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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม  

 
1.  ชื่อหลักสตูร 

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

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Engineering (Industrial Electrical Engineering) 
  ชื่อย่อ B.Eng. (Industrial Electrical Engineering) 

 
3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
4.  ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้และสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อต่อ
ยอดสู่นวัตกรรมบนพื้นฐานจริยธรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
 
5.  วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้มี
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ดังนี ้
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและต่อสังคม และปฏิบัตตินภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
 2.  มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว อย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 
 3.  มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ พัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 4.  คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 5.  มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถ'ในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการท างาน เป็นหมู่
คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
 6.  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ใน
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 
6.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานอาชีพ
ได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมคือ 

1. อาชีพอิสระ ได้แก่ นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรอิสระ งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ งานรับเหมาระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งาน



ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นเจ้าของกิจการด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม โดย
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และประเทศอื่นๆ 
   2. งานเอกชน ได้แก่ ครูผู้ช่วยในสถาบันการศึกษาเอกชน งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และระบบติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม หัวหน้ า
ช่างเทคนิคในหน่วยงานเอกชน วิศวกรซ่อมบ ารุง วิศวกรควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนพนักงาน
ประจ าบริษัทต่างๆ  ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3. งานภาครัฐ ได้แก่ วิศวกร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ช่างเทคนิคฝ่ายปฏิบัติงาน ประจ ากองใน
สังกัดกระทรวงต่างๆ ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

4. งานภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การเป็นวิศวกรเทคนิค ด้านไฟฟ้า พลังงานทดแทน อิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคมในหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 
7.  โครงสร้างของหลักสูตร 

7.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต 
7.2  โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า  130 หน่วยกิต 
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา      9-14 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   11-16 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   5-10 หน่วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเอกบังคับ     66 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเอกเลือก     21 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาโครงงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
7.3  รายวิชาในหลักสูตร 

1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลขประจ าวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 
 ล าดับเลขต าแหน่งที ่1-3 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ 061 
 ล าดับเลขต าแหน่งที ่4    
  เลข  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
  เลข  2  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  เลข  3  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ล าดับเลขต าแหน่งที ่5-6 หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจ าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่1-3 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คือ 513 
ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4   



  เลข 0 หมายถึง  วิชาเอกบังคับ 
  เลข 1 หมายถงึ  วิชาเอกเลือกในกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า 
  เลข 2 หมายถงึ  วิชาเอกเลือกในกลุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคม 
  เลข 3 หมายถงึ  วิชาเอกเลือกในกลุ่มวิศวกรรมระบบอัตโนมัต ิ
  เลข 4 หมายถงึ  วิชาในกลุ่มโครงงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5 และ 6 หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 

2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
  2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาบังคับ จ านวน 25 หน่วยกิต 
และรายวิชาเลือก อย่างน้อย 5 หน่วยกิต จากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้ ดังนี้ 
  1.  กลุ่มวิชาภาษา      

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

  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 2.1  บังคับ     เรียน 9 หน่วยกิต 
061201 ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9      
061202 ความเป็นไทย    3(3-0-6) หน่วยกิต 
061203 อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมือง 2(1-2-3) หน่วยกิต 
 อาเซียน 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต  2(1-2-3) หน่วยกิต 
 2.2  เลือก     เรียน 2 หน่วยกิต 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  2(1-2-3) หน่วยกิต 



061206 เศรษฐกิจกับวถิีชีวิต   2(1-2-3) หน่วยกิต 
061207 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 2(1-2-3) หน่วยกิต 
 2.3  เลือก     เรียน 0-5 หน่วยกิต 
061208 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) หน่วยกิต 
061209 มนุษย์กับสุนทรียภาพ   3(3-0-6) หน่วยกิต 
061210 การใช้เหตุผลในสังคม    2(2-0-4) หน่วยกิต 
061211 ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สงัคมโลก 3(3-0-6) หน่วยกิต 
 ในปัจจุบันและอนาคต 
061212 มนุษย์กับอารยธรรม   2(2-0-4) หน่วยกิต 
061213 กฎหมายในการด ารงชีวิต   3(3-0-6) หน่วยกิต 
061214 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  2(2-0-4) หน่วยกิต 

  3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลย ี
 3.1  บังคับ     เรียน 3 หน่วยกิต 

061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6) หน่วยกิต 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) หน่วยกิต 
 3.2  บังคับเลอืก     เรียน 2 หน่วยกิต 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ  2(1-2-3) หน่วยกิต 
  สารสนเทศออนไลน์ 
061304 เทคโนโลยีสารสนเทศ   2(1-2-3) หน่วยกิต 
  เพื่อการสื่อสารและสื่อประสม 
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศ   2(1-2-3) หน่วยกิต 
  ส าหรับส านักงานอัตโนมัติ 
 3.3  เลือก     เรียน 0-5 หน่วยกิต 
061306 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   3(3-0-6) หน่วยกิต 
  เพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต 
061307 อาหารเพื่อชีวิต    2(1-2-3) หน่วยกิต 
061308 เทคโนโลยีในชวีิตประจ าวัน  2(1-2-3) หน่วยกิต 

  2.2  หมวดวิชาเฉพาะ   เรียนไมน่้อยกว่า  94 หน่วยกิต 
  1.  วิชาเอกบงัคับ   เรียนไมน่้อยกว่า  66 หน่วยกิต 

513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1  3(3-0-6) หน่วยกิต 
513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2  3(2-2-5) หน่วยกิต 
513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3  3(3-0-6) หน่วยกิต 
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   3(3-0-6) หน่วยกิต 
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1  1(0-3-6) หน่วยกิต 
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3(3-0-6) หน่วยกิต 
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2  1(0-3-6) หน่วยกิต 
513008 เคมีส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) หน่วยกิต 
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร  1(0-3-6) หน่วยกิต 
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) หน่วยกิต 



513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า  3(2-2-5) หน่วยกิต 
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า  3(2-2-5) หน่วยกิต 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) หน่วยกิต 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า  3(2-2-5) หน่วยกิต 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล  3(2-2-5) หน่วยกิต 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) หน่วยกิต 
513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5) หน่วยกิต 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) หน่วยกิต 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) หน่วยกิต 
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) หน่วยกิต 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) หน่วยกติ 
513023 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) หน่วยกิต 
513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5) หน่วยกิต 

  2.  วิชาเอกเลือก 
  เลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึง่  เรียนไมน่้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  2.1  กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า 
    513101 สัญญาณและระบบ   3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513102 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า  3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513103 ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า   3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513104 การออกแบบระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513105 ไฟฟ้าและงานระบบ   3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513106 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513107 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได ้ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513108 อิเล็กทรอนิกสก์ าลังและการจ าลองผล 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513109 อิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม  3(2-2-5) หน่วยกิต 
      และการจ าลองผล 
    513110 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3(2-2-5) หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
    513201 หลักการสื่อสาร    3(3-0-6) หน่วยกิต 
    513202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  3(3-0-6) หน่วยกิต 
    513203 การสื่อสารใยแสง    3(3-0-6) หน่วยกิต 
    513204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) หน่วยกิต 
    513205 วิศวกรรมสายอากาศ   3(3-0-6) หน่วยกิต 
    513206 การสื่อสารแบบไร้สาย   3(3-0-6) หน่วยกิต 
    513207 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์  3(2-2-5) หน่วยกิต 
      สื่อสารเคลื่อนที่ 
    513208 วิศวกรรมโทรศัพท์   3(3-0-6) หน่วยกิต 
    513209 วิศวกรรมโทรคมนาคมขั้นสูง  3(2-2-5) หน่วยกิต 



