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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
1.  รหัสหลักสูตรและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25551481103381 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Industrial Electrical 
    Engineering (Continuing Program) 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
         ช่ือย่อ  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  Bachelor of Engineering  

    (Industrial Electrical Engineering) 
  ช่ือย่อ  B.E. (Industrial Electrical Engineering) 

 
3.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
 
4.  ปรัชญา  
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้และสร้างเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมบนพื้นฐานจริยธรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ 
 
5.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
 2. มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ดังกล่าว อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 
 3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถ พัฒนาองค์ความรู้ ท่ีตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 
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 4.  คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถ'ในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการ
ท างาน เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีใน
การท างาน 
 6. มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิค ในการติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 
6.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมคือ 
 1. อาชีพอิสระ ได้แก่ นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ ส่ิงประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรอิสระ งานระบบส่ือสารโทรคมนาคมต่างๆ งานรับเหมาระบบไฟฟ้า ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานระบบส่ือสารโทรคมนาคม เป็นเจ้าของกิจการด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม โดยสามารถประกอบอาชีพได้ท้ังในประเทศ ประชาคมอาเซียน และ
ประเทศอื่นๆ 
 2. งานเอกชน ได้แก่ ครูผู้ช่วยในสถาบันการศึกษาเอกชน งานอุตสาหกรรมและธุรกิจ
การค้าด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบติดต่อส่ือสารท่ีทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานทางสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม หัวหน้าช่างเทคนิคในหน่วยงานเอกชน วิศวกรซ่อมบ ารุง วิศวกรควบคุม
งานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนพนักงานประจ าบริษัทต่างๆ  ท่ีไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 
 3. งานภาครัฐ ได้แก่ วิศวกร นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ ช่างเทคนิคฝ่ายปฏิบัติงาน 
ประจ ากองในสังกัดกระทรวงต่างๆ ท่ีไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 4. งานภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การเป็นวิศวกรเทคนิค ด้านไฟฟ้า พลังงานทดแทน 
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมในหน่วยงานต่างๆ ท่ีไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 
7.  โครงสร้างของหลักสูตร 
 7.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  83  หน่วยกิต 
 7.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  83  หน่วยกิต 
  1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
  2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  62  หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
   - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6  หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 6  หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน 
   - กลุ่มวิชาเอกบังคับทางวิศวกรรม 28  หน่วยกิต 
   - กลุ่มวิชาเอกเลือกทางวิศวกรรม 18  หน่วยกิต 
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   - กลุ่มวิชาโครงงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4  หน่วยกิต 
  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 7.3  รายวิชาในหลักสูตร 
  1)  ความหมายของเลขประจ าวิชา 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   เลขประจ าวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย 
ดังนี้ 
   ล าดับเลขต าแหน่งท่ี 1-3 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คือ 061 
   ล าดับเลขต าแหน่งท่ี 4 
    เลข  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
    เลข  2  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    เลข  3  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ล าดับเลขต าแหน่งท่ี 5-6 หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชา  
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   เลขประจ าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
   ล าดับเลขต าแหน่งท่ี 1-3 สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คือ 
514 
   ล าดับเลขต าแหน่งท่ี 4   
      เลข 1 หมายถึง ช้ันปีท่ี 1 หรือความยากของวิชาล าดับท่ี 1 
      เลข 2 หมายถึง ช้ันปีท่ี 2 หรือความยากของวิชาล าดับท่ี 2 
      เลข 3 หมายถึง ช้ันปีท่ี 3 หรือความยากของวิชาล าดับท่ี 3 
      เลข 4 หมายถึง ช้ันปีท่ี 4 หรือความยากของวิชาล าดับท่ี 4 
      เลข 5 หมายถึง ช้ันปีท่ี 5 หรือความยากของวิชาล าดับท่ี 5 
   ล าดับเลขต าแหน่งท่ี 5 และ 6 หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
  2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
   2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า 15หน่วยกิต  
   1.  กลุ่มวิชาภาษา  
    061101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 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 
     061105  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ3(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 
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    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  
    061201  ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
      พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
    061202  ความเป็นไทย 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
    061203  อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมือง 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
      อาเซียน 
    061204  การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
    061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
    061206  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
    061207  การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
    061208  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
    061209  มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
    061210  การใช้เหตุผลในสังคม  2(2-0-4)  หน่วยกิต 
    061211  ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลก 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.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    061301  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
    061302  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)  หน่วยกิต 
    061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
      สารสนเทศออนไลน์ 
    061304  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
      เพื่อการส่ือสารและส่ือประสม 
    061305  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
      ส าหรับส านักงานอัตโนมัติ 
    061306  ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
      เพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต 
    061307  อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
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    061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
   2.2  หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า  62  หน่วยกิต 
    1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
     1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 6  หน่วยกิต 
      และวิทยาศาสตร์ 
     514101  คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกร  3(3-0-6)  หน่วยกิต 
     514102  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
     1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 6  หน่วยกิต 
     514103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)  หน่วยกิต 
     514106  อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
    2.  วิชาเฉพาะด้าน 
     2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 28  หน่วยกิต 
     514104  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-6-3)  หน่วยกิต 
     514105  วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
     513107  วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(0-6-3)  หน่วยกิต 
     514108  หลักการส่ือสาร 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
     514109  เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(0-6-3)  หน่วยกิต 
     514201  การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
     514202  การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(0-6-3)  หน่วยกิต 
     514203  การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
       และการส่องสว่าง 
     514204  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-2-1)  หน่วยกิต 
       อุตสาหกรรม 
     514205  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
 
