หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Programe in Electrical Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่ อ
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่ อ
B. Eng. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก
- ไม่ มี 4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
144 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพของหลักสู ตร
-หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2552
-กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
6.2 การพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
-ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2555
เมือ่ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
-ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมือ่ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
-ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2555
เมือ่ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟ้า
(2) นักวิจยั นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) ผู้จดั การโครงการ
(4) ประกอบธุรกิจส่ วนตัวทีเ่ กีย่ วข้ องกับสาขาทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต ปทุมธานี
11. ความจาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
พศ. 2553 เพื่อกาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาให้ สถาบันอุดมศึ กษาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรั บปรุ ง
หลักสู ตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพือ่ ประโยชน์ ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่ งให้ มมี าตรฐานเทียบเคียงกันได้ ท้งั ในระดับชาติและระดับสากล
มาตรฐานฯ ดังกล่ าวครอบคลุมทั้งหมด 17 สาขาวิชา มีการกาหนดองค์ ความรู้ ที่จาเป็ นไว้ ท้งั หมด 8 องค์ ความรู้ ได้ แก่
องค์ ความรู้ ทเี่ กีย่ วเนื่องกับคณิตศาสตร์ ประยุกต์ และการจาลอง องค์ ความรู้ ทเี่ กีย่ วเนื่องในด้ านกลศาสตร์ องค์ ความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุณหศาสตร์ และกลศาสตร์ ของไหล องค์ ความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ องค์ ความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน องค์ ความรู้ ที่
เกีย่ วเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ องค์ ความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ และองค์ ความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา
สุ ขภาพและสิ่งแวดล้ อม
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ทั้งนีใ้ นส่ วนของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านั้น กาหนดให้ ต้องมีเนือ้ หาความรู้ เพื่อให้ มีองค์ ความรู้ ตามกรอบมาตรฐานอัน
ได้ แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวัดและระบบควบคุม การแปลงรู ปพลังงาน ระบบไฟฟ้ากาลัง ทฤษฎีการสื่อสาร การประมวลผล
สัญญาณ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่ าย
การปรั บปรุ งหลักสู ตรในครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ หลักเพื่อปรั บโครงสร้ างหลักสู ตรและรายวิชาให้ ส อดคล้ องกับองค์
ความรู้ ดังกล่ าวข้ างต้ น อีกทั้งยังเป็ นการปรั บให้ ทันกับ เทคโนโลยีในโลกปั จจุบัน สร้ างแรงจูงใจให้ กับนักศึ กษาที่มีความสามารถ
ส่ งเสริ มการบู รณาการงานวิจัยและการใช้ ศักยภาพของคณาจารย์ ในภาควิชาได้ อย่ างเต็มที่ และเพื่อให้ มีการพัฒนาหลักสู ตรอย่ าง
ต่ อเนื่อง
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากสภาวิศวกรได้ ทาการเปลีย่ นแปลงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่ าด้ วยวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชา
พืน้ ฐานทางด้ านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมทีส่ ภาวิศวกรจะให้ การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมีการเพิม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิศวกรรมไฟฟ้าอีก 2 สาขา และมี
การเปลี่ยนแปลงรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่ใช้ ในการขอใบอนุญาต ทางภาควิชาฯจึงจาเป็ นต้ องปรั บโครงสร้ างหลักสู ตรและ
รายวิชาให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของระเบียบฯดังกล่ าว
นอกจากนี้ คณะฯได้ เปลีย่ นวิธีการรับนักศึกษาจากเดิมทีร่ ับรวม 5 สาขาวิชา (ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ เครื่องกล
และเคมี) แล้ วแยกสาขาวิชาเมือ่ ขึน้ ปี การศึกษาที่ 2 เป็ นการรับนักศึกษาแยกแต่ ละสาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้ นไป ดังนั้น
ภาควิชาฯจึงปรับหลักสู ตรเพือ่ ให้ สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงครั้งนีย้ งิ่ ขึน้ ด้ วย
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จุดมุ่งหมายหลักของการปรับปรุงหลักสู ตรในครั้งนีค้ อื การปรับหลักสู ตรให้ สอดรับกับองค์ ความรู้ พนื้ ฐานและเทคโนโลยี
ปัจจุบัน เพื่อให้ สามารถดึงดูดนิสิตที่สนใจทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้าได้ อย่ างเต็มที่ อันจะนาไปสู่ การผลิตวิศวกรซึ่งมีทักษะและขีด
ความสามารถระดับสู งให้ ได้ ตรงตามความต้ องการของประเทศ เพื่อให้ ประเทศมีศักยภาพในการแข่ งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้
และตามทันเทคโนโลยีทไี่ ด้ รับการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง และสร้ างสรรค์ นวัตกรรมอันทันสมัย อันจะนาไปสู่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต่ อไป
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิช าและเนื้อ หาในหลัก สู ต รใหม่ จะสนับ สนุ น ให้ เกิด การพัฒ นาในด้ า นการสอน การวิจัย การบริ ก ารวิชาการต่ อสั ง คม
ตลอดจนการพัฒนาความร่ วมมือระหว่ างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมภายนอก ซึ่งสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
13.1.1 รายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยคณะอืน่
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
TU100 Civic Education
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities
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3 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU130 Integrated Sciences and Technology
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
TU156 Introduction to Computers and Programming
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
TH161 Thai Usage
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
EL070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
EL171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
E 172 English Course 3
วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
SC123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
สษ.202 ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน
EL202 English for Work
น.209 หลักกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
LA209 Civil and Commercial Law
น.249 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา
LA249 Introduction to Intellectual Property
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
BA291 Introduction of Business
ทม.201 หลักการบริหาร
HR201 Principles of Management
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
EC213 Introductory Microeconomics
วท.133 ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
SC133 Physics for Engineers 1
วท.134 ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
SC134 Physics for Engineers 2
วท.183 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
SC183 Physics for Engineers Laboratory 1
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2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
0 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต

วท.184 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
SC184 Physics for Engineers Laboratory 2
ค.111 แคลคูลสั พืน้ ฐาน
MA111 Fundamentals of Calculus
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค.214 สมการเชิงอนุพนั ธ์
MA214 Differential Equations
13.1.2 รายวิชาทีจ่ ดั สอนโดยภาควิชาอืน่ ของคณะ
วก.100 กราฟิ กวิศวกรรม
ME100 Engineering Graphics
วก.291 กลศาสตร์ วศิ วกรรมพืน้ ฐาน
ME291 Fundamentals of Engineering Mechanics
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
CE100 Ethics for Engineers
วย.101 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
CE101 Introduction to Engineering Profession
วค.106 ความยัง่ ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วค.211 เธอร์ โมไดนามิกส์
AE211 Thermodynamics
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้ น
LE209 Introduction to Electrical Engineering
วฟ.203 ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้ น
LE203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory

1 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
0 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต

3 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต

13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาหน้ าที่ประสานงานกับ คณะและสาขาวิชาอื่น
รวมทั้ง อาจารย์ ผู้สอน และนักศึ กษา ในด้ านเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ของวิชา ตลอดจน ดูแลและควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการให้ เป็ นไปตามหลักสู ตร
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้ นการเรียน
วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในทางทฤษฎีและในการคิดออกแบบการประยุกต์ ใช้ งาน และเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ เลือกเรียน
ในสาขาวิชาที่หลากหลายตามความต้ องการในสาขาย่ อยอันได้ แก่ การสื่ อสารและประมวลผลสั ญญาณ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้ากาลัง การวัดและระบบควบคุม และพลังงาน เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้า ซึ่ งถือเป็ นวิชาชี พหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการสร้ าง
เทคโนโลยีและพลังงานขึ้นใช้ เองภายในประเทศ หลักสู ตรยังมุ่งเน้ นส่ งเสริ มให้ มีความใฝ่ รู้ และหมั่นศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ด้ วยตนเอง มีความยึดมัน่ ในจริยธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณของวิศวกร มีความซื่อสั ตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ ทั้งนีเ้ พื่อให้
ได้ บัณทิตที่มีความพร้ อมในด้ านวิชาการและจิตสานึกที่ดีต่อตนเองและสั งคมโดยส่ วนรวม ในการประกอบวิชาชี พและการศึ กษา
ต่ อไปในระดับปริญญาทีส่ ู งขึน้
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า
และสามารถติดต่ อสื่อสารกับผู้อนื่ ได้ เป็ นอย่ างดี
1.2.2 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะ และความพร้ อมในการรับการถ่ ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสู ง
1.2.3 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามใฝ่ รู้ หมัน่ แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
1.2.4 เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณธรรมและมีความซื่อสัตย์ ในวิชาชีพ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่ า 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 6 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมงการศึกษาใน
แต่ ละรายวิชาให้ กบั ภาคปกติ
การคิดหน่ วยกิตเป็ นดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ มคี ่ าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
2. วิชาฝึ กหรือทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ มคี ่ าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
3. การฝึ กงานหรือฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานอาชีพ) ใช้ เวลาฝึ ก 3-6 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90
ชั่วโมง มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
4. Special Project นักศึกษาใช้ เวลาฝึ กปฏิบัติ (ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษา) 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีค่าเท่ ากับ 1 หน่ วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 3
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1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่ มี 2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
(แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) ข้ อ 7
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ผู้เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นการสอบคัด เลือ ก และ/หรื อ สอบสั ม ภาษณ์ ตามระเบี ยบกฎเกณฑ์ ที่ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
(1) นักศึกษาต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทีข่ นาดห้ องเรียนมักมีขนาดใหญ่ และมีนักศึกษา
ในห้ องบรรยายเป็ นจานวนมาก
(2) เนือ้ หาวิชามีปริมาณมาก และใช้ เวลาในการเรียนมาก
(3) นักศึกษาส่ วนใหญ่ ต้องอยู่หอพัก ทาให้ มอี สิ ระมากขึน้ จึงมักมีปัญหาในการควบคุมตนเอง
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา คือ
(1) จัดระบบให้ อาจารย์ ทปี่ รึกษาและเจ้ าหน้ าทีห่ ลักสู ตรคอยแนะแนวทางในการปรับตัวของนักศึกษา
(2) จัดระบบเสริมทักษะความรู้ พนื้ ฐาน เพือ่ ให้ นักศึกษามีความเข้ าใจในวิชาการพืน้ ฐานเป็ นอย่ างดี อันจะเป็ นประโยชน์
ต่ อการเรียนรู้ ในขั้นสู งต่ อไป
(3) ส่ งเสริมกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ เพือ่ ให้ นักศึกษารู้ จกั ใช้ เวลาอย่ างมีคุณค่ า
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ (ระบุ)
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2.8

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
1) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเรี ย นข้ ามมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ) ข้ อ 10.10 และ
ข้ อ 15
2) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า 144 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ างน้ อย 7
ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึ กษาจะต้ องจดทะเบียนศึ กษารายวิชา รวมไม่ น้อ ยกว่ า 144 หน่ วยกิต โดยศึ กษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้ อกาหนดของหลักสู ตรดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
108
หน่ วยกิต
2.1) วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
24
หน่ วยกิต
2.1.1.) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
17
หน่ วยกิต
2.2.2.) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิศวกรรม
7
หน่ วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
84
หน่ วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
60
หน่ วยกิต
2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
24
หน่ วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้ วยตัวอักษร 2 ตาแหน่ งและตัวเลข 3 ตาแหน่ ง ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
อักษรย่ อ วฟ. (LE) หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตัวเลข
มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-9
หมายถึง วิชาเลือกของสาขา
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทัว่ ไปทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เลข 1-3
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ
เลข 4-5
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เลข 6-7
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
เลข 8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมควบคุมและการวัด
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาพลังงาน
เลขหลักร้ อย
เลข 1-4
หมายถึง ชั้นปี ทีค่ วรเรียน
3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1) วิชาศึกษาทัว่ ไป
30
หน่ วยกิต
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมแล้วไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 : เป็ นหลักสู ตรกลางของมหาวิทยาลัยทีก่ าหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียนจานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
TU100 Civic Education
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences
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2 (2-0-4)

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

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่ วยกิต
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
TU156 Introduction to Computers and Programming

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)

หมวดภาษา
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-3)
TH161 Thai Usage
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-3)
EL070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3-0-3)
EL171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3-0-3)
EL172 English Course 3
ส่ วนที่ 2: ประกอบด้ วย รายวิชาที่ทางคณะกาหนดให้ นักศึ กษาทุกคนต้ องเรี ยน โดยนักศึ กษาต้ องศึ กษาตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ รวมไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต ดังนี้
1) บังคับ 3 วิชา 7 หน่ วยกิต
วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
SC123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
สษ.202 ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน
EL202 English For Work

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

2) บังคับเลือก 1 วิชา ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
วค.106 ความยัง่ ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนาเสนอ
CE106 Communication and Presentation Technique
น.209
หลักกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
LA209 Civil and Commercial Law
น.249
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา
LA249 Introduction to Intellectual Property

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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พบ.291
BA291
ทม.201
HR201
ศ.213
EC213

ธุรกิจเบือ้ งต้ น
Introduction of Business
หลักการบริหาร
Principles of Management
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
Introductory Microeconomics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
วท.133 ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
SC133 Physics for Engineers I
วท.134 ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
SC134 Physics for Engineers 2
วท.183 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
SC183 Physics for Engineers Laboratory I
วท.184 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
SC184 Physics for Engineers Laboratory II
ค.111
แคลคูลสั พืน้ ฐาน
MA111 Fundamentals of Calculus
ค.112
เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค.214
สมการเชิงอนุพนั ธ์
MA214 Differential Equations
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
วก.100 กราฟิ กวิศวกรรม
ME100 Engineering Graphics
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
CE100 Ethics for Engineers
วย.101 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
CE101 Introduction to Engineering Profession
วอ.121 วัสดุวศิ วกรรม 1
IE121
Engineering Materials 1
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108
17

หน่ วยกิต
24
หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

7

หน่ วยกิต
3 (2-3-4)
0 (0-0-0)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)