      และการจ าลองผล 
    513210 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(2-2-5) หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัต ิ
    513301 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร ์  3(2-2-5) หน่วยกิต 
      ในโรงงานอัตโนมัติ 
    513302 วิศวกรรมหุ่นยนต ์   3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513303 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513304 การควบคุมล าดับ    3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513305 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513306 ระบบควบคุมอัตโนมัติ   3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513307 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513308  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
      ผลิต และวิเคราะห ์
    513309 ระบบสมองกลฝังตัว   3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513310 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
  3.  กลุ่มวิชาโครงงานและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ เรียนไมน่้อยกว่า 7         หน่วยกิต 
  3.1  บังคับเรียน 
    513401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ 1 (0-45-0) หน่วยกิต 
      ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
  3.2  เลือกเรียน 
    1. กลุ่มที่ 1 
    513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    513403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง 3(0-270-0) หน่วยกิต 
      วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
    2. กลุ่มที่ 2 
    513404 สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (0-640-0) หน่วยกิต 
      อุตสาหกรรม   
 
  4.หมวดวิชาเลือกเสร ี   เรียนไมน่้อยกว่า  6      หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 



8. บุคลากร 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนั 

ผศ.ธีรพันธุ์  สุทธิเทพ            วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมโทรคมนาคม      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี                       

นายเสกสิทธิ์  กมลชัย วศ.บ.   วิศวกรรมโทรคมนาคม               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
นายเอกวิทย์  หวังกั้น
กลาง 

วศ.ม.    
วศ.บ    

แมคคาทรอนิกส์ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์            

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์  
ศรีพลอย   

วศ.ด  
วศ.ม.              
วศ.บ.  

วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           

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

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
วิศวกรรมไฟฟ้า               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

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

วิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 
 

ค.อ.ม.  
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

นายนิทัศน์  สุริยะกาญจน ์ วศ.ม.   
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา้ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

นายสมิทธิ์  ปรีชาญาณ วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายสันติ  ชวนนอก วศ.ม.  
             
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายพิเชฐ  เกล็ดงูเหลือม อส.บ. เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นายฉัตรชัย  สดุดีพงษ์ อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. คณะกรรมการบริหารสาขา 
 

 
 



10. อาจารย์ทีป่รึกษา 
 ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) 

 หมู่ 1 นายสมิทธ์  ปรีชาญาณ  (กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 หมู่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธุ์  สุทธิเทพ  (กลุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 หมู่ 3 นายสันติ  ชวนนอก  (กลุ่มวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ) 

 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (เสาร์ – อาทิตย์) 
 หมู่ 1 ดร.สุรชัย  วงษ์ฟูเกียรต ิ (กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า) 
 หมู่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย  (กลุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 หมู่ 3 นายนิทัศน์  สุริยะกาญจน์ (กลุ่มวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ) 

 
11. แผนการศึกษาภาคปกต ิ
 1. กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า  

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

213011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6) 
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6) 
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 

รวม 18(13-11-36) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6) 
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6) 
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

รวม 18(14-9-37) 
 



ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

เอกบังคับ 

513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
513008 เคมีส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6) 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

รวม 21(15-13-41) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3) 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5) 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวม 18(12-12-30) 
 

ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 

513023 
การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 
513107 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได ้ 3(2-2-5) 
513108 อิเล็กทรอนิกสก์ าลังและการจ าลองผล 3(2-2-5) 

รวม 20(x-x-x) 



ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศกึษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 
513102 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513104 การออกแบบระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง 3(2-2-5 

เลือกเสร ี 513106 การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 3(2-2-5) 
รวม 16(x-x-x) 

 
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 

513103 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513105 ไฟฟ้าและงานระบบ 3(2-2-5) 
513109 อิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรมและการ

จ าลองผล 
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3(2-2-5) 

เลือกเสร ี 513110 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 

รวม 13(10-55-25) หรือ 16(x-x-x) 
หมายเหต ุ 
 นักศึกษาที่จะเลือกเรียนรายวิชา 513404 สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในภาค
การศึกษาที่ 2 ไม่ต้องให้ลงเรียนวิชา 513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือ 

3(0-270-0) 

513404 
สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

6(0-640-0) 

รวม 3(0-270-0) หรือ 6(0-640-0) 



  2. กลุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

213011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6) 
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6) 
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 

รวม 18(13-11-36) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6) 
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6) 
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

รวม 18(14-9-37) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

เอกบังคับ 

513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
513008 เคมีส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวศิวกร 1(0-3-6) 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

รวม 21(13-13-41) 



ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3) 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5) 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
513019 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวม 18(12-12-30) 
 

ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 

513023 
การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 
513201 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
513202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) 

รวม 20(x-x-x) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 
513203 การสื่อสารใยแสง 3(3-0-6) 
513204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

เลือกเสร ี 513206 การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6) 
รวม 16(x-x-x) 

 
 
 



ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 

513208 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(3-0-6) 
513210 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม

โทรคมนาคม 
3(2-2-5) 

513205 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3(2-2-5) 

เลือกเสร ี 513207 
การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(2-5-5) 

รวม 13(12-54-28) หรือ 16(x-x-x) 
 
หมายเหต ุ 
 นักศึกษาที่จะเลือกเรียนรายวิชา 513404 สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในภาค
การศึกษาที่ 2 ไม่ต้องให้ลงเรียนวิชา 513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือ 

3(0-270-0) 

513404 
สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

6(0-640-0) 

รวม 3(0-270-0) หรือ 6(0-640-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. กลุ่มวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

213011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6) 
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6) 
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5) 

รวม 18(13-11-36) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6) 
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6) 
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 

รวม 18(14-9-37) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

เอกบังคับ 

513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
513008 เคมีส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6) 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

รวม 21(13-13-41) 



ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3) 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5) 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(2-2-5) 
513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวม 18(12-12-30) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 

513023 
การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 
513301 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในโรงงาน

อัตโนมัติ 
3(2-2-5) 

513302 วิศวกรรมหุ่นยนต ์ 3(2-2-5) 
รวม 20(x-x-x) 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 
513303 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
513304 การควบคุมล าดับ 3(2-2-5) 

เลือกเสร ี 513305 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
รวม 16(x-x-x) 

 
 



ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 

513306 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบผลิตและวิเคราะห์ 

3(2-2-5) 

513308 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

3(2-2-5) 

513310 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3(2-2-5) 

เลือกเสร ี 513307 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ 3(2-2-5) 

รวม 16(10-55-25) หรือ 16(x-x-x) 
 
หมายเหต ุ 
 นักศึกษาที่จะเลือกเรียนรายวิชา 513404 สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในภาค
การศึกษาที่ 2 ไม่ต้องให้ลงเรียนวิชา 513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือ 

3(0-270-0) 

513404 
สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

6(0-640-0) 

รวม 3(0-270-0) หรือ 6(0-640-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. แผนการศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 
 1. กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6) 
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6) 
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

รวม 14(10-9-29) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6) 
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6) 
513008 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6) 

รวม 16(12-10-38) 
 

ปีที่ 1 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061201 ศาสตร์พระราชา 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

รวม 8(7-2-15) 
 
 

 
 



ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-3-6) 

รวม 13(8-7-24) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(3-0-6) 

รวม 14(9-10-23) 
 

ปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

รวม 9(9-0-18) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศกึษาทั่วไป 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513023 การจัดการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(0-3-6) 

รวม 13(x-x-x) 



ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513024 การบริการวิชาการและบรกิารชุมชน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 513107 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได ้ 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี 513106 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 3(2-2-5) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปีที่ 3 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 
513108 อิเล็กทรอนิกสก์ าลังและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513102 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5) 

รวม 6(4-4-5) 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 
513103 การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 3(2-2-5) 
513104 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513105 ไฟฟ้าและงานระบบ 3(2-2-5) 

เลือกเสร ี 513110 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 
รวม 12(8-8-20) 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เอกเลือก 513109 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการ

จ าลองผล 
3(2-2-5) 

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
รวม 7(4-49-10) 

 
 



ปีที่ 4 ภาคฤดร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชา

โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 

 2. กลุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6) 
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6) 
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

รวม 14(10-9-29) 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6) 
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6) 
513008 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6) 