 
     2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 18  หน่วยกิต 
     514110  การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
     514111  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
     514206  ระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
     514207  การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
     514208  การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
     514209  ไฟฟ้าและงานระบบ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
     514210  อเิล็กทรอนิกส์ก าลังและการจ าลองผล 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
     514211  อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพส่ิงในโรงงาน 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       อุตสาหกรรม 
     514212  เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในโรงงาน 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       อัตโนมัต ิ
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     514213  หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  หน่วยกิต
     514214  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
     514215  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       และการจ าลองผล 
     514218  ระบบสมองกลฝังตัวและปัญญา 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       ประดิษฐ์ 
     514219  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       อตุสาหกรรม 
     514220  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       โทรคมนาคม 
     514221  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       อิเล็กทรอนิกส์ 
     514222  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       ควบคุมอัตโนมัตแิละหุ่นยนต์ 
     514223  การส่ือสารใยแสง 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
     514224  การบริการวิชาการและการ 3(0-6-3)  หน่วยกิต 
       บริการชุมชน 
    3. กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4  หน่วยกิต 
     514216  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-45-0)  หน่วยกิต 
       เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
     514217  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-270-0)  หน่วยกิต 
       เฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
   2.3.หมวดวิชาเลือกเสร ี เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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8. บุคลากร 
ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ธีรพันธ์ุ  สุทธิเทพ            

วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมโทรคมนาคม      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี                       

นายเสกสิทธ์ิ  กมลชัย วศ.บ.   วิศวกรรมโทรคมนาคม               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ดร.เอกวิทย์  หวังกั้นกลาง Ph.D. 

 
วศ.ม.    
วศ.บ    

Functional System 
Control) 
 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์            

Shibaura Institute of 
Technology Japan 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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  งอนชัยภูมิ ค.อ.ม.  
 
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
อิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 
 

ค.อ.ม.  
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

นายนิทัศน์  สุริยะกาญจน์ วศ.ม.   
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

นายสมิทธ์ิ  ปรีชาญาณ วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายสันติ  ชวนนอก วศ.ม.  
 
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

ดร.รัฐศาสตร์  ลายกนก วศ.ด  
วศ.บ. 

วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           

นายพิเชฐ  เกล็ดงูเหลือม อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
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9. คณะกรรมการบริหารสาขา 
 

                  

 
        ดร.เอกวิทย์  หวังกั้นกลาง            นายสมิทธ์  ปรีชาญาณ             นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 

           ประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ           กรรมการ    
  อีเมล : ekkawit.w@nrru.ac.th        อีเมล : smith.p@nrru.ac.th   อีเมล :suwaphat.k@nrru.ac.th 
 

      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธ์ุ  สุทธิเทพ          นายเสกสิทธ์ิ  กมลชัย                    ดร.รัฐศาสตร์  ลายกนก 
      กรรมการ          กรรมการ                กรรมการ และเลขานุการ 
   อีเมล : teeraphant.s@nrru.ac.th        อีเมล : seksid.k@nrru.ac.th         อีเมล : rattasat.l@nrru.ac.th 
 
 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) 

 หมู่ 1 ดร.เอกวิทย์  หวังกั้นกลาง 
 

 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (เสาร์ – อาทิตย์) 
 -  
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11. แผนการศึกษาภาคปกติ  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 1 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 2 3(x-x-x) 

พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์         

514101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

514102 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

514103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-0) 

บังคับทางวิศวกรรม 514104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-6-0) 
514105 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 

รวม 21(x-x-x) 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศกึษาท่ัวไปวิชาท่ี 3 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 4 3(x-x-x) 

พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม        

514106 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514107 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(0-6-3) 
514108 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
514109 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(0-6-3) 

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาท่ี 1 3(x-x-x) 
รวม 21(x-x-x) 
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ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาท่ัวไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 5 3(x-x-x) 

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514201 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
514202 การควบคุมเชงิตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(0-6-3) 
514203 การออกแบบระบบไฟฟ้าและการส่องสว่าง 3(3-0-6) 
514204 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1(0-2-1) 