2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
วฟ.200 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้า
LE200 Electrical Engineering Mathematics
วฟ.201 ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
LE201 Basic Electrical Engineering Laboratory I
วฟ.202 ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
LE202 Basic Electrical Engineering Laboratory II
วฟ.210 สัญญาณและระบบ
LE210 Signals and Systems
วฟ.211 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและกระบวนการสุ่ ม
LE211 Probability Theory and Stochastic Processes
วฟ.220 ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
LE220 Electromagnetic Field Theory
วฟ.230 เทคนิคเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า
LE230 Numerical Techniques in Electrical Engineering
วฟ.240 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า
LE240 Electric Circuit Analysis
วฟ.241 อุปกรณ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พนื้ ฐาน
LE241 Basic Electronic Circuits and Devices
วฟ.242 การออกแบบวงจรดิจติ อล
LE242 Digital Circuit Design
วฟ.260 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
LE260 Electrical Machines 1
วฟ.300
ฝึ กงานทางวิสวกรรมไฟฟ้า
LE300 Electrical Engineering Internship
วฟ.301
ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้า
LE301 Electrical Engineering Laboratory
วฟ.302 การออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
LE302 Electrical Engineering Design
วฟ.320 ทฤษฎีการสื่อสาร
LE320 Fundamentals of Communication Systems
วฟ.330 การวิเคราะห์ เชิงสถิติ
LE330 Statistical Analysis
วฟ.340 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
LE340 Electronic Circuits
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60

84
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
0(ฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 240
ชั่วโมง ต่ อภาคการศึกษา)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

วฟ.341
LE341
วฟ.361
LE361
วฟ.380
LE380
วฟ.381
LE381
วฟ.401
LE401
วฟ.402
LE402

อิเล็กทรอนิกส์ กายภาพ
3 (3-0-6)
Physical Electronics
การผลิตและการส่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3 (3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
ระบบควบคุม
3 (3-0-6)
Control Systems
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-6)
Electrical Engineering Project I
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(0-6-12)
Electrical Engineering Project 2
2.2.2) กลุ่มวิชาบังคับทาวิศวกรรมนอกสาขา
3
หน่ วยกิต
วก.291 กลศาสตร์ วศิ วกรรมพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
ME291 Fundamentals of Engineering Mechanics
2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
24
หน่ วยกิต
2.3.1) วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม จานวน 18 หน่ วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาไฟฟ้ากาลัง
วฟ.363
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
LE363
Electrical Machines II
วฟ.364
การออกแบบระบบไฟฟ้า
3 (3-0-6)
LE364
Electrical Systems Design
วฟ.365
การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-6)
LE365
Power Systems Analysis
วฟ.465 อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง
3(3-0-6)
LE465
Power Electronics
วฟ.468 การป้ องกันระบบไฟฟ้ากาลังและการทางานของรีเลย์
3(3-0-6)
LE468 Protection and Relay
วฟ.473 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
3(3-0-6)
LE473 High Voltage Engineering
กลุ่มวิชาไฟฟ้าสื่อสาร
วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
LE314 Digital Signal Processing
วฟ.323
การสื่อสารดิจติ อล
LE323
Digital Communications

3(3-0-6)
3 (3-0-6)
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วฟ.324
LE324
วฟ.333
LE333
วฟ.426
LE426
วฟ.428
LE428

การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ ายข้ อมูล
Data Communication and Networks
วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วฟ.324
การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ ายข้ อมูล
3(3-0-6)
LE324
Data Communication and Networks
วฟ.343
ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
LE343
Optics
วฟ.344
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
LE344
Optoelectronics
วฟ.345
เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา
3 (3-0-6)
LE345
Semiconductor Fabrication Technology
วฟ.426
การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
LE426
Optical Communication
วฟ.484 ไมโครโปรเซสเซอร์ และการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
LE484
Microprocessors and Applications
2.3.2) วิชาเลือกทัว่ ไป จานวน 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาเลือกทีภ่ าควิชากาหนด และปรับรายละเอียด
ของโครงสร้ างเป็ นดังนี้
วฟ.323 การสื่อสารดิจติ อล
3 (3-0-6)
LE323 Digital Communications
วฟ.325 เครือข่ ายการสื่อสารและสายส่ ง
3 (3-0-6)
LE325 Communication Network and Transmission Lines
วฟ.343 ทัศนศาสตร์
3 (3-0-6)
LE343 Optics
วฟ.344 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
LE344 Optoelectronics
วฟ.345 เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา
3 (3-0-6)
LE345 Semiconductor Fabrication Technology
วฟ.363 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3 (3-0-6)
LE363 Electrical Machines II
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วฟ.364
LE364
วฟ.365
LE365
วฟ.408
LE408
วฟ.409
LE409
วฟ.415
LE415
วฟ.434
LE434

การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical Systems Design
การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
Power Systems Analysis
หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Special Topics in Electrical Engineering I
หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Special Topics in Electrical Engineering II
การประมวลผลภาพ
Digital Image Processing
การสื่อสารไร้ สาย
Wireless Communication

3 (3-0-6)

วฟ.435
LE435
วฟ.455
LE455
วฟ.458
LE458
วฟ.467
LE467
วฟ.469
LE469
วฟ.474
LE474
วฟ.477
LE477
วฟ.478
LE478
วฟ.479
LE479
วฟ.483
LE483
วฟ.486
LE486
วฟ.487
LE487

วิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering
เทคโนโลยีฮาร์ ดไดร์ ฟ และการผลิต
Hard Drive Technology and Manufacturing
พืน้ ฐานกลศาสตร์ ควอนตัมและคลืน่ สาหรับวิศวกร
Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers
โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
Power Plant and Substation
การขับเคลือ่ นด้ วยกาลังไฟฟ้า
Electric Drives
การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
Computer Methods for Power Systems
หลักการคุณภาพกาลัง
Fundamentals of Power Quality
แบบจาลองพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ากาลัง
Dynamic Modeling of Electrical Machines and Power System
ระบบโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
Smart Grid
เครื่องมือวัดกระบวนการ
Process Instrumentation
การออกแบบระบบเครื่องมือวัด
Instrumentation System Design
โครงข่ ายประสาทและระบบฟัซซี่
Neural Networks and Fuzzy Systems

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

วฟ.488
LE488
วฟ.493
LE493
วฟ.494
LE494
วฟ.495
LE495
วพ.310
CN310
วพ.313
CN.313

ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม
Industrial Automation Systems
ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Generation Systems
พลังงานหมุนเวียน
Renewable Energy
ประสิทธิภาพและการจัดการพลังงาน
Energy Efficiency and Management
การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Systems Design
การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
VHDL Programming

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3.1.2.3 วิชาเลือกเสรี

6

หน่ วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเป็ นวิชา ระดับ 200 ขึน้ ไป ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็ นวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ทั้งนี้ให้ หมายรวมถึงวิชาศึ กษาทั่วไป หมวดภาษาต่ างประเทศด้ วย นักศึ กษาจะนาวิชา
เหล่ านีม้ านับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
1. วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทกุ วิชา (รวมทั้งวิชาทีไ่ ม่ ได้ กาหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่
2)
2. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปทั้งส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่ การสื่อสารในองค์ กร
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3.1.4 แผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ วางแผนการจัดรายวิชาสาหรับหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไว้ ดงั นี้
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

วย.100

จริยธรรมสาหรับวิศวกร

0

ค.111

แคลคูลสั พืน้ ฐาน

3

วก.100

กราฟิ กวิศวกรรม

3

วท.123

เคมีพนื้ ฐาน

3

วท.133

ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1

3

วท.173

ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน

1

วท.183

ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1

1

ท.161

การใช้ ภาษาไทย

3

สษ.xxx

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3
รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

วย.101

ความรู้ เบือ้ งต้ นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์

1

สษ.xxx

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3

มธ.100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม

3

วอ.121

วัสดุวศิ วกรรม 1

3

ค.112

เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์

3

วท.134

ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2

3

วท.184

ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2

1

มธ.130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2

รวม

19
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ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

วก.291

กลศาสตร์ วศิ วกรรมพืน้ ฐาน

3

วฟ.240

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า*P1,*C1,*E2

3

วฟ.201

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

1

ค.214

สมการเชิงอนุพนั ธ์

3

วฟ.242

การออกแบบวงจรดิจติ อล*E2

3

มธ.156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น

3

วฟ.200

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้า

3

มธ.110

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์

2

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

วฟ.201

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

1

วฟ.210

สัญญาณและระบบ*C1,*E3

3

วฟ.220

ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า*P1,*C1,*E1

3

วฟ.241

อุปกรณ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พนื้ ฐาน*P1,*C1,*E2

3

วฟ.211

ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและกระบวนการสุ่ ม

3

วฟ.260

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1*P1,*E3

3

วฟ.230

เทคนิคเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า

3
รวม

19
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ปี การศึกษาที่ 3 สาขาย่ อยไฟฟ้ากาลัง
ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

วฟ.202

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

1

วฟ.361

การผลิตและการส่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้า*P4

3

วฟ.380

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า*P2

3

วฟ.381

ระบบควบคุม*P2

3

วฟ.341

อิเล็กทรอนิกส์ กายภาพ

3

วฟ.363

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2*P3

3

มธ.120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

2

xx.xxx

วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2

ไม่ น้อยกว่ า
2
รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

วฟ.301

ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2

วฟ.340

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ *P1

3

วฟ.330

การวิเคราะห์ เชิงสถิติ

3

วฟ.320

ทฤษฎีการสื่อสาร

3

วฟ.364

การออกแบบระบบไฟฟ้า*P4

3

วฟ.365

การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง*P4

3

วฟ.473

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง*P4

3

รวม

20
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ปี การศึกษาที่ 3 สาขาย่ อยไฟฟ้าสื่อสาร
ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

วฟ.202

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

1

วฟ.320

ทฤษฎีการสื่อสาร*C2

3

วฟ.340

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ *C1

3

วฟ.330

การวิเคราะห์ เชิงสถิติ

3

วฟ.341

อิเล็กทรอนิกส์ กายภาพ

3

วฟ.380

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

3

มธ.120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

2

xx.xxx

วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2

ไม่ น้อยกว่ า
2
รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

วฟ.301

ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2

วฟ.361

การผลิตและการส่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้า

3

วฟ.381

ระบบควบคุม

3

วฟ.323

การสื่อสารดิจติ อล*C5

3

วฟ.314

การประมวลผลสัญญาณดิจติ อล*C3

3

วฟ.428

วิศวกรรมสายอากาศ*C4

3

xx.xxx

วิชาเลือกเสรี

3

รวม

20
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ปี การศึกษาที่ 3 สาขาย่ อยอิเล็กทรอนิกส์
ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

วฟ.202

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

1

วฟ.320

ทฤษฎีการสื่อสาร

3

วฟ.340

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ *C4, *E2

3

วฟ.330

การวิเคราะห์ เชิงสถิติ

3

วฟ.341

อิเล็กทรอนิกส์ กายภาพ*E1

3

วฟ.380

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า*E3

3

มธ.120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์

2

xx.xxx

วิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 2

ไม่ น้อยกว่ า
2
รวม

20

ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

วฟ.301

ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2

วฟ.361

การผลิตและการส่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้า

3

วฟ.381

ระบบควบคุม*E3

3

วฟ.345

เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา*E4

3

วฟ.484

ไมโครโปรเซสเซอร์ และการประยุกต์ ใช้ *E4

3

xx.xxx

วิชาเลือกเสรี

3

xx.xxx

วิชาเลือกเสรี

3

รวม

20

ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที่ 3
หน่ วยกิต
วฟ.300

การฝึ กงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

0

รวม

0
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ปี การศึกษาที่ 4 สาขาย่ อยไฟฟ้ากาลัง
ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

วฟ.302

การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2

วฟ.401

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

1

วฟ.465

อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง

3

วฟ.468

การป้ องกันระบบไฟฟ้ากาลังและการทางานของรีเลย์

3

สษ.202

ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน

3

xx.xxx

วิชาเลือกเสรี

3

xx.xxx

วิชาเลือกเสรี

3
รวม

18

ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

วฟ.402

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

2

วฟ.xxx

วิชาเลือก

3

วฟ.xxx

วิชาเลือก

3

รวม

8
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ปี การศึกษาที่ 4 สาขาย่ อยไฟฟ้าสื่อสาร
ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

วฟ.302

การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2

วฟ.401

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

1

วฟ.324

การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ ายข้ อมูล*C5

3

วฟ.333

วิศวกรรมไมโครเวฟ

3

วฟ.426

การสื่อสารทางแสง

3

สษ.202

ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน

3

xx.xxx

วิชาเลือกเสรี

3
รวม

18

ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

วฟ.402

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

2

วฟ.xxx

วิชาเลือก

3

วฟ.xxx

วิชาเลือก

3

รวม

8
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ปี การศึกษาที่ 4 สาขาย่ อยอิเล็กทรอนิกส์
ภาคเรียนที่ 1

หน่ วยกิต

วฟ.302

การออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2

วฟ.401

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1

1

วฟ.324

การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ ายข้ อมูล

3

วฟ.343

ทัศนศาสตร์

3

วฟ.344

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์

3

วฟ.426

การสื่อสารทางแสง

3

สษ.202

ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน

3
รวม

18

ภาคเรียนที่ 2

หน่ วยกิต

วฟ.402

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2

2

วฟ.xxx

วิชาเลือก

3

วฟ.xxx

วิชาเลือก

3

รวม

8
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คาอธิบายสัญลักษณ์
สาขาย่ อยไฟฟ้ากาลัง
*P1

กลุ่มความรู้ ด้านพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์

*P2

กลุ่มความรู้ ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม

*P3

กลุ่มความรู้ ด้านการแปลงรู ปพลังงานและการขับเคลือ่ น

*P4

กลุ่มความรู้ ด้านระบบไฟฟ้ากาลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