รวม 16(12-10-38) 
 
 
 
 



ปีที่ 1 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061201 ศาสตร์พระราชา 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

รวม 8(7-2-15) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6) 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-3-6) 

รวม 13(8-7-24) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตร์การกฬีาเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(3-0-6) 

รวม 14(9-10-23) 
 

ปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

รวม 9(9-0-18) 
 
 



ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513023 การจัดการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(0-3-6) 

รวม 13(x-x-x) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513024 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 513201 หลักการสื่อสาร 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี 513206 การสื่อสารแบบไร้สาย 3(2-2-5) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปีที่ 3 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 
513202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(2-2-5) 
513203 การสื่อสารใยแสง 3(2-2-5) 

รวม 6(4-4-5) 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 
513204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) 
513208 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(2-2-5) 
513210 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(2-2-5) 

เลือกเสร ี 513207 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 

รวม 12(8-8-20) 
 



 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เอกเลือก 513205 วิศวกรรมสายอากาศ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชา

โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
รวม 7(4-49-10) 

 
ปีที่ 4 ภาคฤดร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชา

โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 
 3. กลุ่มวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3) 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6) 
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6) 
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

รวม 14(10-9-29) 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6) 
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6) 
513008 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5) 
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6) 

รวม 16(12-10-38) 
 

ปีที่ 1 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061201 ศาสตร์พระราชา 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

รวม 8(7-2-15) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวศิวกร 3 3(3-0-6) 
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-3-6) 

รวม 13(8-7-24) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(3-0-6) 

รวม 14(9-10-23) 



ปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

รวม 9(9-0-18) 
 

ปทีี ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 

513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
513023 การจัดการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(0-3-6) 

รวม 13(x-x-x) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x) 

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
513024 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 513301 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในโรงงาน
อัตโนมัติ 

3(2-2-5) 

เลือกเสร ี 513301 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
รวม 15(x-x-x) 

 
ปีที่ 3 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 
513302 วิศวกรรมหุ่นยนต ์ 3(2-2-5) 
513303 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

รวม 6(4-4-5) 
 
 



ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 

513304 การควบคุมล าดับ 3(2-2-5) 
513308 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

ผลิตและวิเคราะห์ 
3(2-2-5) 

513210 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

3(2-2-5) 

เลือกเสร ี 513307 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ 3(2-2-5) 
รวม 12(8-8-20) 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เอกเลือก 513306 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชา

โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
รวม 7(4-49-10) 

 
ปีที่ 4 ภาคฤดร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
กลุ่มวิชา

โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ค าอธิบายรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               

    1.  กลุ่มวิชาภาษา 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา            น(ท-ป-ศ)
061101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 

(Thai for Communication) 
   ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการ
พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ การสรุปความ การใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดยใชส้ื่อและเทคโนโลย ี

   
061102   ภาษาอังกฤษ 1               2(1-2-3) 

(English 1) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ในการทักทาย การแนะน าตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานที่ การ
บรรยายเหตุการณ์ต่างๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 

 
061103   ภาษาอังกฤษ 2               2(1-2-3) 

(English 2) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันใน

ระดับที่สูงขึ้น การขอข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิ ดเห็น การแสดง
ความรู้สึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความส าคัญ   
 
061104   ภาษาอังกฤษ 3               2(1-2-3) 

(English 3) 
  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการเตรียม

ข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงาน การ
เขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงานรวมถึงการสัมภาษณ์งาน 
 
061105   ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ              3(3-0-6) 
    (Thai for Career) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตาม
กาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ์และ
โฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
     
061106   ความงดงามทางภาษาไทย             3(3-0-6) 
   (Aesthetics of Thai Language) 

ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงามทาง
ภาษา การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่างๆ 
 



061107   ภาษาอังกฤษ 4               2(1-2-3) 
   (English 4) 
    การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการท างาน 
ได้แก่ การทักทาย การต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  การจดบันทึก การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการน าเสนองาน 
      
061108   ภาษาจีนกลางพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Chinese) 
    ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง 
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษร
จีนเบื้องต้น 
     
061109   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Japanese) 
     ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      
061110   ภาษาเขมรพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Khmer) 
     โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
      
061111   ภาษาฮินดีพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Hindi) 
     โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
      
061112   ภาษาฝรัง่เศสพื้นฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental French) 
     ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน   
   
061113   ภาษาลาวพืน้ฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Laos) 
     โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
 
 
 



061114   ภาษาพม่าพื้นฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Burmese) 
     โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 
      
061115   ภาษาเวียดนามพื้นฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Vietnamese) 
     โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกบัวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
      
061116   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Korean) 
     โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
      
 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061201   ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9       2(1-2-3) 
    (King Bhumibol Adulyadej’s Science)    

  แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช หลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

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

ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการ
ด ารงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การปฏิบัติตนตามศา
สนพิธีและวันส าคัญต่างๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์
ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตา่งๆ รวมถึงอัตลักษณ์    ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 
 
061203   อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน           3(1-2-3) 
   (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของประเทศสมาชิก
อาเซียน อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
ประชาคมอาเซียน 
     



061204    การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต             2(1-2-3) 
(Thinking for Living) 
ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ที่ เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาท

วิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด ทักษะและ
กระบวนการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

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

 แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์
โอกาส และการจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน  โดยการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด าเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

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

วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ
ทรัพยากร รายจ่าย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิต ในสภาพ
เศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน ์
 
061207   การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน            2(1-2-3) 
   (Self-Management for Work Development) 
   แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน การตั้งเป้าหมาย
ในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธี
ในการท างานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงานการจัดการตนเองภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 
 
061208    จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต             3(3-0-6) 

(Psychology for Living) 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ การเป็นผู้น า-ผู้ตาม และการท างานเป็นทีม
ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธ
ศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 



061209    มนุษย์กับสุนทรียภาพ              3(3-0-6) 
(Man and Aesthetics) 

   ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ทาง
สุนทรีย์ ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม การ
เข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 

 
061210   การใช้เหตุผลในสังคม              2(2-0-4) 
   (Reasoning in Society) 
   ลักษณะของเหตุผล การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่างๆ การน าเหตุผลไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้ กับวิชาชีพและ
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 
     
061211   ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต          3(3-0-6) 
   (Present World System and Future World Society) 
     แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบทกระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียม
ความพร้อม ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 
061212  มนุษย์กับอารยธรรม              2(2-0-4) 
   (Man and Civilization) 
     การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
อารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์ อารยธรรมในบริบท
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
      
061213   กฎหมายในการด ารงชีวิต              3(3-0-6) 
   (Law for Living) 
     กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของ
บุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว 
และมรดก การกระท าความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 
061214   แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง              2(2-0-4) 
   (Sources and Methods of Autonomous Learning) 
    ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าจากแหล่ง
สารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชี วิต การ
จัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การท ารายการ
บรรณานุกรมและการอ้างอิง 
     
 



4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061301   คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ             2(1-2-3) 
   (Mathematics for Decision Making) 
   การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นทักษะ
การคิดค านวณและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    
061302   วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ             1(0-2-1) 
   (Sports Science for Health) 
   การน าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ
ระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพื่อการประเมินและสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
    
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน ์          2(1-2-3) 

(Information Technology for Online Information Management) 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล   สร้างเอกสารหรือ
แบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวต้ิง 
 
061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสือ่ประสม          2(1-2-3) 
   (Information Technology for Communication and Multimedia) 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้สื่อประสมและสื่อ
สังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 
      
061305   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ           (1-2-3) 
   (Information Technology for Office Automation) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรม
ตารางค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อการท ารายงาน 
การค านวณข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 
     
061306   สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต           3(3-0-6) 
   (Environment and Energy for Sustainability of Life) 
    ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้
พลังงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่างๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข   
      
 
 



061307    อาหารเพื่อชีวิต               2(1-2-3) 
(Food for Life) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตร

อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม
คุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม  และแปรรูปอาหาร
โดยใช้ความร้อน ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

 
061308    เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน             2(1-2-3) 

(Technology in Daily Life) 
      ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1.  วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
513001   คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1             3(3-0-6) 
    (Mathematics for Engineer 1) 
   ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหา
ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต และการประยุกต์ปริพันธ์ทางช่างเทคนิค 

 
 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2             3(3-0-6) 
(Mathematics for Engineer 2) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 
ระบบสมการและการแปลงเชิงเส้น จ านวนเชิงซ้อน เวกเตอร์และสเปซ เมตริกซ์ ผล

เฉลยของสมการเชิงเส้นโดยวิธีเมตริกซ์ ฐาน ฐานตั้งฉากและการประยุกต์ใช้งาน การแปลงลาปลาซ  การแปลง
แซด  การแปลงฟูริเยร ์
 
513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3             3(3-0-6) 
  (Mathematics for Engineer 3) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 

ความส าคัญและการประยุกต์ใช้วิศวกรรมเชิงเลข ตัวเลขและค่าผิดพลาดจากการ
ค านวณด้วยคอมพิวเตอร์  การหารากของสมการและระบบสมการ การประยุกต์วิธีเชิงเลขกับปัญหาพีชคณิตเชิง
เส้นการฟังก์ชั่นโดยประมาณ การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การแก้ปัญหาเชิงแคลคูลัสด้วยวิศวกรรม
เชิงเลข การก าหนดข้อมูลการแก้สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การใช้ซอฟต์แวร์และการเขียน
โปรแกรมค านวณในงานวิศวกรรม 
 
 
 



513004  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1              3(3-0-6) 
(Physics for Engineer 1) 
เวคเตอร์ การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุ

แข็ง จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่น กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสาร
บริสุทธิ ์งานและความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน 
 
513005  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1             1(0-3-6) 
   (Physics Laboratory for Engineer 1) 
   พื้นความรู้ : เรียนพร้อมกับรายวิชา 513004 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1  
   ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชาฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 ไม่นอ้ยกว่า 10 ใบงาน 
 
513006  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2              3(3-0-6) 
   (Physics for Engineer 2) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513004 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 

การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎี
สัมพันธภาพพิเศษ คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม 
แบบจ าลองอะตอมของบอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอน
หลายตัว การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติ
เบื้องต้นของสารกึ่งตัวน า พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอดพื้นฐาน 

 
513007  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2             1(0-3-6) 
   (Physics Laboratory for Engineer 2) 
   พื้นความรู้ : เรียนพร้อมกับรายวิชา 513006 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2  
   ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชาฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 ไม่น้อยกว่า 10 ใบงาน 
 
513008  เคมีส าหรับวิศวกร               3(3-0-6) 

(Chemistry for Engineer) 
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็งของเหลว

และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี 
สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเทรทีฟ ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน ปฏิกิริยาของ   กรด-เบสและ
ปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 
513009 ปฏิบัติการเคมสี าหรบัวิศวกร     1(0-3-6) 

(Chemistry Laboratory for Engineer) 
พื้นความรู้ : เรียนพร้อมกับรายวิชา 513008 เคมสี าหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชาเคมีส าหรับวิศวกร ไม่น้อยกว่า 10 ใบงาน 

 
 
 



513010  พื้นฐานการซอ่มบ ารุงในงานอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 
(Industrial Basic Maintenance) 
อุปกรณ์พื้นฐานด้านช่างกลในโรงงาน วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง การจัดเก็บ ปฏิบัติการ

เกี่ยวกับงานช่างเครื่องมือกล ช่างปรับแต่ง ช่างโลหะแผ่น ช่างเชื่อมก๊าซและไฟฟ้า ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในงานไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ได้แก่ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ า 
ความต้านทาน ก าลังไฟฟ้า ประสิทธิภาพและการสูญเสีย ประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ 
อุปกรณ์ทางไฟฟ้า ประกอบด้วย อุปกรณ์เพื่อการป้องกัน อุปกรณ์ตัดต่อ การต่อลงดิน ได้แก่ ฟิวส์ สวิตช์ เบรค
เกอร์ สายไฟ เต้ารับ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า รีเลย์ ขั้วต่อสายไฟ  

 
513011  เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า              3(2-2-5) 

(Engineering and Electrical  Drawing) 
   ปฏิบัติการเขียนแบบพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติการเขียนแบบช้ินส่วนแบบ
พื้นฐาน การเขยีนสัญลักษณท์างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์การเขียนและการอ่านแบบวงจรทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
 
513012  อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า             3(3-0-6) 
   (Electrical Engineering Devices)  
   คุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ กับพัฒนาการด้านสมรรถนะของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้า การเลือกวัสดุชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับงาน  
 
513013  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์            3(2-2-5) 

(Computer Programming) 
ปฏิบัติการเขียนโฟล์วชาร์ต การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์กับงาน

ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ภาษาระดับสูง ได้แก่ Basic, C 
หรือภาษาอื่นๆ 

 
513014  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า             3(2-2-5) 

(Electrical Instruments and Measurements) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด เครื่องมือวัดพื้นฐานในงานไฟฟ้า หลักการและการใช้

งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดมัลติมิเตอร์แบบเข็ม และแบบดิจิทัล หลักการและการใช้งานเครื่องอ่านรูป
สัญญาณออสซิลโลสโคปทั้งแบบอนาลอก และแบบดิจิทัล การใช้งานเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยี
เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การอ่านค่าจากเซนเซอร์และทรานดิว
เซอร ์มีการฝึกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง    

 
513015  วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล               3(2-2-5) 

(Electrical Circuit and Simulation) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513006 ฟิสิกสส์ าหรับวิศวกร 2 
ความรู้พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ตัวน า ฉนวน ความ

ต้านทานและความน าไฟฟ้า กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้าตัวต้านทาน วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และผสม วงจร



แบ่งแรงดันไฟฟ้า และวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า กฎกระแส และกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรแบบ
แรงดันโนด การวิเคราะห์วงจรแบบกระแสเมช การใช้ดิเทอร์มิแนนท์ ทฤษฎีเทวินิน และทฤษฎีนอร์ตัน ทฤษฎี
การวางซ้อน วงจรอนุกรม R L C วงจรขนาน R L C ทรานเฟอร์ฟังก์ชัน เฟสเซอร์ไดอะแกรม ไฟฟ้ากระแสสลับ 
1 เฟส การแก้ตัวประกอบก าลังในระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การต่อแบบสตาร์ -เดลต้า การ
แก้ตัวประกอบก าลังในระบบไฟฟ้าสามเฟส และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่
น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513016  วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล            3(2-2-5) 

(Electronics Circuit and Simulation) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513006 ฟิสิกสส์ าหรับวิศวกร 2 
ทฤษฎีเกี่ยวกับสารกึ่งตัวน า โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ อุปกรณ์

อิ เล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวน าต่างๆ ความรู้ เบื้องต้นของอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ได้แก่  ไดโอด 
ทรานซิสเตอร์ เฟท เอสซีอาร์ ไตรแอก ไอซี555 ไอซีออปแอมป์ การท างานของทรานซิสเตอร์แบบคอมมอนต่างๆ 
กราฟแสดงคุณลักษณะค่าพารามิเตอร์ การให้ไบอัสวงจรขยายสัญญาณด้ วยทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ การ
วิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณทางด้านไฟกระแสสลับโดยใช้แบบจ าลองทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัสวงจรขยาย
สัญญาณด้วยเฟท การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณทางด้านไฟกระแสสลับโดยใช้แบบจ าลองของเฟท 
ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายแบบป้อนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลัง
แบบต่างๆ วงจรเพาเวอร์ซับพลาย และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 
5 การทดลอง 
 
513017  วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก             3(2-2-5) 