เลือกทาง
วิศวกรรม 

xxxxxx เอกเลือกท่ีวิชา 1 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกท่ีวิชา 2 3(x-x-x) 

รวม 19(x-x-x) 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
บังคับทาง
วิศวกรรม 

514205 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

การฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
514216 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

เลือกทาง
วิศวกรรม 

xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 3 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 4 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 5 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 6 3(x-x-x) 

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกวิชาเสรีที่ 2 3(x-x-x) 
รวม 19(x-x-x) 

 
 
 

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดร้อน) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ 

514217 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
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12. แผนการศึกษา ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน 
  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 1 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 2 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 3 3(x-x-x) 

พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์

และ
วิทยาศาสตร์ 

514101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

514102 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 

รวม 15(x-x-x) 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 4 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 5 3(x-x-x) 

พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

514103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-6-3) 
514105 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 

รวม 15(x-x-x) 

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

514106 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514107 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร ์ 3(0-6-3) 
514108 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

รวม 9(6-6-15) 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514109 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-6-3) 

514201 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 

514202 การควบคุมเชงิตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(0-6-3) 

514203 การออกแบบระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง 3(3-0-6) 

514204 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-2-1) 

รวม 13(6-14-19) 
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 1 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 2 3(x-x-x) 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 3 3(x-x-x) 

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาท่ี 1 3(x-x-x) 
การฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

514216 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 

รวม 13(x-x-x) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
การฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

514217 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
บังคับทาง
วิศวกรรม 

514205 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 

พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 4 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 5 3(x-x-x) 
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 6 3(x-x-x) 

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาท่ี 2 3(x-x-x) 
รวม 15(x-x-x) 

 
 
 

13. ค าอธิบายรายวิชา 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.  กลุ่มวิชาภาษา 
 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
061101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 
  ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือส่ือสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการ
พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ การสรุปความ การ
ใช้ภาษาไทยในการส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดย
ใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
 
061102  ภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 
  (English 1) 
  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้ องต้นเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน ในการทักทาย การแนะน าตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายส่ิงของ การบรรยาย
สถานท่ี การบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 
 
061103  ภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
  (English 2) 
  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน
ในระดับท่ีสูงขึ้น การขอข้อมูลและการให้ข้อมูลท่ัวไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงความรู้สึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความส าคัญ   
 
061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
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  (English 3) 
  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับการเตรียม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงานรวมถึงการสัมภาษณ์งาน 
 
061105  ภาษาไทยเพือ่งานอาชีพ 3(3-0-6) 
  (Thai for Career) 
  ทักษะการใช้ภาษาไทยในการส่ือสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตาม
กาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียน
ประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียนโครงการ  การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ และการเขียน
จดหมาย 
 
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 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการท างาน 
ได้แก่ การทักทาย การต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก 
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการน าเสนองาน 
 
061108  ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental Chinese) 
  ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการ
เขียนอักษรจีนเบ้ืองต้น 
 
061109  ภาษาญี่ปุ่นพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental Japanese) 
  ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนา
ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
061110  ภาษาเขมรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
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  (Fundamental Khmer) 
  โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 
061111  ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental Hindi) 
  โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
 
061112  ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental French) 
  ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบ้ืองต้นการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน   
 
061113  ภาษาลาวพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental Laos) 
  โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
 
061114  ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental Burmese) 
  โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 
 
061115  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental Vietnamese) 
  โครงสร้างพื้นฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
 
061116  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental Korean) 
  โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
 
 
 
 
  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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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 และ
การประยุกต์ใช้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
061202  ความเป็นไทย 3(3-0-6) 
  (Thainess) 
  ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อ
การด ารงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การ
ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวันส าคัญต่างๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ภูมิศาสตร์ประเทศไทยท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอัตลักษณ์    
ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 
 
061203  อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน 3(1-2-3) 
  (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 
  ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในประชาคมอาเซียน 
 
061204  การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) 
  (Thinking for Living) 
  ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด ประสาท
วิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด ทักษะ
และกระบวนการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึก
ปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
  (Modern Entrepreneurs) 
  แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์
โอกาส และการจัดต้ังธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน  โดยการ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด าเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 
 
061206  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 2(1-2-3) 
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  (Economy and Ways of Life) 
  วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ
ทรัพยากร รายจ่าย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
061207  การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 2(1-2-3) 
  (Self-Management for Work Development) 
  แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน การ
ต้ังเป้าหมายในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความ
เช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการท างานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงาน
การจัดการตนเองภายใต้การเปล่ียนแปลง 
061208  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
  (Psychology for Living) 
  ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ การเป็นผู้น า -ผู้ตาม และการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต
ตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
061209  มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
  (Man and Aesthetics) 
  ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ทาง
สุนทรีย์ ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ท้ังทางศิลปะ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ศาสนา และ
วัฒนธรรม การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากส่ิงสุนทรีย์ 
 
