

เอกเลือก 505401 ออปแอมปและการประยุกตใชงาน 3(3-0-6)   
รวม 19(17-5-37)   

 
ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   
002001 วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 504311 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   
504331 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
504332 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 3(2-2-5)   
504231 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)   

เอกเลือก 505403 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการ
จําลอง 

3(2-2-5)   

รวม 21(19-4-40)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

 
ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
เอกบังคับ 504335 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   

504371 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
504381 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 1(0-3-2)   

เอกเลือก 505402 การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูง 3(2-2-5)   
505408 การออกแบบลายวงจรพิมพดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
3(2-2-5)   

505402 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
ฝกประสบ 

การณวิชาชีพ 
504391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

เลือกเสร ี 004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   
รวม 21(14-59-36)   

 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เอกบังคับ 504492 
 
 

504493 

การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม หรือ  
สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
 
 

6(0-640-0) 

  

รวม 5 หรือ 6(X-X-X)   
 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เอกบังคับ 504471 โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   
เอกเลือก 504405 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5)   

 505400 หัวขอคัดสรรทาง
อิเล็กทรอนิกส 

3(3-0-6)   

 505242 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)   
เลือกเสร ี  เลือก 1 วิชา  3(X-X-X)    

รวม 14(X-X-X)   
 
 



แผนการเรียนกลุมโทรคมนาคม 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
เอกบังคับ 504111 เขียนแบบไฟฟา 3(2-2-5)   

504121 วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)   
504141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   
504101 แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค 3(3-0-6)   
504112 เครื่องมือวัดไฟฟา 3(2-2-5)   

รวม 18(14-8-32)   
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 504231 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)   
504113 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 3(2-2-5)   
504122 อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6)   
504123 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2)   

รวม 16(14-5-31)   
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 504201 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6)   
504211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 3(2-2-5)   
504221 อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6)   
504222 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3-2)   
504241 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5)   

รวม 19(16-7-36)   
 
 

 
 



ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6)   
005001 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 504202 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6)   
504242 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6)   
504243 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 1(0-3-2)   
504244 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   

เอกเลือก 506401 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)   
506402 ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2)   

รวม 20(17-8-39)   
 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   
002001 วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 504311 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   
504331 การควบคุมคุณภาพในงาน

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6)   

504332 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 3(2-2-5)   
504231 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)   

เอกเลือก 506409 การสื่อสารแบบมีสาย 3(3-0-6)   
รวม 21(20-2-41)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
เอกบังคับ 504335 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   

504371 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
504381 การบริการวิชาการและการบริการ

ชุมชน 
1(0-3-2)   

เอกเลือก 506404 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6)   
506405 การสื่อสารแบบไรสาย 3(3-0-6)   
506410 เทคโนโลยีบอรดแบนด 3(3-0-6)   

ฝกประสบ 
การณวิชาชีพ 

504391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

เลือกเสร ี 004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   
รวม 21(17-53-39)   

 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เอกบังคับ 504492 
 
 

504493 

การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม หรือ  
สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
 
 

6(0-640-0) 

  

รวม 5 หรือ 6(X-X-X)   
 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

เอกบังคับ 504471 โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   
เอกเลือก 506400 หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(3-0-6)   

 506411 โทรคมนาคมไทย 3(3-0-6)   
 506441 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

สําหรับอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที ่

3(2-2-5)   

เลือกเสร ี  เลือกเรียน 1 รายวิชา 3(X-X-X)   
รวม 14(X-X-X)   

 



บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 บันทึกการเขารวมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



กระดาษบันทึกขอความ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             