(Digital Circuit and Logic Design) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 

วงจรลอจิกเกต หลักการท างานดิจิทัลลอจิกเกตพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน วงจร
คอมไบเนชั่น วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ์ และดีมัลติเพล็กซ์ วงจรก าเนิด
สัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล การใช้
โปรแกรมจ าลองผลการท างานของวงจรดิจิทัล การเขียนโปรแกรมวงจรลอจิกโดยใช้ไอซีดิจิทัลชนิดโปรแกรมได้  
และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์          3(2-2-5) 

(Microcontroller and Application) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ศึ ก ษ า เป รี ย บ เที ย บ ไม โค รค อ น โท รล เล อ ร์ ต ร ะ กู ล ต่ า งๆ  ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จ าเป็นศึกษาหลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบ
สมองกลฝังตัวและตัวอย่างการใช้งานต่างๆ และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่
น้อยกว่า 5 การทดลอง 

 
 



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

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 
        สอบผา่นรายวิชา 513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล   
   ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ ระบบพิกัด สนามไฟฟ้าสถิต 
ความเข้มสนามไฟฟ้า พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็กแบบคงตัว กฎบิ
โอซาวาร์ต กฎของแอมแปร ์แรงแม่เหล็ก วสัดุแม่เหล็กและการเหนี่ยวน า สนามที่เปลีย่นตามเวลา  
 
513020  เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล             3(2-2-5) 

(Electrical Machine and Simulation) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   

   วงจรแม่เหล็ก โครงสร้างและหลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า โวลเตจเร็กกูเลชั่น
และประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และทดลองที่
ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513021  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์              3(2-2-5) 

(Computer Network) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   ศึกษาและปฏิบัติในหัวข้อ หลักการท างานเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบมาตรฐาน 
โมเดลโอเอสไอ โพรโตคอล การคอนฟิกกู เรชันอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 
ได้แก่ รูปแบบ VLAN RIP/IGRP, OSPF และ EIGGP และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การ
ทดลอง 
 
513022  ความปลอดภัยในงานวศิวกรรมไฟฟา้             3(3-0-6) 

(Electrical Engineering Safety) 
ที่มา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ 

มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในงานต่างๆ และการบริหารจัดการ
คุณภาพ โดยมีการฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความช านาญ 
 
513023  การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม           3(3-0-6) 

(Energy Management in Industrial Factory) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน การ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารควบคุมหรือสถานประกอบการ 
การปฏิบัติตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร การจัดท ารายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบที่
ประกาศโดยกระทรวงพลังงาน 

 
 



513024  การบริการวิชาการและการบริการชุมชน             3(2-2-5) 
    (Academic Service for Community Service) 
   หลักการ การจัดการสัมมนาบริการวิชาการ และ/หรือ การบริการเพื่อพัฒนาให้ชุมชน 
ความต้องการของกลุ่มคนหรือชุมชนเป้าหมาย ทั้งในและ/หรือนอกห้องเรียน เพื่อการน าความรู้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ วิทยากร เพื่อให้มีทักษะสามารถเขียนน าเสนอโครงการ ร่างหนังสือเชิญ 
ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา วิธีการด าเนินงานอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพแล้วน าเผยแพร่ต่อสังคม 
   
  2. วิชาเอกเลือก 

 2.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
513101  สัญญาณและระบบ            3(3-0-6) 
   (Siganal and System) 
   พื้นฐานความรู้ : 513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 
   สัญญาณและระบบแบบที่ต่อเนื่องทางเวลาและแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ระบบที่ไม่
แปรเปลี่ยนตามเวลาแบบเชิงเส้น การท าคอนโวลูชัน การหาผลตอบสนองของระบบ การวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้
การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาส การแปลงซี การประยุกต์ใช้งานของสัญญาณและระบบ เทคนิคแบบใหม่ใน
การวิเคราะห์ 
 
513102  การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า             3(2-2-5) 

(Electrical Machine Control) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 

   หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบชิงโครนัส หลักการและการ
วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส การเริม่หมุนของมอเตอร์เหนี่ยวน า การควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส การป้องกัน เครื่องจักรกลไฟฟ้า และทดลองที่
ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513103   การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า                3(2-2-5) 

(Electrics Drive) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513102  การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
   องค์ประกอบในระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ลักษณะสมบัติโหลด ย่านการท างานของระบบ
ขับเคลื่อน วิธีการเบรกมอเตอร์ การค านวณค่าพิกัดของมอเตอร์ในการขับเคลื่อนโหลดแบบต่างๆ ลักษณะสมบัติ
แรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงที่ใช้ในระบบขับเคลื่อน วงจรควบคุมและวิธีการควบคุมมอเตอ ร์
กระแสตรง ลักษณะสมบัติแรงบิด ความเร็วและวงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวน าที่ใช้ในระบบขับเคลื่อน วงจร
ควบคุมและวิธีการควบคุม และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
 
 
 



513104  การออกแบบระบบไฟฟ้าและการส่องสว่าง           3(2-2-5) 
(Electrical System and Illumination Design) 

   ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อก าหนด การเขียนผัง
และแบบไฟฟ้า ผังการจ่ายก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การค านวณ
โหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ  การออกแบบวงจรแสงสว่างและวงจร
เครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ตารางโหลด สายป้อนและสายประธาน ระบบไฟฟ้า ระบบไฟ
ฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจร การต่อลงดินส าหรับระบบไฟฟ้า และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่
น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513105  ไฟฟ้าและงานระบบ              3(2-2-5) 

(Electrical and System) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513104 การออกแบบระบบไฟฟ้าและ 

     การส่องสว่าง 
ระบบไฟฟ้าแรงต่ า การประกอบติดตั้งตู้เมน (MDB, SDB, LOAD CENTER) งานติดตั้ง

รางไฟและท่อไฟ (CABLE TRAY, LADDER, WIRE WAY, CONDUIT) งานเดินสายเมนไฟฟ้าในอาคารและนอก
อาคาร งานติดตั้งระบบไฟแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร งานติดตั้งเต้ารับภายในและภายนอกอาคาร งาน
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด ระบบกระจายเสียงภายในและภายนอกอาคาร การ
ติดตั้งระบบควบคุมปั๊มน้ าอัตโนมัติ การติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของ
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 

 
513106  การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน            3(2-2-5) 

(Electrical Power Generation Using Renewable Energy) 
   โครงสร้างระบบไฟฟ้า แหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้า ลักษณะโหลด ลักษณะและ
รูปแบบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นการผลิตและระบบจ าหน่ายและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า การผลิต
ไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียน เช่น น้ า ลม แสงอาทิตย์ ขยะมูลฝอย เป็นต้น  และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของ
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513107  การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้            3(2-2-5) 

(Programmable Logic Control) 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมโดยใช้การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 

(PLC) ศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างของภาษา การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต การใช้งานระบบเซอร์โวมอเตอร์ หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบ
ควบคุมให้เหมาะสม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้งานการควบคุมงานอุตสาหกรรม  และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา
ของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
 
 
 
 



513108  อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการจ าลองผล            3(2-2-5) 
(Power Electronics and Simulation) 

   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลอง ผล 
คุณ สมบั ติ ขอ งอุ ป กรณ์ ท างด้ าน อิ เล็ กท รอนิ กส์ ก าลั ง  ได้ แก่  ได โอดก าลั ง 

ทรานซิสเตอร์ก าลังชนิดไบโพล่าร์ มอสเฟต ไอจีบีที วงจรคอนเวอร์เตอร์ขนิดต่างๆ วงจรอินเวอร์เตอร์ คุณสมบัติ
ทางแม่เหล็กของหม้อแปลงและตัวเหนี่ยวน าในงานอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรขับชนิดต่างๆ และทดลองเกี่ยวกับ
วงจรแบบต่างๆที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 

 
513109  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการจ าลองผล                     3(2-2-5) 