061210  การใช้เหตุผลในสังคม 2(2-0-4) 
  (Reasoning in Society) 
  ลักษณะของเหตุผล การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่างๆ การน าเหตุผลไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้ กับ
วิชาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 
061211  ความรู้เก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต 3(3-0-6) 
  (Present World System and Future World Society) 
  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร ส่ิงแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบทกระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่อ
อนาคต การเตรียมความพร้อม ส าหรับการเปล่ียนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 
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061212  มนุษย์กับอารยธรรม 2(2-0-4) 
  (Man and Civilization) 
  การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
อารยธรรมต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์ อารยธรรม
ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
 
061213  กฎหมายในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
  (Law for Living) 
  กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าท่ีขั้น
พื้นฐานของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักท่ัวไปกฎหมายแพ่ง 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 และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ 
การท ารายการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 
 
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 เพื่อการประเมินและสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายท่ีส่งผลต่อการมีสุขภาพท่ีดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน ์ 2(1-2-3) 
  (Information Technology for Online Information Management) 
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล  สร้างเอกสาร
หรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 
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061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสือ่ประสม 2(1-2-3) 
  (Information Technology for Communication and Multimedia) 
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานส่ือประสม 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสารและสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้ส่ือ
ประสมและส่ือสังคมออนไลน์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 
 
061305  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ  2(1-2-3) 
  (Information Technology for Office Automation) 
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรม
ตารางค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อ
การท ารายงาน การค านวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 
 
061306  สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
  (Environment and Energy for Sustainability of Life) 
  ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้
พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่างๆ และแนวทาง
ป้องกันแก้ไข 
 
061307  อาหารเพือ่ชีวิต 2(1-2-3) 
  (Food for Life) 
  หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท้ังทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเส่ือมเสียของอาหารและ
การควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการ
ถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และ
ไมโครเวฟ 
 
061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 
  (Technology in Daily Life) 
  ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดต้ัง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีส่ือสาร เทคโนโลยียานยนต์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
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  1.  วิชาพื้นฐาน 
   1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
514101  คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Mathematics for Engineer 1) 
  อนุพันธ์ ปริพันธ์ การแปลงลาปลาซ  การแปลงแซด  การแปลงฟูริเยร์  การ
ประยุกต์ใช้วิศวกรรมเชิงเลข การหารากของสมการและระบบสมการ การประยุกต์วิธีเชิงเลข  
2Xf2E6aEU7n685eHEbXGYHrmWn2y7a62UWBrtZzodVdD การประมาณค่าในช่วงและนอก
ช่วง การแก้ปัญหาเชิงแคลคูลัสด้วยวิศวกรรมเชิงเลข การก าหนดข้อมูลการแก้สมการเชิงอนุพันธ์และ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การใช้ซอฟต์แวร์และการเขียนโปรแกรมค านวณในงานวิศวกรรม 
 
514102  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Physical for Electrical Engineer) 
  ปริมาณและหน่วยทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทาง
แม่เหล็กของวัสดุ การเคล่ือนท่ีและกฎของนิวตัน แรงเสียดทาน สมดุลแรง  งานและความร้อน การน า
ความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธิ์ 
ทฤษฎีและคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น ตัวอย่างการใช้งานทฤษฎีและคุณสมบัติทางเทอร์
โมไดนามิกส์ในงานอุตสาหกรรม โครงสร้างของอะตอม แบบจ าลองอะตอมของบอร์  โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบ้ืองต้นของสารกึ่งตัวน า 
 
   1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
514103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
  (Computer Programming) 
  ปฏิบัติการเขียนโฟล์วชาร์ต การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์กับงาน
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ภาษาระดับสูง 
ได้แก่ Basic, C หรือภาษาอื่น ๆ 
 
514106   อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  (Electronic Equipment and Circuits) 
  รูปร่าง สัญลักษณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์  
ไทริสเตอร์ ไอซีออปแอมป์ ไอซี 555 ไทเมอร์ ไอซีฟังก์ชันเฉพาะ เช่น ไอซี PLL ไอซีขับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ชนิดและคุณสมบัติท่ีส าคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรขยายสัญญาณ 
วงจรขยายก าลัง วงจรก าเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ วงจรขับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจร
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงชนิดเชิงเส้นและสวิตช่ิง 
 