สาขาย่ อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม
*C1

กลุ่มความรู้ ด้านพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*C2

กลุ่มความรู้ ด้านทฤษฎีการสื่อสาร

*C3

กลุ่มความรู้ ด้านการประมวลผลสัญญาณ

*C4

กลุ่มความรู้ ด้านอุปกรณ์ สื่อสารและการส่ งสัญญาณ

*C5

กลุ่มความรู้ ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่ าย

สาขาย่ อยอิเล็กทรอนิกส์
*E1

กลุ่มความรู้ ด้านพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*E2

กลุ่มความรู้ ด้านทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

*E3

กลุ่มความรู้ ด้านสัญญาณ(อนาล็อกและดิจติ อล) และการดาเนินกรรมวิธีสัญญาณ

*E4

กลุ่มความรู้ ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว

3.1.5

คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3(3-0-6)
TU100 Civic Education
การเรียนรู้ หลักการพืน้ ฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law)
เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิ ปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึ กษาได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคม โดยใช้ วธิ ีการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
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มธ.110
TU110

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ ในยุคต่ างๆ ทีไ่ ด้ สะท้ อนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จกั มีวธิ ีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่ าง ๆ ทีม่ นุษยชาติกาลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่ าง ๆ ของโลกเพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถดาเนินชีวติ ต่ อไปอย่ างมีประสิทธิภาพ ท่ ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงของโลกนี้
มธ.120
TU120

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิช าสหวิท ยาการสั ง คมศาสตร์ มุ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ าวิช าสั ง คมศาสตร์ มีค วามหมายต่ อ มนุ ษ ย์ โดยศึ ก ษาก าเนิ ด ของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสั งคมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สาคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี้ให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรู้ และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพื่อให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมห
ภาคทางสังคม ระดับสังคม ทีเ่ ป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีร่ วมเป็ นระบบโลก
มธ.130
TU130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีป รั ช ญาพื้น ฐาน และกฎเกณฑ์ ท างวิท ยาศาสตร์ วิวั ฒ นาการของวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มี
ความสาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้ องต่ อการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้ อม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์
มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
หลักการพืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและซอฟต์ แวร์
ประยุกต์ ข้นั ตอนวิธี ผังงาน การแทนข้ อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรมระดับสู ง
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟัง การอ่ าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับใจความสาคัญ การถ่ ายทอด
ความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่ างเหมาะสม
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สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
วิชาบังคับก่ อน : กาหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมทีม่ ไิ ด้ คดิ หน่ วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่ วยนักศึกษาที่มีพนื้ ฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอที่จะเข้ า
ศึกษาในระดับพืน้ ฐานได้ (รายงานผลการศึ กษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรื อใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นาไปคิดรวมกับจานวนหน่ วยกิต
ทั้งหมด หรือคานวณค่ าระดับเฉลีย่ )
หลักสู ตรเบือ้ งต้ นเพือ่ เตรียมความพร้ อมสาหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ ในชีวติ จริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟั ง พูด
อ่ าน เขียน
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3-0-6)
EL171 English Course 2
วิชาบั งคับก่ อน : สอบได้ สษ.070 หรื อ กาหนดจากการจัดระดับ ความรู้ ภ าษาอังกฤษของสถาบั นภาษา หลักสู ต ร
ระดับกลางเพือ่ ส่ งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้ อมนักศึกษาสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับทีส่ ู งขึน้
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3-0-6)
EL172 English Course 3
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ สษ.171 หรือ กาหนดจากการจัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางสู ง เพื่อส่ งเสริ มให้ นักศึ กษาใช้ ทักษะภาษาอังกฤษอย่ างบู รณาการในระดับที่ซับซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
ส่ วนที่ 2
1) บังคับ 3 วิชา 7 หน่ วยกิต
วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
SC123 Fundamental Chemistry

3 (3-0-6)

โครงสร้ างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัตธิ าตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชัน แก๊ ส ของเหลวและ
สารละลาย ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอนิ ทรีย์
วท.173 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้ อมกับ วท.123
ปฏิบัตกิ ารเสริมความรู้ ทางทฤษฎีรายวิชา วท.123
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1 (0-3-0)

สษ.202 ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน
3 (3-0-6)
EL202 English for work
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ สษ.172
เตรียมความพร้ อมและฝึ กฝนนักศึกษาเพือ่ เข้ าสู่ การทางาน ฝึ กใช้ ทกั ษะการฟัง พูด อ่ านและ
เขียน ในบริบทการทางาน
2) บังคับเลือก 1 วิชา ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี้
วค.106 ความยัง่ ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy
พืน้ ฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ สาหรั บการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ลักษณะของมลพิษ
สิ่ งแวดล้ อมและผลกระทบต่ อสั งคม แนวคิดต่ างๆ เกี่ยวกับความยั่งยืนทางทรั พยากรธรรมชาติและพลังงาน การวิเคราะห์ การ
ตัดสิ นใจ จริ ยธรรมสิ่ งแวดล้ อม การออกแบบที่ยั่งยืน การใช้ พลังงานของประเทศไทย การใช้ พลังงานในภาคการขนส่ ง การใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสาหรั บประเทศไทย การผลิตไฟฟ้าสาหรั บ
ประเทศไทย การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวลเพือ่ พลังงาน การผลิตเอทานอล การผลิตไบโอ
ดีเซล เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด พลังงานนิวเคลียร์
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนาเสนอ
2 (2-0-4)
CE106 Communication and Presentation Technique
เทคนิคการอ่ านจับใจความ และประเด็นสาคัญ รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียนสรุปผลการทดลอง การ
นาเสนอข้ อมูลในแบบตาราง รู ป หน่ วย สัญลักษณ์ และสมการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์บัญญัตแิ ละการทับศัพท์ รู ปแบบของรายงาน
การนาเสนอผลงานและเทคนิคในการนาเสนอผลงาน
น.209 หลักกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3 (3-0-6)
LA209 Civil and Commercial Law
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ในลักษณะ 1. บุคคล (1.บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล, ความสามารถ, สถานะ
และการจดทะเบียน, ภูมลิ าเนา, การสิ้นสภาพบุคคล 2. นิตบิ ุคคล) 2. ทรัพย์ (ประเภทและทรัพยสิ ทธิ) 3. นิติกรรม (หลักทั่วไป, การ
แสดงเจตนา, โมฆะและโมฆียะกรรม, เงือ่ นไข, เงือ่ นเวลา, ระยะเวลาอายุความ) 4. หนีแ้ ละสัญญา
น.249
LA249

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา
3 ( 3-0-6 )
Introduction to Intellectual Property
วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาตั้งแต่ ช้ันปี ที่ 2 ขึน้ ไป
ความรู้ พนื้ ฐานการให้ ความคุ้มครอง "ผลงานสร้ างสรรค์ อนั เกิดจากความคิดของมนุษย์ " เหตุผลและความจาเป็ นในการให้
ความคุ้มครอง ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการคุ้มครอง ตลอดจนการบังคับสิทธิที่เกิดจากการคุ้มครองโดยยกตัวอย่ างกฎหมายทรัพย์ สิน
ทางปั ญ ญาที่มีอ ยู่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง กฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ชี วิต ประจ าวัน ของนั ก ศึ ก ษามากที่สุ ด เช่ น กฎหมายลิข สิ ท ธิ์ แ ละ
เครื่องหมายการค้ า
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พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้น
3 (3-0-3)
BA291 Introduction to Business
ลักษณะของธุรกิจสภาพแวดล้ อมและรู ปแบบความเป็ นเจ้ าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจด้ านการผลิต
การตลาดการเงินการบั ญชี การบริ หารสารสนเทศ และการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ท้ังนี้เพื่อ ปู พื้นฐานแนวความคิด ของการ
บริหารธุรกิจ และให้ เกิดความคิดรวบยอดผ่านการจัดทาแผนธุรกิจ
หมายเหตุ

ทม.201

เป็ นวิชาสาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ ฯทีป่ ระสงค์ จะเรียนรายวิชาต่ าง ๆ ของคณะฯเป็ นวิชาโทควรจะเรียน
วิชา พบ.291 ก่ อนวิชาอืน่ เพือ่ ใช้ เป็ นพืน้ ฐานในการเรียนวิชาต่ างๆของคณะพาณิชย์ ฯ
หลักการบริหาร

3 (3-0-6)

HR201

Principles of Management
แนวคิดทางการบริ หาร วิวัฒนาการทฤษฎีการบริ หาร หน้ าที่และทักษะผู้บริหารองค์ กร การวางแผน การจัดองค์ การ
การเป็ นผู้นา และการควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร
ศ.213
EC213

เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
Introductory Microeconomics
(สาหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ )
แนวคิดและการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกีย่ วกับปัญหาพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคา อุปสงค์
และอุปทานของสิ นค้ า ทฤษฎีเบื้องต้ นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้ นทุนการผลิต การกาหนดราคาสิ นค้ าใน
ตลาดทีม่ กี ารแข่ งขันสมบูรณ์ และไม่ สมบูรณ์ รูปแบบต่ างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่ งขัน
สมบูรณ์ และตลาดอืน่ ๆ ทฤษฎีเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับตลาดปัจจัยการผลิต และความล้ มเหลวของตลาด

วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
วท.133 ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
SC133 Physics for Engineers I
วิชาบังคับก่ อน :การเคลือ่ นที่ แรง ความโน้ มถ่ วง งานและพลังงาน การชน การเคลือ่ นทีแ่ บบหมุน วัตถุในสภาพสมดุล ความยืดหยุ่นและ
การแตกหัก ของไหล การแกว่ งกวัด คลืน่ เสี ยงและการประยุกต์ ความร้ อนและทฤษฎีจลน์ ของก๊ าซ กฎข้ อ 1 และ 2 ของอุณหพล
ศาสตร์
วท.134 ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
SC134 Physics for Engineers II
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา วท.133
ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
อุปกรณ์ แม่ เหล็กและแม่ เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่ เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ตัวเหนี่ยวนา วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่น
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แม่ เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์ และทัศนู ปกรณ์ การสะท้ อน การหักเหการเลีย้ วเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชั น
ฟิ สิกส์ แผนใหม่
วท.183 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
1 (0-3-0)
SC183 Physics for Engineers Laboratory I
วิชาบังคับก่ อน : ปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับ การวัดและความคลาดเคลือ่ น แรงและการเคลือ่ นที่ พลังงาน โมเมนตัม คลืน่ และความร้ อน
วท.184 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
1 (0-3-0)
SC184 Physics for Engineers Laboratory II
วิชาบังคับก่ อน : ปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับ สนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า วงจรและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิ สิกส์
แผนใหม่
ค.111 แคลคูลสั พืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
MA111 Fundamentals of Calculus
วิชาบังคับก่ อน : ระบบจานวนและฟังก์ ชันเบือ้ งต้น แคลคูลสั อนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ ของฟังก์ ชันทีม่ ตี วั แปรเดียว ลิมติ ความต่ อเนื่อง
อนุพนั ธ์ และการประยุกต์ อนุพนั ธ์ ปฏิยานุพนั ธ์ เทคนิคการหาปริพนั ธ์ การประยุกต์ ปริพนั ธ์ อนุกรม ทฤษฎีบทของเทย์ เลอร์ และ
การประยุกต์
หมายเหตุ : ไม่ นับหน่ วยกิตให้ ผ้ทู กี่ าลังศึกษาหรือสอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์
3 (3-0-6)
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค.111
เรขาคณิตวิเคราะห์ ในเรื่องภาคตัดกรวยและสมการกาลังสอง เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกัด พิกัดเชิงขั้วและการร่ างกราฟ
ฟั งก์ ชันหลายตัวแปร อนุ พันธ์ ย่อย ปริ พันธ์ ฟั งก์ ชันหลายตัวแปร สนามสเกลาร์ และสนามเวกเตอร์ อนุ พันธ์ ข องเวกเตอร์
ปริพนั ธ์ ในสนามของเวกเตอร์ ทฤษฎีบทของเกาส์ กรีน และสโตกส์ การวิเคราะห์ ฟูเรียร์ และลาปลาซและการประยุกต์
ค.214 สมการเชิงอนุพนั ธ์
3 (3-0-6)
MA214 Differential Equations
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค.112 หรือ ค.113
สมการเชิงอนุพนั ธ์ อนั ดับทีห่ นึง่ สมการเชิงอนุพนั ธ์ อนั ดับทีส่ อง สมการเชิงอนุพนั ธ์ เชิงเส้ นเอกพันธ์ สมการเชิงอนุพนั ธ์
เชิงเส้ นไม่ เอกพันธ์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ อนั ดับสู ง สมการเชิงอนุพนั ธ์ เชิงเส้ นทีม่ ผี ลเฉลยเป็ นอนุกรม ฟังก์ ชันพิเศษ สมการเชิง
อนุพนั ธ์ ย่อย การหาผลเฉลยโดยผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนั ธ์ ไม่ เชิงเส้ นเบือ้ งต้ น การนาไปใช้
แก้ ปัญหาทางวิศวกรรม
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วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
วก.100 กราฟิ กวิศวกรรม
3 (2-3-4)
ME100 Engineering Graphics
วิชาบังคับก่ อน : ความสาคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้ นและตัวอักษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิต
ประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟิ ก ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพด้ วยมือเปล่ า การเขียนภาพตัด
การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในงานเขียนแบบ
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
0 (0-0-0)
CE100 Ethics for Engineers
วิชาบังคับก่ อน : จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสั งคม ปั ญหาและประเด็นทางด้ านจริ ยธรรมและคุณธรรม แนว
ทางแก้ ไขตลอดจนการป้ องกัน เพื่อไม่ ให้ เกิดกรณีดังกล่ าวกับลักษณะงานทางวิศวกรรมด้ านต่ า งๆ การเข้ าร่ วมโครงการอบรม
จริยธรรม เพือ่ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม วัดผลเป็ นระดับ S หรือ U
(เข้ าร่ วมกิจกรรมกับทีท่ างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดั ขึน้ )
วย.101 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
1(1-0-2)
CE101 Introduction to Engineering Profession
วิชาบังคับก่ อน : วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม บทบาทและหน้ า ที่ ข องวิ ศ วกร วิ ศ วกรรมสาขาต่ า งๆ หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการสื่ อสาร
สาหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานทางวิศวกรรม การแก้ ปัญหาทางวิศวกรรม ความสาคัญของการทดสอบ
การทดลอง และการเสนอผล กฎหมายเบือ้ งต้ นสาหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภัย วิศวกรกับสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม วิศวกร
กับการพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรม ความรู้ พนื้ ฐานและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร
กรรมวิธีการผลิต และการใช้ เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
วอ.121 วัสดุวศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
IE121 Engineering Materials I
วิชาบังคับก่ อน : สมบัติและโครงสร้ างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง ยางมะตอย ไม้ และ
คอนกรีต แผนภูมสิ มดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัตวิ สั ดุ ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างทางจุลภาคและมหภาคกับสมบัติของ
วัสดุ กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบต่ างๆ ผลของกรรมวิธีทางความร้ อนต่ อโครงสร้ างทางจุลภาคและสมบัตขิ องวัสดุ
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วิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วฟ.200
LE200