 (Industrial Electronics and Simulation) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลอง 
โครงสร้างการท างานและคุณลักษณะของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร เซนเซอร์

แบบต่างๆ อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ ที่มีผลจากความร้อน แสง เสียง แรงกล สนามแม่เหล็ก ความชื้น ก๊าซ ควัน 
และการประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และทดลองเกี่ยวกับวงจร
แบบต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 

 
513110  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า             3(2-2-5) 

(Selected Topics in Electrical Engineering) 
   จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีเนื้อหาช่วยส่งเสริมความถนัด
ของนักศึกษา สิ่งที่นักศึกษาสนใจแต่ไม่มีการสอนตามปกติ สิ่งที่ก าลังพัฒนาและวิทยาการล่าสุดในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า   
 
   2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวชิา            น(ท-ป-ศ) 
513201  หลักการสื่อสาร                3(3-0-6) 

(Principles of Communication) 
  วิวัฒนาการของการสื่อสาร ความหมายของข้อมูล คลื่นรบกวน และคลื่นแทรกแซง 
หลักการมอดูเลชั่นและการส่งแบบต่างๆ วงจรและหลักการท างานของเครื่องรับชนิดซูเปอร์เฮทเทอโรดายน ์ฟรีเค
วนซีและเฟสมอดูเลชั่น การลดเสียงรบกวน พัลส์มอดูเลชั่น ระบบรหัสการแพร่กระจายคลื่นวิทยุผ่านบรรยากาศ 
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารด้วยแสงระบบการสื่อสารแบบต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ 
 
513202  การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย             3(3-0-6) 

(Data Communication and Network) 
   แนะน าการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมการจัดชั้นของโครงข่ายการ
สื่อสาร โพรโทคอลแบบจุดต่อจุดและการเชื่อมโยง แบบจ าลองหน่วงในโครงข่ายข้อมูล  การสื่อสารแบบเข้าถึง
หลายทาง การจัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล 
 
 



513203   การสื่อสารใยแสง                3(3-0-6) 
   (Optical Fiber Communication) 
   ระบบสื่อสารเคเบิลใยแสง การเดินทางของเส้นใยแสง ชนิดเส้นใยแสง ชนิดของเคเบิล
ใยแสง พารามิเตอร์การส่งทางแสง กระบวนการผลิตเส้นใยแสงและเคเบิลใยแสง แหล่งก าเนิดแสง หลักการของ
เลเซอร์ การมอดูเลตทางแสง ตัวตรวจจับแสง ตัวทวนสัญญาณแสง คัปเปลอร์ การตรวจดูความสกปรกของหน้า
ตัดเส้นใยแสง การเชื่อมต่อเส้นใยแสงแบบสไปซ์ การเข้าหัวต่อ การใช้งาน OTDR  ในการวิเคราะห์โครงข่ายและ
ตรวจหาต าแหน่งจุดเสีย แนวโน้มของการสื่อสารใยแสงในอนาคต 
 
513204  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า               3(3-0-6) 
   (Electromagnetic Wave) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
   สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการน า 
สนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์
และเงื่อนไขขอบเขต กฎของฟาราเดย์และกระแสการกระจัด สมการคลื่น คลื่นระนาบ 
 
513205  วิศวกรรมสายอากาศ               3(3-0-6) 
   (Antenna Engineering) 
   นิยามและทฤษฎีพื้นฐาน การก าหนดทฤษฎีของปัญหาการแพร่คลื่น แหล่งก าเนิ ด
สัญญาณจุดแบบไอโซโทรปิค กระสวนสนามและกระสวนก าลัง ทิศทางและอัตราการขยาย อิมพีแดนซ์ของการ
แพร่ โพราไลเซชั่นของคลื่น การแพร่คลื่นจากชิ้นส่วนกระแส สมบัติการแพร่คลื่นของสายอากาศแบบเส้นลวด 
สายอากาศแบบแถวล าดับเชิงเส้น สายอากาศแบบยูดา-ยากิ สายอากาศแบบล็อก-เพอร์ริโอดิก สายอากาศ
แบบอะเพอเจอร์ สายอากาศแบบจานสะท้อน และการทดสอบสายอากาศ 
 
513206  การสื่อสารแบบไร้สาย               3(3-0-6) 

(Wireless Communication) 
   นิยามการสื่อสารแบบไร้สาย สเปคตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารแบบไร้สาย
สมัยใหม่ เฟรสเนลโซน การสื่อสารแบบแนวสายตา (LOS) การสื่อสารแบบไม่ใช่แนวสายตา (NLOS) หลักการ
เบื้องต้นและแนวคิดในการออกแบบระบบสื่อสารแบบไร้สาย เทคนิคการเข้าถึงหลายทางส าหรับการสื่อสารแบบ
ไร้สาย สมการการส่งผ่านของฟริส การสื่อสารสนามระยะใกล้ เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เทคโนโลยีโมบายล์
อินเทอร์เน็ต มาตรฐานเครือข่ายแบบไร้สาย แนวโน้มเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายในอนาคต 
 
513207  การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่           3(2-2-5) 

(Mobile Programming) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โดยศึกษาสถาปัตยกรรม
ฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะ ข้อจ ากัด กระบวนการของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 
การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองเพื่อทดสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดบนระบบคอมพิวเตอร ์และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 



513208  วิศวกรรมโทรศัพท์                        3(3-0-6) 
(Telephone Engineering) 

    เทคนิคของการให้สัญญาณและการสวิตช์ในโครงข่ายวงจรโทรศัพท์การค านวณ ทราฟ
ริกและการคาดการณ์โครงข่ายวงจร โทรศัพท์สาธารณะ อุปกรณ์หลายทางและสายส่ง  ระบบสวิตช์แบบเอสพีซี 
ระบบเอสดีเฮช ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา ระบบไอเอสดีเอ็น ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่  
 
513209  วิศวกรรมโทรคมนาคมขั้นสูงและการจ าลองผล           3(2-2-5) 

(Advanced Telecommunication Engineering and Simulation) 
ทบทวนความรู้และปฏิบัติการตามหัวข้อเกี่ยวกับการสื่อสารใยแสง การสื่อสารข้อมูล

และโครงข่าย การสื่อสารแบบไร้สาย วิศวกรรมสายอากาศ และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม 
อย่างน้อย 5 การทดลอง 
 
513210  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม             3(2-2-5) 

(Selected Topics in Telecommunication Engineering) 
   จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่มีเนื้อหาช่วยส่งเสริมความ
ถนัดของนักศึกษา สิ่งที่นักศึกษาสนใจแต่ไม่มีการสอนตามปกติ สิ่งที่ก าลังพัฒนาและวิทยาการล่าสุดในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโทรคมนาคม 

  
 2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัต ิ

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
513301  เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในโรงงานอัตโนมัติ           3(2-2-5) 

(Sensors and Actuators in Factory Automation) 
แนะน ากระบวนการผลิตแบบดิสครีต เซนเซอร์แบบสองสถานะ เช่น ลิมิตสวิตช์ พร็อก

ซิมิตี้สวิตช์ และเซนเซอร์ชนิดใช้แสง เซนเซอร์วัดกระแสแบบฮอลล์ เทคโคเจนเนอเรเตอร์ เอนโคดเดอร์ อุปกรณ์
ควบคุมทางไฟฟ้า เช่น โซลินอยด์วาล์ว และหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ระบบติดตามทรัพย์สิน เช่น บาร์โคด และอาร์
เอฟไอดี อุปกรณ์และระบบนิวเมติกส ์และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513302  วิศวกรรมหุ่นยนต์              3(2-2-5) 

(Robotics Engineering) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์  

ประเภทของหุ่นยนต์ องค์ประกอบของหุ่นยนต์ การออกแบบหุ่นยนต์ตามลักษณะการ
ใช้งาน การตรวจจับรับรู้ของหุ่นยนต์ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ เซนเซอร์ตรวจจับสี ภาพ เสียง การเคลื่อนไหว การ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ จัดการประลองแข่งขันหุ่นยนต์  