 
  2. วิชาเฉพาะด้าน 
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   2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
รหัสวิชา  ชือ่และค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
514104  เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-6-3) 
  (Electrical Instruments and Measurements) 
  ปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด เครื่องมือวัดพื้นฐานในงานไฟฟ้า หลักการ
และการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดมัลติมิเตอร์แบบเข็ม และแบบดิจิทัล หลักการและการใช้
งานเครื่องอ่านรูปสัญญาณออสซิลโลสโคปท้ังแบบอนาลอก และแบบดิจิทัล การใช้งานเครื่องวัด
พลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
การอ่านค่าจากเซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ มีการฝึกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514105  วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
  (Electrical Circuit and Simulation) 
  ความรู้พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ตัวน า ฉนวนความ
ต้านทานและความน าไฟฟ้า กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้าตัวต้านทาน วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมขนาน และ
ผสม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า และวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า กฎกระแส และกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ 
การวิเคราะห์วงจรแบบแรงดันโนด การวิเคราะห์วงจรแบบกระแสเมช การใช้ดิเทอร์มิแนนท์ ทฤษฎีเท
วินิน และทฤษฎีนอร์ตัน ทฤษฎีการวางซ้อน วงจรอนุกรม R L C วงจรขนาน R L C ทรานเฟอร์
ฟังก์ชัน เฟสเซอร์ไดอะแกรม ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส การแก้ตัวประกอบก าลังในระบบไฟฟ้าหนึ่ง
เฟส ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การต่อแบบสตาร์-เดลต้า การแก้ตัวประกอบก าลังในระบบไฟฟ้าสาม
เฟส และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5  การทดลอง 
 
514107  วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(0-6-3) 
  (Digital Circuit and Microcontroller) 
  ปฏิบัติการวงจรลอจิกเกต หลักการท างานดิจิทัลลอจิกเกตพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
งานวงจรคอมไบเนช่ัน วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล  การศึกษาเปรียบเทียบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลต่าง ๆ  การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีจ าเป็น
ศึกษาหลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวและตัวอย่างการใช้งาน 
และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514108  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Principles of Communication) 
  วิวัฒนาการของการส่ือสาร ความหมายของข้อมูล คล่ืนรบกวน และคล่ืนแทรกแซง 
หลักการมอดูเลช่ันและการส่งแบบต่าง ๆ วงจรและหลักการท างานของเครื่องรับชนิดซูเปอร์เฮทเทอ
โรดายน์ ฟรีเควนซีและเฟสมอดูเลช่ัน การลดเสียงรบกวน พัลส์มอดูเลช่ัน ระบบรหัส การแพร่กระจาย
คล่ืนวิทยุผ่านบรรยากาศ ระบบส่ือสารผ่านดาวเทียม การส่ือสารด้วยแสง ระบบการส่ือสารแบบต่างๆ 
ได้แก่ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ 
514109  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(0-6-3) 
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  (Electrical Machine and Simulation) 
  วงจรแม่เหล็ก โครงสร้างและหลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า โวลเตจเร็กกูเลช่ัน และ
ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ 
 
514201  การควบคุมเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  (Electrical Machinery Control) 
  หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบชิงโครนัส หลักการและการ
วิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส การเริ่มหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวน า 
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส การป้องกัน เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
514202  การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(0-6-3) 
  (Programmable Logic Control) 
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมโดยใช้การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรม
ได้ (PLC) ศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างของภาษา การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม การ
เช่ือมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต การใช้งานระบบเซอร์โวมอเตอร์ หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือและระบบควบคุมให้เหมาะสม พร้อมท้ังการประยุกต์ใช้งานการควบคุมงานอุตสาหกรรม 
 
514203  การออกแบบระบบไฟฟา้และการส่องสว่าง 3(3-0-6) 
  (Electrical System and illumination Desigh) 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบไฟฟ้า มาตรฐานและข้อก าหนด การเขียนผัง
และแบบไฟฟ้า ผังการจ่ายก าลังไฟฟ้า สายไฟฟ้าและทางเดินสาย อุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
การค านวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบก าลังและการออกแบบชุดตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจร
แสงสว่างและวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้า ตารางโหลด สายป้อนและสาย
ประธาน ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน การค านวณกระแสลัดวงจร การต่อลงดินส าหรับระบบไฟฟ้า   
 
514204  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1(0-2-1) 
  (Preparation of Industrial Electrical Engineering Projects) 
  ปัญหาด้านเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ
ทฤษฎีการวิจัยท่ัวไปและการวิจัยเชิงพัฒนา มาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาแล้วน าเสนอในรูปแบบการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ขอบเขต เงื่อนไข ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
514205  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 



23 
 

  (Industrial Electrical Engineering Project) 
  การสร้างสรรค์หรือปรับปรุงผลงานท่ีออกแบบไว้  วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขโดย
น าเอาความรู้ท่ีศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานตามรูปแบบการท างานเป็นทีม 
 