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
วิชาบังคับก่ อน : พีชคณิตเชิงเส้ น: ทบทวนเวกเตอร์ และเมตริกซ์ ปริภูมเิ วกเตอร์ การแปลงเชิงเส้ น ระบบของสมการเชิงเส้ น ปัญหาค่ า
ลักษณะเฉพาะ แบบจาลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า การแปลงฟูริเยร์ และลาปลาซ และการประยุกต์ ใช้ การวิเคราะห์ เชิงซ้ อน จานวน
เชิงซ้ อนและฟังก์ ชันเชิงซ้ อน การหาปริพนั ธ์ เชิงซ้ อน ทฤษฎีเรซิดวิ
วฟ.201
LE201

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-0)
Basic Electrical Engineering Laboratory I
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้หรือศึกษาพร้ อมกับ วฟ.240
รายวิชาปฏิบัตกิ ารเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานให้ แก่ นักศึกษา เกีย่ วกับการใช้ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ ต่างๆ ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

วฟ.202
LE202

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1(0-3-0)
Basic Electrical Engineering Laboratory II
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.201
ปฏิบัติการพื้นฐานในหัวข้ อทางวิศวกรรมไฟฟ้า อันได้ แก่ วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลสั ญญาณดิจิตอล
เครื่องจักรกลไฟฟ้าและหม้ อแปลง
วฟ.210 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
LE210 Signals and Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค.111
สั ญญาณและระบบแบบต่ อเนื่อ งทางเวลาและแบบไม่ ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิ งเส้ นไม่ แปรเปลี่ยนตามเวลา การ
วิเคราะห์ ระบบโดยวิธีการแปลงฟู เรี ยร์ วิธีการแปลงลาปลาซ และวิธีการแปลง Z การประยุกต์ สัญญาณและระบบในงานทาง
วิศวกรรม การวิเคราะห์ สัญญาณและระบบโดยเทคนิคแบบทันสมัย
วฟ.211 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและกระบวนการสุ่ ม
3(3-0-6)
LE211 Probability Theory and Stochastic Processes
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค.111
หลักการเบือ้ งต้ นของการสุ่ มและความไม่ แน่ นอน ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม กระบวนการสุ่ ม การประยุกต์ ทาง
ระบบสื่อสาร การประมวลสัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
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วฟ.220
LE220

ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Field Theory
วิชาบังคับก่ อน : การวิเ คราะห์ เ วคเตอร์ สนามไฟฟ้ าสถิ ต ย์ ตัว นาและไดอิเ ลกตริ ก ความจุ ไฟฟ้ า กระแสการนาและกระแสการพา
สนามแม่ เหล็กสถิตย์ สนามแม่ เหล็กไฟฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นตามเวลา สมการแมกซ์ เวล
วฟ.230
LE230

เทคนิคเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Numerical Techniques in Electrical Engineering
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค.111
ทฤษฎี ก ราฟและการประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค เชิ งตั ว เลขเบื้ อ งต้ น ผลเฉลยของสมการและระบบสมการ
วิธีกาลังสองน้ อยทีส่ ุ ด ปัญหาค่ าลักษณะเฉพาะ การหาอนุพนั ธ์ และปริพนั ธ์ เชิงตัวเลข วิธีแก้ สมการเชิงอนุพนั ธ์

วฟ.240
LE240

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis
วิชาบังคับก่ อน : นิยาม และกฎของอุปกรณ์ ในการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์ แบบโหนดและเมช ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ ตนั
ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนา วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบของสัญญาณกระตุ้นแบบไซน์ การแสดงด้ วยเฟสเซอร์ การ
วิเคราะห์ ไฟสามเฟส โครงข่ ายสองขั้ว ทฤษฎีโครงข่ าย
วฟ.241
LE241

อุปกรณ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Basic Electronic Circuits and Devices
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.240
โครงสร้ าง คุณลักษณะ และโหมดของการทางานของไดโอด วงจรประยุกต์ ของไดโอด วงจรแหล่ งจ่ ายไฟกระแสตรง
โครงสร้ าง คุณลักษณะ และโหมดของการทางานของทรานซิสเตอร์ แบบ BJT และ FET ทรานซิสเตอร์ ในวงจรขยายสั ญญาณ และ
สวิตช์ การไบแอสทรานซิสเตอร์ หลักการวิเคราะห์ วงจรสั ญญาณขนาดเล็ก แบบจาลองอุปกรณ์ แบบ 2 และ 3 ขา ออปแอมป์ และ
วงจรประยุกต์ อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ กาลังเบือ้ งต้ น
วฟ.242
LE242

การออกแบบวงจรดิจติ อล
3(3-0-6)
Digital Circuit Design
วิชาบังคับก่ อน : การออกแบบและการสร้ างวงจรดิจติ อล ประกอบด้ วยหัวข้ อ ระบบจานวน รหัส พีชคณิตบูลีน โลจิกเกต การออกแบบ
วงจรโลจิกแบบคอมไบเนชั่นนอลและแบบซีเควนเชียล (ทั้งวงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส) สาหรับการสร้ างเป็ นวงจรจริง
จะเริ่มด้ วยวงจรเกตพืน้ ฐานจนถึงการใช้ อุปกรณ์ พแี อลดี
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วฟ.260
LE260

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.240
แหล่ ง พลัง งาน วงจรแม่ เหล็ก หลัก การแปลงพลัง งานแม่ เหล็ก และพลัง งานกลไฟฟ้ า พลัง งานและพลังงานร่ ว ม
โครงสร้ างของเครื่องจักรกลไฟฟ้า หลักการทางานและประสิ ทธิภาพของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หลักการ
ทางานและประสิทธิภาพของหม้ อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส หม้ อแปลงไฟฟ้าสามเฟส
วฟ.300
LE300

ฝึ กงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
0 (ฝึ กงานไม่น้อยกว่ า 240
Electrical Engineering Training
ชั่วโมง ต่ อภาคการศึกษา)
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนด
ฝึ กงานด้ านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคการศึกษาฤดูร้อน กับบริษัท โรงงาน หน่ วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่
ภาควิชาเห็นชอบ โดยมีกาหนดระยะเวลาฝึ กงานอย่ างน้ อย 240 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้ องส่ งรายงานการฝึ กงานต่ อภาควิชาฯ วัดผล
ด้ วยระดับ S หรือ U และนักศึกษาไม่ สามารถจดทะเบียนรายวิชาอืน่ ร่ วมด้ วย
วฟ.301
LE301

ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2 (1-3-2)
Electrical Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.202
ปฏิบัตกิ ารในหัวข้ อทางวิศวกรรมไฟฟ้า อันได้ แก่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า และอืน่ ๆ

วฟ.302
LE302

การออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Design
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.301
การออกแบบโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

2(1-3-2)

วฟ.320
LE320

ทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
Fundamentals of Communication Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.210
สั ญญาณและระบบ; สเปกตรัมของสั ญญาณ; การประยุกต์ ใช้ อนุกรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์ ; การมอดูเลตแบบแอ
นะล็อก, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; สั ญญาณรบกวนในการสื่ อสารแอนะล็อก; การมอดูเลตแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎี
การชักตัวอย่ างของไนควิสและการแบ่ งนับ; การมอดูเลตพัลส์ แบบแอนะล็อก; การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์ (PCM); การมอดูเลตแบบ
เดลต้ า (DM); การส่ งสัญญาณร่ วมสื่อ, การส่ งสัญญาณร่ วมสื่ อเชิงเวลา (TDM), การส่ งสั ญญาณร่ วมสื่ อเชิงความถี่ (FDM) ; สายนา
สัญญาณ; การแพร่ กระจายคลืน่ วิทยุ; องค์ ประกอบของการสื่อสารไมโครเวฟ; การสื่อสารดาวเทียม; การสื่อสารเชิงแสง
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วฟ.330
LE330

การวิเคราะห์ เชิงสถิติ
3(6-0-3)
Statistical Analysis
วิชาบังคับก่ อน : วฟ.211
ช่ วงความเชื่อมัน่ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่ า สหสัมพันธ์ และการถดถอย การทดสอบแบบไม่ ใช้ พารามิเตอร์
การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การประยุกต์ สถิตใิ นเชิงวิศวกรรม
วฟ.340
LE340

วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Circuits
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.241
ผลตอบสนองความถี่ของวงจรขยายไบโพลาร์ และซี มอส วงจรขยายป้ อนกลับและเสถียรภาพ วงจรสะท้ อนกระแส
วงจรขยายผลต่ าง ภาคเอาต์ พุตและวงจรขยายกาลัง วงจรขยายป้ อนกลับและเสถียรภาพ การป้ อนกลับแบบบวกและออสซิลเลเตอร์
แอนะล็อกฟิ ลเตอร์
วฟ.341
LE341

อิเล็กทรอนิกส์ กายภาพ
3(3-0-6)
Physical Electronics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วท.134
ลักษณะทางกายภาพของอะตอมและทฤษฎีแถบพลังงานในของแข็ง ทฤษฎีแถบพลังงานและพาหะประจุในสารกึ่งตัวนา
พาหะส่ วนเกินในสารกึง่ ตัวนา ไดโอดชนิดหัวต่ อ P-N ทรานซิสเตอร์ แบบรอยต่ อคู่ ทรานซิสเตอร์ แบบสนามไฟฟ้า เลเซอร์ อุปกรณ์
สาหรับการสวิทชิง สิ่งประดิษฐ์ ไมโครเวฟ การเจือสารในวงจรอินติเกรต
วฟ.360 ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
LE360 Power Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.260
แนะน าเครื่ อ งจัก รกลไฟฟ้ ากระแสสลับ แหล่ ง พลัง งานซึ่ ง ใช้ ใ นการผลิต ไฟฟ้ า โครงสร้ า งของระบบไฟฟ้ าก าลัง
คุณลักษณะเฉพาะของโหลด โรงจักรไฟฟ้า การส่ งพลังงานไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ ของสายส่ งไฟฟ้า ความสั มพันธ์ ระหว่ างกระแสไฟฟ้า
และแรงดันไฟฟ้า การปรับแต่ งแรงดัน กาลังไฟฟ้าส่ งออกและการสู ญเสียกาลังไฟฟ้า ความผิดพร่ องชนิดสามเฟสแบบสมมาตร การ
จาหน่ ายพลังงานไฟฟ้า โครงสร้ างของระบบสายส่ งและระบบจาหน่ าย อุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ากาลัง มาตรฐานและความปลอดภัย
วฟ.361
LE361

การผลิตและการส่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.260
โครงสร้ างระบบไฟฟ้า; แหล่ งกาเนิดพลังงาน; โรงไฟฟ้าแบบธรรมดาและแบบพลังงานทดแทน;คุณลักษณะของ
โหลด; คุณลักษณะและแบบจาลองของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า; คุณลักษณะและแบบจาลองของสายส่ งกาลัง; ระบบจาหน่ ายไฟฟ้า; การ
ส่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้า; อุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้ากาลัง
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วฟ.380
LE380

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.241
หลักการเบื้องต้ นของการวัด หน่ วยวัดและเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า มาตรฐานและการสอบเทียบเครื่ องมือวัด การวัด
แรงดัน กระแส และ กาลังของวงจรไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์ และสนามแม่ เหล็ก ระบบการวัด เซ็นเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ วงจร
ปรับปรุงสัญญาณ การแปลงแอนะล็อกเป็ นดิจติ อล เทคนิคทางดิจติ อลในการวัด สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุ งอัตราส่ วน
ของสัญญาณวัดต่ อสัญญาณรบกวนได้ แก่ การชีลด์ การกราวด์ และการกรอง การวิเคราะห์ ข้อมูลและความผิดพลาดจากการวัด
วฟ.381
LE381

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.210
หลักการพืน้ ฐานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ การสร้ างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ของระบบทางกายภาพ ฟั งก์ ชัน
โอนย้ าย แผนภูมิบล็อกและซิกแนลโฟล์ วกราฟ ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตัวแปรสถานะ เสถียรภาพของระบบควบคุม
แบบเชิงเส้ น การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในเชิงเวลา การวิเคราะห์ โดยรู ทโลคัส การวิเคราะห์ ผลตอบเชิงความถี่ ชนิดของการควบคุม
พืน้ ฐานและตัวควบคุมแบบอัตโนมัตใิ นอุตสาหกรรม การออกแบบระบบควบคุมและเทคนิคในการชดเชย
วฟ.390
LE390

อุณหศาสตร์
3(3-0-6)
Thermal Sciences
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วท.134
หลั ก ก า รพื้ น ฐา น ขอ งอุ ณ หพ ล ศา ส ตร์ ,พ ล ศา ส ตร์ ข อง ไห ล ,ก า รเผาไ หม้ แ ละ ก าร ถ่ าย เท ค วา ม ร้ อ น ;
กฏของอุณหพลศาสตร์ ; กฎของก๊ าซอุดมคติ; กลศาสตร์ ของไหล; การเผาไหม้ ; การถ่ ายเทความร้ อน; อุปกรณ์ ที่มีการไหลแบบคง
ตัว; วัฎจักรทาความเย็น; การไหลภายในและการไหลภายนอก
วฟ.401
LE401