 
513303  หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม             3(2-2-5) 

(Industrial Robotics) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513302 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 
แนะน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม คิเนแมติกของแขนหุ่นยนต์ พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การ

วางแผนด้านความเร็ว-ความเร่งและการควบคุมการเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การควบคุมระบบ



หุ่นยนต์หลายตัว การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อย
กว่า 5 การทดลอง 
 
513304  การควบคุมล าดับ               3(2-2-5) 

(Sequence Control) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513301 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ใน  
      โรงงานอัตโนมัต ิ

   แนะน าการควบคุมแบบตรรกะ การควบคุมล าดับ ตัวควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้
การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบควบคุมล าดับ สิ่งอ านวยความสะดวกในการควบคุมล าดับ การเลือก การติดตั้ง 
และการประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมเชิงตรรกะที่โปรแกรมได้ในระบบอัตโนมัติ และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของ
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513305  สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ             3(2-2-5) 

(SCADA and Information Technology) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   แนะน าอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค แนวคิดของสกาดา สถาปัตยกรรม
ของสกาดา แนวคิดของส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสกาดา สกาดาสมัยใหม่
ในระบบอัตโนมัต ิและทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
513306  ระบบควบคุมอัตโนมัติ              3(2-2-5) 

(Automatics Control) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 

   การจ าลองระบบทางกายภาพและหาระบบที่ไม่เชิงเส้นให้เป็นเชิงเส้นอย่างประมาณ 
ทรานส์เฟอร์ฟังค์ชัน และบล็อกไดอะแกรม การควบคุมแบบเปิด/ปิด และแบบพี-ไอ-ดี การท างานในสภาวะปกติ 
ความคลาดเคลื่อนและสัมประสิทธิ์ความคลาดเคลื่อน การแก้สมการดิฟเฟอร์เรนเชียลด้วยวิธีการเปลี่ยนรูปของ
ลาปลาซและด้วยวิธี แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ การตอบสนองที่แปรเปลี่ยนตามเวลาและการวิเคราะห์เสถียรภาพ
ของระบบด้วยวิธีทางเดินของรากและหลักการวิเคราะห์เสถียรภาพของไนควิสท์ การตอบสนองต่อความถี่และ
แสดงข้อมูลการตอบสนองต่อความถี่ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมวิธีสเตทสเปซ  และระบบ
ควบคุมที่มีหลายอินพุท หลายเอาต์พุต และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513307  การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ            3(2-2-5) 

(Image Processing and Analysis) 
พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัล การรับภาพของมนุษย์ การสร้างภาพ ตัวแทน 

แสดงภาพ การกรองและการเสริมแต่งภาพเชิงระยะ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนของภาพ การวิเคราะห์ภาพ 
ภาพรวมของคอมพิวเตอร์วิชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การประมวลผลภาพและระบบวิชั่นของหุ่นยนต์ในปัจจุบัน และทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 
5 การทดลอง 
 
 
 



513308  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ผลิต และวิเคราะห์         3(2-2-5) 
(CAD CAM and CAE) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า  
      สอบผ่านรายวิชา 513304 การควบคุมล าดับ  

   หลักการพื้นฐานของการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การน าคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
สร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิวและทรงตัน หลักการพื้นฐานการควบคุมเชิงเลข โครงสร้างเครื่องจักร การ
เขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข อุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอินเทอร์โปเลทในระบบผลิต วงจรควบคุมเครื่องจักร 
เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์  

 
513309  ระบบสมองกลฝังตัว              3(2-2-5) 

(Embedded System) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ 
แนวคิดพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัว ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับระบบรวมถึง

เครื่องมือต่างๆ การเชื่อมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เลือกใช้ การออกแบบและ
สร้างระบบส าหรับงานที่ได้รับมอบหมาย แนะน าไอโอที (IoT) และไอไอโอที (iIoT) และทดลองที่ครอบคลุม
เนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
513310  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ            3(2-2-5) 

(Selected Topics in Automation Engineering) 
จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมระบบอัตโนมัติที่มีเนื้อหาช่วยส่งเสริม

ความถนัดของนักศึกษา  สิ่งที่นักศึกษาสนใจแต่ไม่มีการสอนตามปกติ สิ่งที่ก าลังพัฒนาและวิทยาการล่าสุดใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบอัตโนมัต ิ

 
3. กลุ่มวิชาโครงงานและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
513401  การเตรียมฝึกประสบการณท์างวิชาชีพเฉพาะทาง         1(0-45-0) 

วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
(Preparation for Professional Experience in Industrial Electrical 
Engineering) 

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการในการฝึก
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
 
513402  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม            3(2-2-5) 
   (Industrial Electrical Engineering Project) 
   พื้นความรู้ : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึน้ไป 



   การสร้างสรรค์หรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้ วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขโดย
น าเอา ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานตามรูปแบบการท างานเป็นทีม 
 
513403  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง  3(0-270-0) 
   วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

(Field Experience in in Industrial Electrical Engineering) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513401  การเตรียมความพร้อมฝึก 
               ประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
ฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที ่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในวิชาชีพ  
 
513404    สหกิจศึกษาเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟา้อุตสาหกรรม      6(0-640-0) 

(Co-operative Education) 
พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวชิา 513401  การเตรียมความพร้อมฝึก 

     ประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางวศิวกรรมไฟฟา้อุตสาหกรรม  
   การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที ่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติ งาน
จริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ 
และการน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที ่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ  
เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 
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บันทึกผลการเรียน 
แผนการศึกษาภาคปกต ิ
 1. กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า  

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

213011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)   
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6)   
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6)   

513010 
พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงาน
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 
  

513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5)   
รวม 18(13-11-36)   

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6   
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)   
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6)   
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6)   
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)   

รวม 18(14-9-37)   
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศกึษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)   
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   

เอกบังคับ 

513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6)   
513008 เคมีส าหรับวิศวกร  3(3-0-6)   
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6)   
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   

รวม 21(15-13-41)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5)   
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(2-2-5)   
513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   

รวม 18(12-12-
30) 

  

 
ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6)   
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x)   

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513023 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   

เอกเลือก 
513107 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได ้ 3(2-2-5)   
513108 อิเล็กทรอนิกสก์ าลังและการจ าลองผล 3(2-2-5)   

รวม 20(x-x-x)   
 



ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x)   

เอกบังคับ 513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5)   

เอกเลือก 
513102 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513104 การออกแบบระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง 3(2-2-5   

เลือกเสร ี 513106 การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 3(2-2-5)   
รวม 16(x-x-x)   

 
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 

513103 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513105 ไฟฟ้าและงานระบบ 3(2-2-5)   
513109 อิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรมและการ

จ าลองผล 
3(2-2-5)   

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 
  

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3(2-2-5) 
  

เลือกเสร ี 513110 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)   

รวม 13(10-55-25) 
หรือ 16(x-x-x) 

  

 
ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือ 

3(0-270-0) 
  

513404 
สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

6(0-640-0) 
  

รวม 3(0-270-0) หรือ 
6(0-640-0) 

  

  



 2. กลุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมาย
เหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

213011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)   
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6)   
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6)   
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5)   

รวม 18(13-11-36)   
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6   
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)   
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6)   
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6)   
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)   

รวม 18(14-9-37)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)   
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   

เอกบังคับ 

513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6)   
513008 เคมีส าหรับวิศวกร  3(3-0-6)   
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6)   
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   

รวม 21(13-13-41)   



ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5)   
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(2-2-5)   
513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   

รวม 18(12-12-30)   
 

ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6)   
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x)   

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   

513023 
การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
  

เอกเลือก 
513201 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)   
513202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)   

รวม 20(x-x-x)   
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x)   

เอกบังคับ 513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5)   

เอกเลือก 
513203 การสื่อสารใยแสง 3(3-0-6)   
513204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   