   2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
514206  ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3(2-2-5) 
  (Electrics Drive) 
  องค์ประกอบในระบบขับเคล่ือนไฟฟ้า ลักษณะสมบัติโหลด ย่านการท างานของระบบ
ขับเคล่ือน วิธีการเบรกมอเตอร์ การค านวณค่าพิกัดของมอเตอร์ ในการขับเคล่ือนโหลดแบบต่าง ๆ 
ลักษณะสมบัติแรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงท่ีใช้ในระบบขับเคล่ือน วงจรควบคุมและ
วิธีการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง ลักษณะสมบัติแรงบิด ความเร็วและวงจรสมมูลของมอเตอร์
เหนี่ยวน าท่ีใช้ในระบบขับเคล่ือน วงจรควบคุมและวิธีการควบคุม และทดลองท่ีครอบคลุมเนื้อหาของ
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514207   การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 3(2-2-5) 
  (Electrical Power Generation Using Renewable Energy) 
  โครงสร้างระบบไฟฟ้า แหล่งท่ีมาของพลังงานไฟฟ้า ลักษณะโหลด ลักษณะและ
รูปแบบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นการผลิตและระบบจ าหน่ายและอุปกรณ์ ในระบบ
ไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานหมุนเวียน เช่น น้ า ลม แสงอาทิตย์ ขยะมูลฝอย เป็นต้น และ
ทดลองท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514208   การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) 
  (Data Communication and Network) 
  แนะน าการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมการจัดช้ันของโครงข่ายการ
ส่ือสาร โพรโทคอลแบบจุดต่อจุดและการเช่ือมโยง แบบจ าลองหน่วงในโครงข่ายข้อมูล การส่ือสาร
แบบเข้าถึงหลายทาง การจัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล 
 
514209   ไฟฟ้าและงานระบบ 3(2-2-5) 
  (Electrical and System) 
\  ระบบไฟฟ้าแรงต่ า การประกอบติดต้ังตู้เมน (MDB, SDB, LOAD CENTER) งานติดต้ัง
รางไฟและท่อไฟ (CABLE TRAY, LADDER, WIRE WAY, CONDUIT) งานเดินสายเมนไฟฟ้า ใน
อาคารและนอกอาคาร งานติดต้ังระบบไฟแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร งานติดต้ังเต้ารับ
ภายในและภายนอกอาคาร งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด ระบบ
กระจายเสียงภายในและภายนอกอาคาร การติดต้ังระบบควบคุมปั๊มน้ าอัตโนมัติ การติดต้ังระบบ ปรับ
อากาศภายในอาคาร และทดลองท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
514210   อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
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  (Power Electronics and Simulation) 
  คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ได้แก่ ไดโอดก าลัง ทรานซิสเตอร์ก าลัง
ชนิดไบโพล่าร์ มอสเฟต ไอจีบีที วงจรคอนเวอร์เตอร์ชนิดต่าง ๆ วงจรอินเวอร์เตอร์ คุณสมบัติทาง
แม่เหล็กของหม้อแปลงและตัวเหนี่ยวน าในงานอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรขับชนิดต่าง ๆ และทดลอง
เกี่ยวกับวงจรแบบต่าง ๆท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514211  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)  
  (Industrial Internet of Things) 
  ยุคสมัยของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internets of Things: IoT) ใจความส าคัญของ 
IoT ส่วนประกอบอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง เซนเซอร์ การระบุเลขประจ าตัว การส่ือสารแบบไร้สาย 
แหล่งรวมข้อมูล ระบบกลุ่มเมฆและความปลอดภัยของข้อมูล การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพ
ส่ิงส าหรับงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ฝังตัว อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง และแนวโน้มอินเทอร์ เน็ตของ
สรรพส่ิงส าหรับประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม 
 