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-0)
Electrical Engineering Project I
วิชาบังคับก่ อน : เป็ นนักศึกษาชั้ นปี ที่ 4 ที่สอบผ่ านรายวิชาต่ าง ๆ ที่ภาควิชากาหนด และต้ องผ่ านการอบรมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษตามทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนด หรือได้ รับคะแนน TU-GET ไม่ ตา่ กว่ า 300 คะแนน
โครงงานวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับปัญหาทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งอาจจัดทาโดยนักศึกษาแต่ ละคน หรือเป็ นกลุ่ม
ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ ทปี่ รึกษาอย่ างน้ อยหนึ่งท่ าน นักศึกษาต้องส่ งรายงานและทาการนาเสนอในหัวข้ อโครงงานนั้น
วฟ.402
LE402

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-6-0)
Electrical Engineering Project II
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.404
งานต่ อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จนเสร็ จสมบูรณ์ ถึงขั้นตอนสุ ดท้ ายของการเขียนรายงานฉบับสมบู รณ์
และการนาเสนอผลงานครั้งสุ ดท้ าย
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วิชาบังคับนอกสาขา
วก.291 กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0-6)
ME291 Engineering Machanics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วท.133
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงกระจาย พลศาสตร์ ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลือ่ นทีข่ ้ อทีส่ องของนิวตัน งาน
และพลังงาน การกระทบและโมเมนตัม
2. รายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือก
วฟ.203 ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้ น
1(0-3-0)
LE203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้หรือศึกษาพร้ อมกับ วฟ.209
เน้ นฝึ กทักษะทางไฟฟ้าขั้นพืน้ ฐาน เรียนรู้ หลักการทางานวิธีใช้ งานอุปกรณ์ เครื่องมือต่ างๆ ในการประกอบวงจรไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ ประกอบวงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้ นได้ เรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น ระบบวิเคราะห์ และสามารถแก้ ปัญหาทาง
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้ นและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้ นได้ เรี ยนรู้ วิธีการใช้ ซอฟแวร์ บางอย่ างในการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
เบือ้ งต้ น
(สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี อุตสาหการ โยธา)
วฟ.209
LE209

วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Electrical Engineering
วิชาบังคับก่ อน : การวิเคราะห์ ว งจรกระแสตรงและกระแสสลับ เบื้อ งต้ น แรงดัน กระแสและก าลั ง งาน หม้ อ แปลงไฟฟ้ า แนะน า
เครื่ องจักรกลไฟฟ้า อาทิ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ ไฟฟ้าและการนาไปใช้ งาน สั งกัประบ บไฟฟ้าสามเฟสและวิธีการส่ งถ่ าย
พลังงานไฟฟ้า แนะนาเครื่องมือวัดพืน้ ฐานทางไฟฟ้า
(สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี อุตสาหการ)
วฟ.224 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
LE224 Information and communications technology
วิชาบังคับก่ อน : ปฏิวตั ดิ จิ ติ อล หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, องค์ ประกอบทางด้ านซอฟต์ แวร์ และฮาร์ ดแวร์ สาหรับ
การประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ , หลักการและระบบเครือข่ ายสื่ อสารสาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได้ รับความสนใจในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
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วฟ.225 เทคโนโลยีโทรคมนาคมเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
LE225 Introduction to Telecommunication Technology
วิชาบังคับก่ อน : พืน้ ฐานของเทคโนโลยีโทรคมนาคม: สายส่ งและสื่อส่ งผ่ าน; โครงข่ ายเชื่อมต่ อ; ช่ องสั ญญาณสื่ อสาร พืน้ ฐานโครงข่ าย
ข้ อมูล: ข่ ายงานบริเวณกว้ าง; ข่ ายงานบริเวณเฉพาะที่ การให้ บริการโครงข่ าย โครงข่ ายทางแสง การสื่อสารไร้ สาย
วฟ.295 พลังงานไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
LE295 Electric Energy and Environment
วิชาบังคับก่ อน : กระบวนการแปลงรู ปพลังงานและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า; ทรัพยากรทดแทน; การประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารกับการผลิต ส่ ง และจาหน่ ายไฟฟ้า; ประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงานไฟฟ้า; คุณภาพของกาลังไฟฟ้า; การกาหนดอัตราค่ า
พลังงานไฟฟ้า; ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมของการผลิตไฟฟ้า; ผลกระทบของการใช้ พลังงานไฟฟ้าต่ อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
การประเมินประเด็นทางสิ่งแวดล้ อมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิตไฟฟ้า
วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
3(3-0-6)
LE314 Digital Signal Processing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.210
ทบทวนเกีย่ วกับสัญญาณและระบบแบบไม่ ต่อเนื่องทางเวลา ทฤษฎีไนควิสต์ การแปลงฟูเรียร์ แบบไม่ ต่อเนื่องทางเวลา
การแปลงแบบฟาสต์ ฟูเรี ยร์ การแปลง z โครงสร้ างระบบแบบไม่ ต่อเนื่องทางเวลา เทคนิคการออกแบบวงจรกรองสั ญญาณแบบ
ดิจติ อล (วงจรกรองแบบ IIR และ FIR) แนะนาการแปลงเวฟเล็ทเบือ้ งต้ น การประมวลสัญญาณแบบหลายความเร็ว
วฟ.323
LE323

การสื่อสารดิจติ อล
3(3-0-6)
Digital Communications
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.320
ทฤษฎีการชักตัวอย่ าง ความน่ าจะเป็ นและขบวนการสุ่ ม รหัสข้ อมูลดิจิตอลและการปรับรู ปพัลส์ การตรวจจับสั ญญาณ
การมอดูเลชันแบบดิจติ อล การวิเคราะห์ สมรรถนะ ทฤษฎีข่าวสาร รหัสข้ อมูลจากแหล่ งกาเนิด รหัสช่ องสัญญาณ
วฟ.324
LE324

การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ ายข้ อมูล
3(3-0-6)
Data Communication and Networks
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
พืน้ ฐานของการสื่อสารข้ อมูลและระบบเครือข่ ายข้ อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ ายข้ อมูลแบบชั้น โปรโตคอลและการ
ส่ งข้ อมูลแบบจุดต่ อจุด แบบจาลองของความล่ าช้ าในการส่ งข้ อมูลผ่านระบบเครือข่ ายข้ อมูล การส่ งข้ อมูลแบบใช้ ตัวกลางในการส่ ง
ข้ อมูลร่ วมกัน การจัดเส้ นทางในการส่ งข้ อมูล การควบคุมอัตราการรับส่ งข้ อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
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วฟ.325
LE325

เครือข่ ายการสื่อสารและสายส่ ง
3(3-0-6)
Communication Network and Transmission Lines
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.240
ทฤษฎีโครงข่ ายวงจร การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรสมมูลหนึ่งพอร์ ตและสองพอร์ ต วงจรเรโซแนนซ์ อนุกรมและ
ขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซ์ วงจรกรองคลืน่ การแปลงอิมพีแดนซ์ และการแมตช์ อมิ พีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ ง การใช้ สายส่ งในการ
แมตช์ อมิ พีแดนซ์
วฟ.333
LE333

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.220
ทฤษฎีของสายส่ งช่ วงความถี่ไมโครเวฟ พารามิเตอร์ เอส การวิเคราะห์ โครงข่ ายไมโครเวฟ การกาทอนช่ วงความถี่
ไมโครเวฟ การแบ่ งพลังงานและการคัปปลิง้ ชนิดมีทศิ ทาง วงจรกรองช่ วงความถี่ไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการประยุกต์ การ
วัดต่ างๆในช่ วงความถี่ไมโครเวฟ
วฟ.343
LE343

ทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
Optics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วท.134 และ ค.112
ความรู้ เบือ้ งต้ นของทัศนศาสตร์ เรขาคณิตแบบเชิงเส้ น การเลีย้ วเบน การแทรกสอด แสงแบบทิศทางเดียวกัน การโพลา
ไรเซชั่น การกาเนิดภาพโดยเลนส์ เดี่ยว และเลนส์ บาง ทัศนศาสตร์ แบบเกาส์ เชี่ยน บทนาของการผิดพลาดที่เกิดจากเลนส์ เดี่ยว การ
ออกแบบทัศนูปกรณ์ บทนาของ ทัศนคณิตศาสตร์ และทัศนศาสตร์ แบบลีย์
วฟ.344
LE344

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Optoelectronics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.341
ฟิ สิกส์ ของการแพร่ เชิงแสง การศึกษาผลกระทบระหว่ างการแพร่ เชิงแสงและสสาร หลักการและการประยุกต์ ใช้ งานของ
อุปกรณ์ ทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่ างเช่ น แหล่ งกาเนิดแสง อุปกรณ์ ตรวจจับสั ญญาณ และรวมไปถึงสารเชิงแสงและอุปกรณ์
อืน่ ๆ
วฟ.345
LE345

เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา
3(3-0-6)
Semiconductor Fabrication Technology
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.341
เทคโนโลยีการผลิตไอซี การปลูกผลึก การสร้ างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของไอ การสร้ างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของของเหลว
การสร้ างชั้นเอพิแทกซีด้วยลาโมเลกุล การสร้ างชั้นออกไซด์ ด้วยความร้ อน การแพร่ ซึมด้ วยความร้ อน อิออนอิมพลานเทชัน การ
พอกพูนด้ วยไอสารเคมี การทาขั้วโลหะ ลิโทกราฟฟี แอนนิลลิง แอสเซมบลีและการแพ็กเก็จ แนวโน้ มในอนาคต
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วฟ.363
LE363

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.260
สมรรถนะและลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนาหนึ่งเฟส เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนาสามเฟส และ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส การเริ่มเดิน การขนานเครื่อง และการควบคุมกาลังเครื่องจักรกลไฟฟ้า การแก้ ปัญหาทางเทคนิคของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า การป้ องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า
วฟ.364
LE364

การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Systems Design
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361
หลักการขั้นพื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า แผนระบบไฟฟ้าจาหน่ าย รหัสและมาตรฐานการติดตั้ ง สั ญลักษณ์
แผนภาพวงจร การประมาณโหลด การออกแบบการวางสาย ระบบกราวด์ การคานวณกระแสลัดวงจร และติดตั้งระบบต่ าง ๆ ไดแก่
ระบบแสงสว่ าง การทางานร่ วมกันของระบบป้ องกัน การปรับปรุงตัวประกอบกาลัง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
วฟ.365
LE365

การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power Systems Analysis
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361
การคานวณสมการโครงข่ ายไฟฟ้า การวิเคราะห์ การไหล การควบคุมการไหลของกาลังไฟฟ้า การวิเคราะห์ ความผิด
พร่ องแบบสมมาตร การวิเคราะห์ ความผิดพร่ องแบบอสมมาตร การป้ องกันระบบไฟฟ้ากาลังและอุปกรณ์ ป้องกัน เสถียรภาพชั่วครู่
การจัดสรรการผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ ระบบกราวด์
วฟ.408
LE408

หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Special Topics in Electrical Engineering I
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากอาจารย์ ผ้สู อน
หัวข้ อซึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่ างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า

วฟ.409
LE409

หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Special Topics in Electrical Engineering II
วิชาบังคับก่ อน : ได้ รับอนุมตั จิ ากอาจารย์ ผ้สู อน
หัวข้ อซึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่ างๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า
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วฟ.415
LE415

การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
Digital Image Processing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.210
ประวัตกิ ารพัฒนาการประมวลผลภาพ โครงสร้ างข้ อมูลของภาพทางดิจิตอล เทคนิคต่ างๆ ก่ อนการประมวลผล การทา
ให้ ภาพมีคุณภาพดีขึ้น การจาลองรู ปภาพ การจาลองภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ คอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนตาข่ ายคอนทัวร์ แผนที่และ
ระบบพิกดั การประยุกต์ ของการประมวลผลภาพ ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ วชิ ัน
วฟ.426
LE426

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.220
ตัวกลางนาคลื่นชนิดไดอิเล็กตริกทรงกระบอก เงื่อนไขการเดินทางของแสง โครงสร้ างและประเภทของเส้ นใยนาแสง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับเส้ นใยนาแสง การผลิตเส้ นใยนาแสง ประเภทของสายเคเบิลนาแสง การเสื่ อมของคุณภาพสั ญญาณใน
เส้ นใยนาแสง แหล่ งจ่ ายทางแสง เทคนิคของการมอดู เลต อุปกรณ์ ตรวจจับสั ญญาณทางแสง เครื่ องรั บทางแสง อุปกรณ์ ทวน
สัญญาณและอุปกรณ์ ขยายสัญญาณทางแสง อุปกรณ์ ทางแสงต่ างๆ การคานวณสาหรับการเชื่อมต่ อ
วฟ.428
LE428

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.220
นิยามและทฤษฎีพนื้ ฐาน แหล่ งกระจายคลืน่ แบบจุด กาลังและรู ปแบบของการกระจายคลื่น ทิศทางและอัตราขยายของ
สายอากาศ อิมพีแดนซ์ ของการกระจายคลืน่ โพลาไรเซชันของคลืน่ การกระจายคลืน่ จากองค์ ประกอบกระแส การแพร่ กระจายคลื่น
ของสายอากาศเส้ นลวด สายอากาศแถวลาดับเชิงเส้ น สายอากาศแบบอูดะ-ยากิ และสายอากาศแบบล็อกรายคาบ สายอากาศแบบ
ช่ องเปิ ด สายอากาศแบบไมโครสตริป การวัดสายอากาศ
วฟ.434
LE434

การสื่อสารไร้ สาย
3(3-0-6)
Wireless Communication
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.320
พืน้ ฐานของระบบการสื่อสารไร้ สาย การกระจายคลืน่ การมอดูเลต การเข้ ารหัส โครงข่ ายและมาตรฐาน โครงสร้ างและ
โปรโตคอลของโครงข่ ายแบบเคลือ่ นทีไ่ ร้ สาย เช่ น โครงข่ ายแบบเซล, โครงข่ ายเพจจิง้ , จีเอสเอ็ม, ยูเอ็มทีเอส, ไอทริปเปิ้ ลอี 802.11
และโครงข่ ายแอดฮอค การจัดการเกีย่ วกับตาแหน่ ง การจัดการส่ งผ่านบริการ และโปรโตคอลการพิสูจน์ ตวั ระบบการสื่อสารไร้
สายในอนาคต
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วฟ.435
LE435