เลือกเสร ี 513206 การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6)   
รวม 16(x-x-x)   

 
 
 



ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 

513208 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(3-0-6)   
513210 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม

โทรคมนาคม 
3(2-2-5)   

513205 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)   

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 
  

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3(2-2-5) 
  

เลือกเสร ี 513207 
การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(2-5-5) 
  

รวม 13(12-54-28) 
หรือ 16(x-x-x) 

  

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือ 

3(0-270-0) 
  

513404 
สหกิจศึกษาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

6(0-640-0) 
  

รวม 3(0-270-0) หรือ 
6(0-640-0) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 3. กลุ่มวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

213011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)   
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6)   
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6)   
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5)   

รวม 18(13-11-36)   
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6   
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)   
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6)   
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6)   
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)   

รวม 18(14-9-37)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)   
061301 คณติศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   

เอกบังคับ 

513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6)   
513008 เคมีส าหรับวิศวกร  3(3-0-6)   
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6)   
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   

รวม 21(13-13-41)   



ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061201 ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-2-5)   
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(2-2-5)   
513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   

รวม 18(12-12-30)   
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6)   
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x)   

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   

513023 
การจัดการพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
  

เอกเลือก 
513301 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในโรงงาน

อัตโนมัติ 
3(2-2-5)   

513302 วิศวกรรมหุ่นยนต ์ 3(2-2-5)   
รวม 20(x-x-x)   

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x)   

เอกบังคับ 513024 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(2-2-5)   

เอกเลือก 
513303 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
513304 การควบคุมล าดับ 3(2-2-5)   

เลือกเสร ี 513305 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
รวม 16(x-x-x)   

 
 



ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 

513306 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบผลิตและวิเคราะห์ 

3(2-2-5)   

513308 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

3(2-2-5)   

513310 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 
  

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3(2-2-5) 
  

เลือกเสร ี 513307 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ 3(2-2-5)   

รวม 16(10-55-25) 
หรือ 16(x-x-x) 

  

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
หรือ 

3(0-270-0) 
  

513404 
สหกิจศึกษาเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

6(0-640-0) 
  

รวม 3(0-270-0) หรือ 
6(0-640-0) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
12. แผนการศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 
 1. กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)   
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6)   
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6)   
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   

รวม 14(10-9-29)   
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)   
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6)   
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6)   
513008 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5)   
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6)   

รวม 16(12-10-38)   
 

ปีที่ 1 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061201 ศาสตร์พระราชา 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   

รวม 8(7-2-15)   
 
 

 



ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)   
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6)   
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)   
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-3-6)   

รวม 13(8-7-24)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(3-0-6)   

รวม 14(9-10-23)   
 

ปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละการประยุกต์ 3(3-0-6)   
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)   

รวม 9(9-0-18)   
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x)   

เอกบังคับ 

513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513023 การจัดการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(0-3-6)   

รวม 13(x-x-x)   



ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x)   

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513024 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 3(2-2-5)   

เอกเลือก 513107 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได ้ 3(2-2-5)   
เลือกเสร ี 513106 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 3(2-2-5)   

รวม 15(x-x-x)   
 

ปีที่ 3 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 
513108 อิเล็กทรอนิกสก์ าลังและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513102 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5)   

รวม 6(4-4-5)   
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 
513103 การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 3(2-2-5)   
513104 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513105 ไฟฟ้าและงานระบบ 3(2-2-5)   

เลือกเสร ี 513110 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)   
รวม 12(8-8-20)   

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 513109 อิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรมและการ
จ าลองผล 

3(2-2-5)   

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 
  

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
รวม 7(4-49-10)   

 
 



ปีที่ 4 ภาคฤดร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

  

รวม 3(0-270-0)   
 

 2. กลุ่มวิศวกรรมโทรคมนาคม 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)   
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6)   
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6)   
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   

รวม 14(10-9-29)   
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)   
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6)   
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6)   
513008 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5)   
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6)   

รวม 16(12-10-38)   
 
 
 
 



ปีที่ 1 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061201 ศาสตร์พระราชา 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   

รวม 8(7-2-15)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)   
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6)   
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)   
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-3-6)   

รวม 13(8-7-24)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(3-0-6)   

รวม 14(9-10-23)   
 

ปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(3-0-6)   
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)   

รวม 9(9-0-18)   
 
 



ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x)   

เอกบังคับ 

513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513023 การจัดการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(0-3-6)   

รวม 13(x-x-x)   
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x)   

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟา้และการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513024 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 3(2-2-5)   

เอกเลือก 513201 หลักการสื่อสาร 3(2-2-5)   
เลือกเสร ี 513206 การสื่อสารแบบไร้สาย 3(2-2-5)   

รวม 15(x-x-x)   
 

ปีที่ 3 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 
513202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(2-2-5)   
513203 การสื่อสารใยแสง 3(2-2-5)   

รวม 6(4-4-5)   
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 
513204 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5)   
513208 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3(2-2-5)   
513210 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(2-2-5)   

เลือกเสร ี 513207 การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(2-2-5)   

รวม 12(8-8-20)   
 



 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 513205 วิศวกรรมสายอากาศ 3(2-2-5)   
กลุ่มวิชา

โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 
  

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
รวม 7(4-49-10)   

 
ปีที่ 4 ภาคฤดร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

  

รวม 3(0-270-0)   
 
 3. กลุ่มวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061301 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3)   
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ

สารสนเทศออนไลน์ 
2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513001 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)   
513004 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3(3-0-6)   
513005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 1(0-3-6)   
513010 พื้นฐานการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   

รวม 14(10-9-29)   
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
061102 ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 

513002 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)   
513006 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3(3-0-6)   
513007 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 1(0-3-6)   
513008 เคมีส าหรับวิศวกร 3(2-2-5)   
513009 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-6)   

รวม 16(12-10-38)   
 

ปีที่ 1 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061201 ศาสตร์พระราชา 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513011 เขียนแบบวิศวกรรมและงานไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513012 อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   

รวม 8(7-2-15)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061103 ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)   
061203 อาเซียนศึกษา 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513003 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร 3 3(3-0-6)   
513013 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)   
513014 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-3-6)   

รวม 13(8-7-24)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061104 ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061302 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)   
061205 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 
513015 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513016 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513017 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(3-0-6)   

รวม 14(9-10-23)   



ปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061202 ความเป็นไทย 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 
513018 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต ์ 3(3-0-6)   
513021 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)   

รวม 9(9-0-18)   
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 
061204 การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)   
061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x)   

เอกบังคับ 

513019 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513022 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)   
513023 การจัดการพลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3(0-3-6)   

รวม 13(x-x-x)   
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

ศึกษาทั่วไป 061xxx เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x)   

เอกบังคับ 
513020 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   
513024 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 3(2-2-5)   

เอกเลือก 513301 เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในโรงงาน
อัตโนมัติ 

3(2-2-5)   

เลือกเสร ี 513301 สกาดาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
รวม 15(x-x-x)   

 
ปีที่ 3 ภาคฤดรู้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 
513302 วิศวกรรมหุ่นยนต ์ 3(2-2-5)   
513303 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   

รวม 6(4-4-5)   
 
 



ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 

513304 การควบคุมล าดับ 3(2-2-5)   
513308 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

ผลิตและวิเคราะห์ 
3(2-2-5)   

513210 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

3(2-2-5)   

เลือกเสร ี 513307 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ 3(2-2-5)   
รวม 12(8-8-20)   

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

เอกเลือก 513306 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
กลุ่มวิชา

โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513401 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 
  

513402 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
รวม 7(4-49-10)   

 
ปีที่ 4 ภาคฤดร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวชิา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหต ุ

กลุ่มวิชา
โครงงานและ
ฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ        

513403 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

  

รวม 3(0-270-0)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ป ี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



วัน/เดือน/ป ี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

หมายเหต ุ

    



 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป ี โครงการ / กจิกรรม หน่วยงานที่จดั ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



กระดาษบนัทึกข้อความ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             


	5
	5.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