514212  เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในโรงงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
  (Sensors and Actuators in Factory Automation) 
  แนะน ากระบวนการผลิตแบบดิสครีต เซนเซอร์แบบสองสถานะ เช่น ลิมิตสวิตช์ พร็
อกซิมิต้ีสวิตช์ และเซนเซอร์ชนิดใช้แสง เซนเซอร์วัดกระแสแบบฮอลล์ เทคโคเจนเนอเรเตอร์ เอนโคด
เดอร์ อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า เช่น โซลินอยด์วาล์ว และหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ระบบติดตามทรัพย์สิน 
เช่น บาร์โคด และอาร์เอฟไอดี อุปกรณ์และระบบนิวเมติกส์ และทดลองท่ีครอบคลุมเนื้อหาของ
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514213  หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
  (Industrial Robotics) 
  แนะน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม คิเนแมติกของแขนหุ่นยนต์ พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การ
วางแผนด้านความเร็ว-ความเร่งและการควบคุมการเคล่ือนท่ี การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การควบคุม
ระบบหุ่นยนต์หลายตัว การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติ และทดลอง ท่ีครอบคลุมเนื้อหา
ของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514214   ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
  (Automatics Control) 
  การจ าลองระบบทางกายภาพและหาระบบท่ีไม่เชิงเส้นให้เป็นเชิงเส้นอย่างประมาณ 
ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชัน และบล็อกไดอะแกรม การควบคุมแบบเปิด/ปิด และแบบพี-ไอ-ดี การท างานใน
สภาวะปกติ ความคลาดเคล่ือนและสัมประสิทธิ์ความคลาดเคล่ือน การแก้สมการดิฟเฟอร์เรนเชียล
ด้วยวิธีการเปล่ียนรูปของลาปลาซและด้วยวิธีแอนะล็อกคอมพิวเตอร์ การตอบสนอง ท่ีแปรเปล่ียน
ตามเวลาและการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยวิธีทางเดินของรากและหลักการวิเคราะห์
เสถียรภาพของไนควิสท์ การตอบสนองต่อความถี่และแสดงข้อมูลการตอบสนองต่อความถี่ การ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมวิธีสเตทสเปซ และระบบควบคุมท่ีมีหลายอินพุท หลาย
เอาต์พุต และทดลองท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514215  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการจ าลองผล 3(2-2-5) 
  (Industrial Electronics and Simulation) 
  โครงสร้างการท างานและคุณลักษณะของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร เซนเซอร์
แบบต่าง ๆ อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ ท่ีมีผลจากความร้อน แสง เสียง แรงกล สนามแม่เหล็ก ความช้ืน 
ก๊าซ ควัน และการประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และ
ทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514110  การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  (Energy Management in Industrial Factory) 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน การ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารควบคุม หรือสถาน
ประกอบการ การปฏิบัติตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร การจัดท ารายงานการจัด
การพลังงานตามรูปแบบท่ีประกาศโดยกระทรวงพลังงาน 
 
514111  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
  (Industrial Safety) 
  ท่ีมา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติต่าง ๆ 
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในงานต่าง ๆ และ
การบริหารจัดการคุณภาพ โดยมีการฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีทันสมัยเพื่อให้เกิด
ความช านาญ 
 
514218  ระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)  
  (Embedded System and Artificial Intelligence) 
  แนวคิดพื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ส าหรับระบบรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ การเช่ือมต่อระหว่างระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับไมโครคอนโทรล
เลอร์ท่ีเลือกใช้ แบบจ าลองนิวรอน สถาปัตยกรรมของข่ายงาน กระบวนการเรียนรู้ มัลติเลเยอร์เพอร์
เซ็บตรอน ข่ายงานเรเดียลเบซิสฟังก์ชัน ข่ายงานโคโฮเนน ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมอย่างง่าย การ
ออกแบบและสร้างระบบส าหรับงานท่ีได้รับมอบหมาย และทดลองท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่
น้อยกว่า 5 การทดลอง 
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514219  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Industrial Engineering) 
  จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมท่ีมีเนื้อหาช่วยส่งเสริม
ความถนัดของนักศึกษา  ส่ิงท่ีนักศึกษาสนใจแต่ไม่มีการสอนตามปกติ ส่ิงท่ีก าลังพัฒนาและวิทยาการ
ล่าสุดในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 
514220   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Telecommunication Engineering) 
  จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม ท่ีมีเนื้อหาช่วยส่งเสริม
ความถนัดของนักศึกษา ส่ิงท่ีนักศึกษาสนใจแต่ไม่มีการสอนตามปกติ ส่ิงท่ีก าลังพัฒนาและวิทยาการ
ล่าสุดในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 
514221  หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Electronics Engineering) 
  จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเนื้อหาช่วยส่งเสริม
ความถนัดของนักศึกษา ส่ิงท่ีนักศึกษาสนใจแต่ไม่มีการสอนตามปกติ ส่ิงท่ีก าลังพัฒนาและวิทยาการ
ล่าสุดในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 
514222   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
  และหุน่ยนต์ 
  (Selected Topics in Automation and Robotics) 
  จัดกิจกรรมในหัวข้อเรื่องพิเศษทางระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ท่ีมีเนื้อหาช่วย
ส่งเสริมความถนัดของนักศึกษา ส่ิงท่ีนักศึกษาสนใจแต่ไม่มีการสอนตามปกติ ส่ิงท่ีก าลังพัฒนาและ
วิทยาการล่าสุดในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
 
514223  การสื่อสารใยแสง 3(2-2-5)  
  (Optical Fiber Communication) 
  ระบบส่ือสารเคเบิลใยแสง การเดินทางของเส้นใยแสง ชนิดเส้นใยแสง ชนิดของเคเบิล
ใยแสง พารามิเตอร์การส่งทางแสง กระบวนการผลิตเส้นใยแสงและเคเบิลใยแสง แหล่งก า เนิดแสง 
หลักการของเลเซอร์ การมอดูเลตทางแสง ตัวตรวจจับแสง ตัวทวนสัญญาณแสง คัปเปลอร์ การ
ตรวจดูความสกปรกของหน้าตัดเส้นใยแสง การเช่ือมต่อเส้นใยแสงแบบสไปซ์ การเข้าหัวต่อ การใช้
งาน OTDR  ในการวิเคราะห์โครงข่ายและตรวจหาต าแหน่งจุดเสีย แนวโน้มของการส่ือสารใยแสงใน
อนาคต 
 