วิศวกรรมโทรศัพท์
3(3-0-6)
Telephone Engineering
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.320
แนะนาเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ การให้ สัญญาณในข่ ายวงจรโทรศัพ ท์ เทคโนโลยีการสวิตชิ่ง ระบบข่ ายวงจรโทรศัพท์
PSTN ระบบโทรศั พท์ ตู้ สาขา PBX การวิเคราะห์ ปริ ม าณข่ าวสาร การวางแผนข่ ายวงจร ระบบ ISDN สายผู้เช่ าแบบดิจิตอล
อสมมาตร (ADSL) การสื่อสารสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ าย IP แนะนาเกีย่ วกับระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
วฟ.455
LE455

เทคโนโลยีฮาร์ ดไดร์ ฟ และการผลิต
3(3-0-6)
Hard Drive Technology and Manufacturing
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.241
บทนาเกีย่ วกับฮาร์ ดไดร์ ฟ โครงสร้ างของ ฮาร์ ดไดร์ ฟ การเขียนและอ่ านข้ อมูล โครงสร้ างของหัวอ่ าน/เขียนและแผ่ น
เก็บข้ อมูล การแปลงสนามแม่ เหล็กเป็ นข้ อมูลทางไฟฟ้า สายการผลิต ฮาร์ ดไดร์ ฟและวิธีทดสอบ Electrostatic discharge (ESD)
ห้ องสะอาด (cleanroom) และการควบคุม การติดต่ อกับคอมพิวเตอร์ (Interface) การเยีย่ มชมโรงงานผลิต
วฟ.458
LE458

พืน้ ฐานกลศาสตร์ ควอนตัมและคลืน่ สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ ค.214 และ วฟ.220
อธิบายความสัมพันธ์ ของกลศาสตร์ คลืน่ -อนุภาคยุดเก่ า ความเป็ นมาของสมการโชรดิงเจอร์ ในทฤษฏีทางควอนตัมและ
ระบบอย่ างง่ าย โดยเฉพาะอะตอมและการสร้ างห้ วงศักย์ พลังงาน ความสัมพันธ์ ระหว่ างการแผ่รังสีและระบบอะตอม ตลอดจนการ
ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีควอนตัมอธิบายการสร้ างอุปกรณ์ เลเซอร์ และสารกึง่ ตัวนา
วฟ.465
LE465

อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.241
คุณลักษณะของอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ กาลัง ไดโอดกาลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ ไบโพลาร์ กาลัง มอสเฟตกาลัง ไอจีบี
ที คุณลักษณะของวัสดุแม่ เหล็กในงานอิเล็กทรอนิกส์ กาลัง แกนหม้ อแปลงกาลัง แกนเฟร์ ไรต์ แกนผงเหล็ก วงจรแปลงผัน
กาลังไฟฟ้าแบบต่ างๆและการประยุกต์ ใช้ งานเบือ้ งต้ น วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าแบบต่ างๆ วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ
เป็ นกระแสตรง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นกระแสตรง วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นกระแสสลับ วงจร
แปลงผันกาลังไฟฟ้ากระแสตรงเป็ นกระแสสลับ
วฟ.467 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
3(3-0-6)
LE467 Power Plant and Substation
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.363
คุณลักษณะเฉพาะและเส้ นโค้ งของโหลด ตัวประกอบโหลด แหล่ งพลังงานซึ่งนามาผลิตไฟฟ้า โรงจักรไฟฟ้าพลังนา้ โรง
จักรไฟฟ้าพลังไอน้า โรงจักรไฟฟ้าพลังความร้ อนร่ วม โรงจักรไฟฟ้ากังหันก๊ าซ โรงจักรไฟฟ้าเครื่ องยนต์ ดีเซล โรงจักรไฟฟ้า
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พลังงานนิวเคลียร์ การดาเนินการจ่ ายไฟฟ้าอย่ างประหยัด ศู นย์ ควบคุม อุปกรณ์ และการออกแบบสถานีไฟฟ้าย่ อย การวางแผน
จัดการสถานีไฟฟ้าย่ อย ระบบป้ องกันฟ้าผ่า
วฟ.468
LE468

การป้ องกันระบบไฟฟ้ากาลังและการทางานของรีเลย์
3(3-0-6)
Protection and Relay
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.365
สาเหตุและสถิตกิ ารเกิดความผิดพร่ อง บทบาทของรีเลย์ หลักการเบือ้ งต้ นและองค์ ประกอบของการป้ องกัน คุณลักษณะ
เฉพาะและโครงสร้ างการทางานของรี เลย์ หม้ อแปลงกระแสและหม้ อแปลงแรงดัน การป้ องกันกระแสเกินและกระแสรั่วลงดินใน
ระบบส่ ง การป้ องกันสายส่ งโดยใช้ การนาร่ องและรีเลย์ ระยะทาง การป้ องกันแบบผลต่ าง การป้ องกันหม้ อแปลงไฟฟ้า การป้ องกัน
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า การป้ องกันบัส การป้ องกันมอเตอร์
วฟ.469
LE469

การขับเคลือ่ นด้ วยกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Drives
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.465
ข้ อกาหนดทางกลสาหรั บการขับเคลื่อนด้ วยกาลังไฟฟ้า วงจรแปลงกาลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อน2ด้ วยกาลังไฟฟ้า
หลักการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์ กระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์ กระแสสลับแบบแม่ เหล็กถาวร การ
ขับเคลือ่ นมอเตอร์ เหนี่ยวนา ตัวควบคุมป้ อนกลับสาหรับการขับเคลือ่ นมอเตอร์
วฟ.473
LE473

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.220
การกาเนิดและการใช้ งานแรงดันสู ง เทคนิคการวัดแรงดันสู ง สนามไฟฟ้าในวัสดุเนือ้ เดียวกันและในวัสดุต่างชนิดกัน
และเทคนิคการสร้ างฉนวน ดิสชาร์ จของก๊ าซ ไดอิเล็กทริกของฉนวนซึ่งเป็ นของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบวัสดุและ
อุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงดันสู ง แรงดันเกินเนื่องจากการสับสวิตซ์ และฟ้าผ่า การป้ องกันฟ้าผ่า
วฟ.474
LE474

การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Computer Methods for Power Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361
เมทริกช์ ของระบบไฟฟ้ากาลัง หลักการโปรแกรมเพือ่ การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง การคานวณปริมาณไฟฟ้าในภาวะ
สถานะอยู่ตวั การคานวณหาเสถียรภาพ การคานวณหากระแสลัดวงจร การประมาณค่ าตัวแปรสถานะ เทคนิคการหาค่ าเหมาะทีส่ ุ ด
วฟ.477
LE477

หลักการคุณภาพกาลัง
3(3-0-6)
Fundamentals of Power Quality
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.465
แหล่ งกาเนิด ผลพวง ผลกระทบของโหลดไม่ เป็ นเชิงเส้ นต่ อระบบไฟฟ้ากาลัง และทางแก้ ของปัญหาคุณภาพกาลังไฟฟ้า
ทีส่ ่ งผลกระทบต่ อการทางานของอุปกรณ์ ไฟฟ้า มาตรฐานคุณภาพกาลังไฟฟ้าและการตรวจวัด การประเมินคุณภาพกาลังไฟฟ้า
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วฟ.478
LE478

แบบจาลองพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Dynamic Modeling of Electrical Machines and Power Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361
แบบจาลองพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส ของมอเตอร์ เหนี่ยวนา ของโหลด และของระบบไฟฟ้าสมการ
พีชคณิตของโครงข่ ายไฟฟ้า การวิเคราะห์ เสถียรภาพแบบเชิงเส้ นและไม่ เป็ นเชิงเส้ น การประยุกต์ ใช้ แบบจาลองระบบไฟฟ้าใน
วิเคราะห์ เสถียรภาพเชิงมุมและเชิงแรงดัน
วฟ.479 ระบบโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(3-0-6)
LE479 Smart Grid
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วฟ.240 หรือ วฟ.209
แนวคิดเบือ้ งต้ นของโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สถาปัตยกรรมของโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โครงสร้ างอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ระบบการจ่ ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณพลังไฟฟ้า อัตราค่ าไฟฟ้า การวางแผนกาลังการผลิตไฟฟ้า การเพิม่
ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน สถานีจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ กบั รถไฟฟ้า แหล่ งกาเนิดไฟฟ้าด้ วยอาคาร
อัจฉริยะ โครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับการขับเคลือ่ นสู่ การลดปริมาณคาบอนไดออกไซด์ และการเป็ นสังคมสีเขียว
วฟ.483 เครื่องมือวัดกระบวนการ
3(3-0-6)
LE483 Process Instrumentation
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วฟ.380
แนะนาอุปกรณ์ ควบคุมและการวัด แทรนส์ ดวิ เซอร์ แบบแอนะล็อกและดิจทิ ลั เทคนิคการวัดความดันเครื่องส่ งความดันดิฟ
เฟอเรนเชียล การวัดการไหลของไหล รวมถึงมิเตอร์ ปฐมภูมิและทุติยภูมิและวิธีพิเศษ การวัดอุณหภูมิ รวมถึงวิธีไร้ ไฟฟ้า วิธีทาง
ไฟฟ้า และวิธีการแผ่รังสี ชนิดของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวทางอ้ อม รวมถึงวิธี
ความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟ้าและวิธีพเิ ศษ ตัวควบคุมสัญนิยม
วฟ.484 ไมโครโปรเซสเซอร์ และการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
LE484 Microprocessors and Applications
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วฟ.242
ไมโครโปรเซสเซอร์ เบื้องต้ น โครงสร้ างของไมโครโปรเซสเซอร์ การเชื่ อมต่ อระบบ การขัดจังหวะ เทคนิคอินเตอร์ เฟส
หน่ วยความจา การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์ การประยุกต์ ใช้ ไมโครโปรเซสเซอร์ ในระบบการวัด อัตโนมัติ และควบคุม
วฟ.486 การออกแบบระบบเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
LE486 Instrumentation System Design
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วฟ.380
แนะนาระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม การระบุและสัญลักษณ์ เครื่องมือวัด ภาพเขียนแบบของกระบวนการ
แผนภาพระบบไฟและแผนภาพลูป แผ่นข้ อกาหนด การติดตั้งและการทดสอบใช้ งานระบบเครื่องมือวัด แบบแปลนทางวิศวกรรม
อุปกรณ์ ควบคุมสุ ดท้ าย การป้ องกันเครื่องมือวัด
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วฟ.487 โครงข่ ายประสาทและระบบฟัซซี่
3(3-0-6)
LE487 Neural Networks and Fuzzy Systems
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วฟ. 200
ทฤษฎีและการประยุกต์ ใช้ ระบบโครงข่ ายประสาทและระบบฟั ซซี่ ระบบฟั ซซี่แบบปรั บค่ า โครงสร้ างและพลศาสตร์
ของหน่ วยประสาท การเรียนรู้ แบบมีการแนะนาและไม่ มกี ารแนะนา

วฟ.488
LE488

ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Automation Systems
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วฟ.380
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้ วยพีแอลซี (PLC) รวมถึงระบบขับเคลื่อนเซอร์ โวและนิวแมติกส์ ไฟฟ้า
การโปรแกรมพีแอลซีข้นั พืน้ ฐาน หลักการของระบบสกาด้ า (SCADA) การโปรแกรมสกาด้ าเพื่อตรวจวัดและควบคุมกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีค่ วบคุมด้ วยพีแอลซี
วฟ.493 ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
3(3-0-6)
LE493 Distributed Generation Systems
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361
แนะนาเกีย่ วกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย; เทคโนโลยีของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย, เทคโนโลยีพลังงานจาก
เชื้อเพลิงดัง่ เดิมและพลังงานหมุนเวียน; การเชื่อมต่ อระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ ายกริด; ผลกระทบทางเทคนิคของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
แบบกระจายในระบบจาหน่ ายไฟฟ้า กาลัง ,สู ญเสี ยในระบบสภาวะของ ,แรงดันไฟฟ้า, ความน่ าเชื่อถือ ระบบ ,การป้ องกัน และการ
ไหลของกาลังไฟฟ้า; ระบบส่ งไฟฟ้าอัจฉริยะ; ด้ านเศรษฐศาสตร์
วฟ.494 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
LE494 Renewable Energy
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361
แนะนาเกีย่ วกับระบบพลังงานและทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน; ศักยภาพของแหล่ งพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย;
ความแตกต่ างของเทคโนโลยีพลังงานจากเชื้อเพลิงดัง่ เดิมและพลังงานหมุนเวียน; เทคโนโลยีของพลังงานหมุนเวียน เช่ น
แสงอาทิตย์ , ลม , ชีวมวล, ความร้ อนใต้ พภิ พ , ก๊ าซชีวภาพ , ขยะมูลฝอยชุมชน, พลังงานจากคลืน่ นา้ , เซลล์ เชื้อเพลิง; การกักเก็บ
พลังงาน; กฎหมายข้ อกาหนดและนโยบายของพลังงานหมุนเวียน; ด้ านเศรษฐศาสตร์
วฟ.495 ประสิทธิภาพและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
LE495 Energy Efficiency and Management
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361
หลักการพืน้ ฐานของประสิทธิภาพพลังงาน; หลักการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม;
การจัดการภาระโหลด; กฎหมายและข้ อกาหนดของการอนุรักษ์ พลังงาน; การวิเคราะห์ และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงาน
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อุตสาหกรรม; เทคนิคในการใช้ พลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่ าง, ระบบทาความร้ อน ระบายอากาศและระบบปรับ
อากาศ, มอเตอร์ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม; ระบบการผลิตพลังงานร่ วม; การอนุรักษ์ พลังงานและมาตรการการจัดการพลังงานและการ
วิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์
วพ.310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซฮร์
3(3-0-6)
CN310 Microprocessor Systems Design
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วพ.210 หรือ วฟ.242
ไมโครโปรเซสเซอร์ เบื้องต้ น สถาปัตยกรรมของซี พียู ระบบบัส การเชื่ อมต่ อหน่ วยความจา ชุ ดคาสั่ ง ภาษาแอสเซมบลี้
อิน เตอร์ เ ฟสอิน พุท และเอาท์ พุ ท ได้ แ ก่ พอร์ ทขนาน พอร์ ท อนุ กรม และการเชื่ อมต่ อ กับ สั ญ ญาณแอนะล็อก ภาษาซี สาหรั บ
ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิ ค การโปรแกรม และการจั ด การอิ น เตอร์ รั พ ต์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ งานไมโครโปรเซสเซอร์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
วพ.313 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
3(3-0-6)
CN313 VHDL Programming
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ วพ.210 หรือ วฟ.242
การใช้ ภาษาวีเอชดีแอลออกแบบระบบดิจิตอลด้ วยเทคนิคการออกแบบเป็ นระบบในระดับสู ง โดยการอธิบายเป็ นแบบ
โครงสร้ างและแบบอธิบายพฤติกรรมทางฮาร์ ดแวร์ รวมถึงการทดสอบระบบ และการศึกษาด้ วยการทาโครงงานขนาดเล็ก การใช้
เครื่องมือสาหรับการออกแบบ การสังเคราะห์ และการทาเป็ นของจริงด้ วยอุปกรณ์ ประเภท ซีพแี อลดีและเอฟพีจเี อ
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3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3(3-0-6)
TU100 Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110 Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 (2-0-4)
TU120 Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society. The
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
TU130 Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.
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มธ.156 คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
TU156 Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software,
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using highlevel language programming.
ท.161 การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
TH161 Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea,
communicating knowledge, thoughts and composing properly.
สษ.070 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
0 (3-0-6)
EL070 English Course 1
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.
สษ.171 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (3-0-6)
EL171 English Course 2
Prerequisite : Have earned credits of EL070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (3-0-6)
EL172 English Course 3
Prerequisite : Have earned credits of EL171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.
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ส่ วนที่ 2
วท.123 เคมีพนื้ ฐาน
3 (3-0-6)
SC123 Fundamental Chemistry
Atomic theory, electronic structure of atoms, properties of elements and periodic trends, chemical bonding,
atomic orbitals and molecular orbitals, molecular geometry, coordination complexes, nuclear chemistry, stoichiometry,
states of matter, types of chemical reactions, solutions and colloids, chemical equilibrium, electrochemistry, chemical
thermodynamics, chemical kinetics, basic organic chemistry and environmental chemistry.
วท.173
SC173

ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
Prerequisite: Have taken or currently taking with SC123
Experiments related to the contents in SC123

1 (0-3-0)

สษ.202 ภาษาอังกฤษสาหรับการทางาน
3 (3-0-6)
EL202 English for work
Prerequisite: Have earned credits of EL172
Preparing and training students for careers; using business English reading, writing,
speaking and listening in the work-related contexts.
บังคับเลือก 1 วิชา ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
วค.106 ความยัง่ ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3 (3-0-6)
AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy
Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of pollutions and their
impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and energy. Decision analysis. Environmental
ethics. Sustainable design. Energy consumption in Thailand. Energy consumption in transportation, industries, and
buildings. Sustainability of energy for Thailand. Electricity generation in Thailand. Energy conservation. Alternative
energy. Solar energy. Biomass for energy. Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. Nuclear
energy.
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนาเสนอ
2 (2-0-4)
CE106 Communication and Presentation Technique
Proficient reading comprehension techniques: interpret, analyse and summarize reading information. Report
writing: Style in reports, formats. Methods of compiling data for report-writing in tables and figures. Units, Symbols and
Mathematical equations. Terminology and transliterate, Presentation skills and techniques for presentation.
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น.209 หลักกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
3 (3-0-6)
LA209 Civil and Commercial Law
This course gives an account of general principles in the Civil and Commercial Code in the following Titles: (1)
Persons (2) Property (types of property and proprietary rights) (3) Juristic acts (general principles, declaration of will,
void and voidable acts) (4) Obligations and contracts
น.249 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
LA249 Introduction to Intellectual Property
This course seeks to provide students with fundamental knowledge in relation to the protection of “creation of
the mind of human-beings”, justifications and needs for the protection and benefits to be derived from the protection of
this kind of property, the enforcement of rights flowing from the protection. For this purpose, examples will be drawn
from existing intellectual property law, in particular, such legislation most central to the daily life of students e.g. the
copyright law and the trademarks law.
พบ.291 ธุรกิจเบือ้ งต้น
BA291 Introduction of Business

3 (3-0-6)

The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, namely finance,
accounting, marketing, human resource and production management, and management information system, placed
within organizational, forms of businesses, environmental, legal and managerial context. Underlying business concepts
will be discovered through the study of real-world examples and fundamental business plans.
ทม.201 หลักการบริหาร
3 (3-0-6)
HR201 Principles of Management
Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, organizing, leading,
controlling, managerial decision making and ethics
ศ.213 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
EC213 Introductory Microeconomics

3 (3-0-6)

A study of principles of economics regarding an allocation of scarce resources, theory of value and price
determination. An introduction to the theory of consumption and production leading to the determination of supply
and demand of goods and services. Price determination and allocation efficiency in perfectly and imperfectly
competitive markets.
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2. วิชาเฉพาะ
(1.1) วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
วท.133 ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
SC133 Physics for Engineers I
Motion, force, gravity, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, elastic and fractures, fluids,
oscillations, waves, sound and applications, heat and the kinetic theory of gases, the first and the second laws of
thermodynamics.
วท.134 ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
SC134 Physics for Engineers II
Prerequisite: Have taken SC133
Electric charge and electric fields, Gauss’ law, electric potential, capacitance, dielectrics, electric current, DC
circuits and devices, magnets and electromagnets, magnetic induction and Faraday’s law, inductors, AC circuits,
electromagnetic theory and applications, light, lenses and optical instruments, reflection, refraction, diffraction,
interference and polarization, modern physics.
วท.183 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
1 (0-3-0)
SC183 Physics for Engineers Laboratory I
Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, momentum, waves and
heat.
วท.184 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
SC184 Physics for Engineers Laboratory II

1 (0-3-0)

Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, optics and modern
physics.
ค.111 แคลคูลสั พืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
MA111 Fundamentals of Calculus
The elecmentary number system and functions, calculus of one variable functions, limit, continuity, the
derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its applications, series, Taylor’s Theorem
and its applications
Note: There no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA218
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ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั ประยุกต์
3 (3-0-6)
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
Prerequisite: Have earned credits of MA111
Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of coordinates, polar
coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, multiple integrals, scalar fields and
vector fields, derivative of vector valued functions, integration in the vector fields, Gauss’s Theorem, Green’s Theorem
and Stokes’ Theorem, Fourier and Laplace analysis and theirs applications.
ค.214 สมการเชิงอนุพนั ธ์
3 (3-0-6)
MA214 Differential Equations
Prerequisite: Have earned credits of MA112 or MA113
First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear differential
equations, nonhomogeneous linear dirrerential equations,s differential equations of higher order, series solution of linear
differential equations, special functions, partial differential equations, the Laplace transform and Fourier transform,
introduction to nonlinear differential equations, applications engineering problem solving.
(1.2) วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
วก.100 กราฟิ กวิศวกรรม
3 (2-3-4)
ME100 Engineering Graphics
Prerequisite : The significance of drawing. Instruments and their uses. Lining and lettering. Work preparation. Applied
geometry. Dimensioning and description. Orthographic drawing. Pictorial drawing. Freehand sketchin. Sectioning.
Computer aided drawing.
วย.100 จริยธรรมสาหรับวิศวกร
0 (0-0-0)
CE100 Ethics for Engineers
Prerequisite : Ethical issues relevant to the engineering profession. Potential impact of technoloty transfers and
implementation with respect to society and its members. Potential problems that may arise are studied along with
possible ways to prevent them from occurring and ways to deal with them once they occur.
วย.101 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
1(1-0-2)
CE101 Introduction to Engineering Profession
Engineering profession, Role and responsibility, Engineering fields, Curriculum and courses in engineering,
Problem solving in engineering, Mathematical and scientific tools, Tests and experiments, Engineers and society and
environment, Computers in engineering.
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วอ.121 วัสดุวศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
IE121 Engineering Materials I
Prerequisite : Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, rubber, wood and
concrete. Phase diagram. Materials characteristics. Materials properties testing. Relation of microstructure and
macrostructure with material properties. Manufacturing processes of materials. Effects of heat treatment on
microstructure and properties of material.
วิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วฟ.200
LE200

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
Prerequisite : Linear algebra: review of vectors and matrices; vector spaces; linear transformations; systems of linear
equations; eigenvalue problems; models in electrical engineering. Fourier and Laplace transforms and their applications.
Complex analysis: complex numbers and functions; complex integration; residue theorem.
วฟ.201
LE201

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-0)
Basic Electrical Engineering Laboratory I
Prerequisite : Have earned credits of LE240
Laboratory to introduce students to basic equipments and measurements in electrical engineering.

วฟ.202
LE202

ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
1(0-3-0)
Basic Electrical Engineering Laboratory II
Prerequisite : Have earned credits of LE201
Basic laboratory work on topics in electrical engineering including electronic circuits, digital signal processing,
electrical machines and transformers.
วฟ.210 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
LE210 Signals and Systems
Prerequisite : Have earned credits of MA111
Continuous-time and discrete-time signal and system; linear time-invariant system (LTI); signal analysis using
Fourier transform, Laplace transform, and Z-transform; applications of signal and system; modern techniques in signal
and system analysis.
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วฟ.211
LE211

ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและกระบวนการสุ่ ม
3(3-0-6)
Probability Theory and Stochastic Processes
Prerequisite : Have earned credits of MA111
Introduction to concepts of randomness and uncertainty: probability, random variables, stochastic processes.
Applications to communications, signal processing, and automatic control.
วฟ.220
LE220

ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Field Theory
Prerequisite : Vector analysis; electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection and conduction
currents; magnetostatic fields; time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations.
วฟ.230
LE230

เทคนิคเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
Numerical Techniques in Electrical Engineering
Prerequisite : Have earned credits of MA111
Graph theory and applications. Introduction to numerical techniques: solutions of equations and system of
equations, method of least squares, eigenvalue problem, numerical differentiation and integration, methods for solving
differential equations.
วฟ.240
LE240

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis
Prerequisite : Circuit element, node and mesh analysis; Thevenin and Norton equivalent circuits; capacitance and
inductance. The first order and the second order circuits. AC sinusoidal steady-state responses; phasor diagram; threephase circuits. Two-port networks. Network theorems.
วฟ.241
LE241

อุปกรณ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Basic Electronic Circuits and Devices
Prerequisite : Have earned credits of LE240
Diode: physical structure, characteristics and modes of operation; diode application circuits; DC power
supply amplifiers; BJT and FET physical structure, characteristics and modes of operation; use as an amplifier and a
switch; biasing; principle of small-signal analysis; models for 2- and 3-terminal devices; operational amplifier and its
applications in linear and nonlinear circuits; introduction to power electronics.
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วฟ.242
LE242

การออกแบบวงจรดิจติ อล
3(3-0-6)
Digital Circuit Design
Prerequisite : The design and implementation of digital circuits. Topics include number representations, codes, Boolean
algebra, logic gates, combinational and sequential circuit design (both synchronous and asynchronous). The real
implementations begin with basic gates and progress to Programmable Logic Devices (PLD).
วฟ.260
LE260

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
Prerequisite : Have earned credits of LE240
Energy sources, magnetic circuits, principles of electromagnetic and electromechanical energy conversion,
energy and co-energy, construction of rotating machines, principle of DC and AC rotating machines and their efficiencies,
principle of single-phase and three-phase transformers and their efficiencies.
วฟ.300
LE300

ฝึ กงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
0 (Train at least 240 hours per semester)
Electrical Engineering Training
Prerequisite : Junior student and passed the required English language test
Practical training related to the field of electrical engineering during a summer semester in a company,
factory, government agency, or state-owned enterprise, which is approved by the department, with a total training period
of at least 240 hours Students must submit training reports to the department. This course is graded S/U and students
cannot take other courses during this summer semester.
วฟ.301
LE301

ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2 (1-3-2)
Electrical Engineering Laboratory
Prerequisite : Have earned credits of LE202
Laboratory work on topics in Electrical Engineering including electronic circuits, electric machines and so on.