514224  การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 3(0-6-3)  
  (Academic Service for Community Service) 
  หลักการ การจัดการสัมมนาบริการวิชาการ และ/หรือ การบริการเพื่อพัฒนาให้ชุมชน 
ความต้องการของกลุ่มคนหรือชุมชนเป้าหมาย ท้ังในและ/หรือนอกห้องเรียน เพื่อการน าความรู้มา
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ วิทยากร เพื่อให้มีทักษะสามารถเขียนน าเสนอ
โครงการ ร่างหนังสือเชิญ ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
วิธีการด าเนินงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพแล้วน าเผยแพร่ต่อสังคม 
 
  3. กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธบิายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
514216  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ 1(0-45-0) 
  ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
  (Preparation for Professional Experience) 
  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมใน
การในการฝึกปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
 
514217  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ 3(0-270-0) 
  ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม   
  (Field Experience in Industrial Electrical Engineering) 
  พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514216 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
  ฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ท่ีได้จากในหลักสูตรการศึกษา ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์ 
การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ภาคผนวก 
บันทึกผลการเรียน 

 
บันทึกผลการเรียน ภาคปกติ 
   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 1 3(x-x-x)   
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 2 3(x-x-x)   

พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์         

514101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  

514102 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6)   
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

514103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-0) 
  

บังคับทางวิศวกรรม 514104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-6-0)   
514105 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   

รวม 21(x-x-x)   
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 3 3(x-x-x)   
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 4 3(x-x-x)   

พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม        

514106 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
  

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514107 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(0-6-3)   
514108 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)   
514109 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(0-6-3)   

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาท่ี 1 3(x-x-x)   
รวม 21(x-x-x)   
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ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 5 3(x-x-x)   

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514201 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)   
514202 การควบคุมเชงิตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(0-6-3)   
514203 การออกแบบระบบไฟฟ้าและการส่องสว่าง 3(3-0-6)   
514204 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1(0-2-1)   

เลือกทาง
วิศวกรรม 

xxxxxx เอกเลือกท่ีวิชา 1 3(x-x-x)   
xxxxxx เอกเลือกท่ีวิชา 2 3(x-x-x)   

รวม 19(x-x-x)   
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514205 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
  

การฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
514216 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 
  

เลือกทาง
วิศวกรรม 

xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 3 3(x-x-x)   
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 4 3(x-x-x)   
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 5 3(x-x-x)   
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 6 3(x-x-x)   

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกวิชาเสรีที่ 2 3(x-x-x)   
รวม 19(x-x-x)   

 
 
 

ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดร้อน) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ 

514217 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 
  

รวม 3(0-270-0)   
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12. แผนการศึกษา ภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน 
  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 1 3(x-x-x)   
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 2 3(x-x-x)   
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 3 3(x-x-x)   

พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์

และ
วิทยาศาสตร์ 

514101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6)   

514102 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  

รวม 15(x-x-x)   
 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 4 3(x-x-x)   
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 5 3(x-x-x)   

พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

514103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
  

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514104 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-6-3)   
514105 วงจรไฟฟ้าและการจ าลองผล 3(2-2-5)   

รวม 15(x-x-x)   

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

514106 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
  

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514107 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(0-6-3)   
514108 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)   

รวม 9(6-6-15)   
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514109 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(0-6-3)   

514201 การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)   

514202 การควบคุมเชงิตรรกะแบบโปรแกรมได้ 3(0-6-3)   

514203 การออกแบบระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง 3(3-0-6)   

514204 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 

1(0-2-1)   

รวม 13(6-14-19)   
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 1 3(x-x-x)   
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 2 3(x-x-x)   
xxxxxx ศึกษาท่ัวไปวิชาท่ี 3 3(x-x-x)   

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาท่ี 1 3(x-x-x)   
การฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

514216 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

1(0-45-0) 
  

รวม 13(x-x-x)   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

การฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
514217 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

3(0-270-0) 
  

รวม 3(0-270-0)   
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

บังคับทาง
วิศวกรรม 

514205 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 
  

พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 4 3(x-x-x)   
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 5 3(x-x-x)   
xxxxxx เอกเลือกวิชาท่ี 6 3(x-x-x)   

เลือกเสร ี xxxxxx เลือกเสรีวิชาท่ี 2 3(x-x-x)   
รวม 15(x-x-x)   

 
 
บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 
 

วัน/เดือน/ป ี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ป ี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

หมายเหตุ 
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 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 
วัน/เดือน/

ปี 
โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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กระดาษบันทึกข้อความ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            