วฟ.302 การออกแบบงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
LE302 Electrical Engineering Design
Prerequisite : Have earned credits of LE301
Design projects on topics in Electrical Engineering.
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2(1-3-2)

วฟ.320
LE320

ทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
Fundamentals of Communication Systems
Prerequisite : Have earned credits of LE210
Introduction to signal and system; spectrum of signal and applications of Fourier Series and transform; analog
modulation, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; noise in analog communication; binary baseband modulation; Nyquist’s
sampling theory and quantization; pulse analog modulation, pulse code modulation (PCM), delta modulation (DM);
multiplexing, time-division multiplexing (TDM); frequency-division multiplexing (FDM); introduction to transmission
lines, radio wave propagation, microwave components and satellite communications, and optical communication.
วฟ.330
LE330

การวิเคราะห์ เชิงสถิติ
3(6-0-3)
Statistical Analysis
Prerequisite : Have earned credits of LE211
Confidence intervals; hypothesis testing; estimation; regression and correlation; nonparametric tests; analysis
of variance; engineering applications.
วฟ.340
LE340

วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Circuits
Prerequisite : Have earned credits of LE241
Frequency response of bipolar and CMOS amplifiers; current mirrors, differential amplifiers, output stages and
power amplifiers; feedback amplifiers and stability; positive feedback and oscillators; analog filters.
วฟ.341
LE341

อิเล็กทรอนิกส์ กายภาพ
3(3-0-6)
Physical Electronics
Prerequisite : Have earned credits of SC134
Atomic physics and theory of energy bands in solids; energy bands and charge carriers in semiconductors;
excess carriers in semiconductors; PN junction diode; bipolar junction transistors; field effect transistors; lasers;
switching devices; microwave devices; Integrated circuit fabrication
วฟ.360
LE360

ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power Systems
Prerequisite : Have earned credits of LE260
Introduction to AC machine. Sources of electric energy production, structure of electric power systems, load
characteristics, electric power plants, electric energy transmission, transmission line impedance, relationship between
currents and voltages, regulation of voltages, transmitted power and losses, symmetrical three-phase faults, electric energy
distribution, construction of transmission and distribution systems, power system equipment, standards and safety.
วฟ.361 การผลิตและการส่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้า
3 (3-0-6)
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LE361

Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
Prerequisite : Have earned credits of LE260
Power system structure; Sources of electric energy; Conventional and renewable energy power plants; Load
characteristics; Generator characteristics and models; Power transformer characteristics and models; Transmission line
parameters and models; Electrical power distribution systems; Introduction to distributed generation; Power system
equipment.
วฟ.380
LE380

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
Prerequisite : Have earned credits of LE241
Fundamentals of measurement. Units and standard instruments. Standard and calibration of electrical instruments.
Voltage, current and power measurements. Impedance measurement at low and high frequencies. Magnetic measurements.
Measurement systems: sensors and transducers, signal-conditioning circuits, analog-to-digital converter. Digital techniques in
measurement. Noises. Signal-to-noise ratio enhancement techniques: shielding, grounding, filtering. Data analysis and
measurement errors.
วฟ.381
LE381

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
Prerequisite : Have earned credits of LE210
Principles of automatic control systems. Mathematical modeling of physical systems. Transfer functions. Block
diagrams and signal-flow graphs. Introduction to state-variable analysis. Stability of linear control systems. Time domain
and frequency domain analysis of stability. Root-locus analysis. Frequency-response analysis. Basic control actions and
industrial automatic controllers. Design of control systems and compensation techniques.
วฟ.390
LE390

อุณหศาสตร์
3(3-0-6)
Thermal Sciences
Prerequisite : Have earned credits of SC134
Fundamental concepts of thermodynamics, fluid dynamics, combustion and heat transfer; Law of
thermodynamics; Ideal gas law; Fluid mechanics; Combustion; Heat transfer; Steady flow devices; Refrigeration cycles;
Internal and external flows
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วฟ.401
LE401

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-0)
Electrical Engineering Project I
Prerequisite : Senior student who either passed the English training programme or has the TU-GET score of
at least 300.
Research and development project on an electrical engineering problem is carried out by an individual or a
group of students under supervision of one or more academic staff members. The student must submit reports and give an
oral presentation on the project.
วฟ.402
LE402

โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 (0-6-0)
Electrical Engineering Project II
Prerequisite : Have earned credits of LE404
A continuation of Electrical Engineering Project I to the final stage of writing a full report and giving a final
presentation.
2. รายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือก
วฟ.203
LE203

ปฏิบัตกิ ารทางวิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้ น
1(0-3-0)
Introduction to Electrical Engineering Laboratory
Prerequisite : Have earned credits or taking LE209 in the same semester
This course focuses on practicing skills in basic electrical engineering. Learn how to use equipments and some
electrical elements. Connect some electrical circuits. Identify, analyze and solve some basic problems in electrical circuits
and electronics. Learn how to use basic circuit and electronic software.
(This course for students in Mechanical, Chemical, Industrial and Civil Engineering)
วฟ.209
LE209

วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Electrical Engineering
Prerequisite : Basic D.C. and A.C. circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction to electrical
machinery; generators, motors and their uses; concepts of three-phase system; method of power transmission;
introduction to some basic electrical instruments.
(This course for students in Mechanical, Chemical, and Industrial Engineering)
วฟ.224
LE224

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and communications technology
Prerequisite : -

3(3-0-6)
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Digital revolution; principles of information and communication technology (ICT); software and hardware of
computer; communication and networking; cutting edge technologies and trends in information technologies.
วฟ.225
LE225

เทคโนโลยีโทรคมนาคมเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Telecommunication Technology
Prerequisite : Fundamentals of telecommunication technology: transmission lines and media; network connections;
communication channels. Data networking basics: wide area networks; local area networks. Network services. Optical
networking. Wireless communications.
วฟ.295
LE295

พลังงานไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้ อม
(3-0-6)
Electric Energy and Environment
Prerequisite : Energy conversion process and electricity generation technology; renewable resources; application of
information and communication Technology to generation, transmission and distribution of electricity; efficient use of
electrical energy; power quality; electricity tariff determination; environmental effects of electricity generation; Impact of
energy utilization on nature and environment; assessment of environmental issues related to electricity generation.
วฟ.314
LE314

การประมวลผลสัญญาณดิจติ อล
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
Prerequisite : Have earned credits of LE210
Review of discrete-time signals and systems, the Nyquist theorem, the discrete Fourier transform (DFT), fast
Fourier transform (FFT) and z-transform; structures of discrete-time systems; digital filter design techniques (IIR and
FIR filter); introduction to wavelet transform; multirate signal processing.
วฟ.323 การสื่อสารดิจติ อล
3(3-0-6)
LE323 Digital Communications
Prerequisite : Have earned credits of LE320
Review of sampling theorem; probability and random processes; line coding and pulse shaping; signal
detection; digital modulation techniques; performance analysis; introduction to information theory; source coding;
channel coding.
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วฟ.324
LE324

การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ ายข้ อมูล
3(3-0-6)
Data Communication and Networks
Prerequisite : Junior student
Introduction to data communications and networks; layered network architecture; point-to-point protocols
and links; delay models in data networks; multi-access communication; routing in data networks; data flow control; data
security.
วฟ.325
LE325

เครือข่ ายการสื่อสารและสายส่ ง
3(3-0-6)
Communication Network and Transmission Lines
Prerequisite : Have earned credits of LE240
Network theorems; analysis and design of equivalent one-port and two-port; series and parallel resonance,
multiple resonance, wave filters; impedance transformation and matching networks; network approach to theory of
transmission line; utilization of transmission lines for impedance matching.
วฟ.333
LE333

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
Prerequisite : Have earned credits of LE220
Microwave transmission lines; s-parameters; microwave network analysis; microwave resonators; power
dividers and directional couplers; microwave filters; microwave systems and applications; microwave measurement.
วฟ.343 ทัศนศาสตร์
3(3-0-6)
LE343 Optics
Prerequisite : Have earned credits of SC134 and MA112
Ray and the foundations of geometrical optics. Interference, diffraction, coherence, and polarization. Imagery
by a single surface and a thin film lens. Gaussian optics, introduction to aberrations, optical design. Introduction to
mathematical optics and Lie optics.
วฟ.344
LE344

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Optoelectronics
Prerequisite : Have earned credits of LE341
Physics of optical radiation. Interaction between optical radiation and matter. Principles and applications of
optoelectronic devices, e.g. sources, detectors, as well as other optical materials, devices, components, and equipment.
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วฟ.345
LE345

เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา
3(3-0-6)
Semiconductor Fabrication Technology
Prerequisite : Have earned credits of LE341
Integrated circuit fabrication technologies: crystal growth, vapor phase epitaxy, liquid phase epitaxy,
molecular beam epitaxy, thermal oxidation, thermal diffusion, ion implantation, chemical vapor deposition, metallization,
lithography, annealing, assembly and packaging, future trends.
วฟ.363
LE363

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
Prerequisite : Have earned credits of LE260
Performances and characteristic of single-phase induction machines, three-phase induction machines and
synchronous machines; starting, paralleling, and controlling of electrical machines; application of AC electrical machines;
troubleshooting of electrical machines; protection of electrical machines.
วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
LE364 Electrical Systems Design
Prerequisite : Have earned credits of LE360 or LE 361
Basic design concepts; power distribution schemes; codes and standards for electrical installation; electrical
drawing; load estimation; wiring design; grounding; short-circuit calculation; coordination of protective devices; power
factor improvement; emergency power systems.
วฟ.365
LE365

การวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Power Systems Analysis
Prerequisite : Have earned credits of LE360 or LE 361
Calculation of transmission and distribution networks, load flow analysis, load flow controls, symmetrical
fault analysis, unsymmetrical fault analysis, power system protection and equipments, transient stability, economic
dispatch, grounding.
วฟ.408
LE408

หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
Special Topics in Electrical Engineering I
Prerequisite : Instructor’s permission
Topics of current interest and new developments in various fields in electrical engineering.

วฟ.409
LE409

หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
Special Topics in Electrical Engineering II
Prerequisite : Instructor’s permission
Topics of current interest and new developments in various fields in electrical engineering.
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วฟ.415
LE415

การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
Digital Image Processing
Prerequisite : Have earned credits of LE210
Historical development of image processing. Image data structures. Image preprocessing. Image enhancement.
Image classification. Image postprocessing. Image compression and restoration. Figure modeling. Computer animation.
Contour mesh conversion. Applications of image processing. Introduction to computer vision.
วฟ.426
LE426

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
Optical Communication
Prerequisite : Have earned credits of LE220
Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure and types of optical fiber; optical
fiber parameters; optical fiber production; optical cable types; signal degradations in optical fiber; optical sources;
modulation techniques; optical detectors; optical receivers; optical repeaters and amplifiers; optical components; link
budget calculations.
วฟ.428
LE428

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
Prerequisite : Have earned credits of LE220
Basic definitions and theorems; isotropic point source; power and field patterns; directivity and gain;
radiation impedance; wave polarization; radiation from current elements; radiation properties of wire antenna; linear
array antenna; Uda-Yagi antenna and log-periodic antenna; aperture antenna; microstrip antenna; antenna
measurement.
วฟ.434
LE434

การสื่อสารไร้ สาย
3(3-0-6)
Wireless Communication
Prerequisite : Have earned credits of LE320
Introduction to wireless transmission systems; propagation; modulation and coding; networking systems and
standards. network architectures and protocols in wireless and mobile networks such as cellular networks, cordless
phones, paging networks, GSM, UMTS, IEEE 802.11 and ad hoc networks; location management; handoff management
and authentication protocols; next generation wireless system.
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วฟ.435
LE435

วิศวกรรมโทรศัพท์
3(3-0-6)
Telephone Engineering
Prerequisite : Have earned credits of LE320
Introduction to telephone systems; Signaling in telephone network; Switching technology; Public switched
telephone network (PSTN); Private branch exchange (PBX); Traffic analysis; Network planning; ISDN; ADSL; Voice
over IP; Introduction to mobile telephone system.
วฟ.455
LE455

เทคโนโลยีฮาร์ ดไดร์ ฟ และการผลิต
3(3-0-6)
Hard Drive Technology and Manufacturing
Prerequisite : Have earned credits of LE241
Hard drive introduction. Hard disk drive's construction. Writing and reading data. Magnetic recording head
& disc. Recording channels & head positioning system. Drive manufacturing and testing. Electrostatic discharge (ESD).
Cleanroom and contamination control. Interface. Hard drive Manufacturing visit.
วฟ.458
LE458

พืน้ ฐานกลศาสตร์ ควอนตัมและคลืน่ สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers
Prerequisite : Have earned credits of MA214 and LE220
Topics include brief review of classical mechanics of particles and waves; "derivation" of Schroedinger
equation; the quantum theory of simplest systems, in particular atoms and engineered quantum wells, the interaction of
radiation and atomic systems, and examples of application of the quantum theory to lasers solid-state devices and
nanotechnology.
วฟ.465
LE465

อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
Prerequisite : Have earned credits of LE 241
Characteristics of power electronics devices; power diode; thyristors, power bipolar transistors; MOSFET;
IGBT; characteristics of magnetic materials in power electronics; power transformer core; ferrite core; iron powder core;
converters and their applications; ac to dc converter; dc to dc converter; ac to ac converter; dc to ac converter
วฟ.467
LE467

โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า
3(3-0-6)
Power Plant and Substation
Prerequisite : Have earned credits of LE363
Load curve, load duration curve, load factor, energy resources, hydropower plant, steam power plant,
combined cycle plant, gas turbine plant, diesel plant, nuclear power plant, economic operation in power system, principle
of substation, control center, equipments and design of substation, planning and management of substation, lightning
system.
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วฟ.468
LE468

การป้ องกันระบบไฟฟ้ากาลังและการทางานของรีเลย์
3(3-0-6)
Protection and Relay
Prerequisite : Have earned credits of LE 365
Causes and statistics of faults, role of protective relays, fundamental of protective relaying, protective relays
requirement, relay structures and characteristics, current and voltage transformers, over current and earth fault
protection for transmission lines, transmission line protection by pilot relaying and distance relaying, differential
protection, transformer protection, generator protection, bus-zone protection, motor protection.
วฟ.469
LE469

การขับเคลือ่ นด้ วยกาลังไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electric Drives
Prerequisite : Have earned credits of LE465
Mechanical requirements for electric drives; converters in electric drives; basic principle of electro-mechanical
energy conversion; DC motor drives; permanent magnet AC motor drives; induction motor drives; feedback controller
for motor drives.
วฟ.473
LE473

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
Prerequisite : Have earned credits of LE220
Generation and uses of high-voltage, high-voltage measurement techniques, electric field and insulation
techniques, breakdown of gas, liquid and solid dielectrics, test of high-voltage material and equipment, lightning and
switching overvoltages, lightning protection.
วฟ.474
LE474

การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Computer Methods for Power Systems
Prerequisite : Have earned credits of LE360 or LE 361
Power system matrix, power system programming, steady-state computation, stability computation, shortcircuit computation, state estimation, optimization techniques.
วฟ.477
LE477

หลักการคุณภาพกาลัง
3(3-0-6)
Fundamentals of Power Quality
Prerequisite : Have earned credits of LE465
Sources, consequences, Impact of nonlinear loads on power systems and solutions of power quality problems
that affect the operation of electrical equipment. Power quality standards and monitoring. Power quality assessment.
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วฟ.478
LE478

แบบจาลองพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
Dynamic Modeling of Electrical Machines and Power Systems
Prerequisite : Have earned credits of LE360 or LE 361
Dynamic modeling of synchronous machine, induction machine, load, and power system; algebraic equation of
power network; large- and small-signal stability analysis; applications of power system model in rotor-angle and voltage
stability analysis.
วฟ.479
LE479

ระบบโครงข่ ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(3-0-6)
Smart Grid
Prerequisite: Have earned credits of LE240 or LE209
Basic Concept of the Smart Grid, Smart Grid Architectures, Restructuring of Electricity Supply Industry,
Smart Power Grid Framework - Generation Domain, Transmission Domain, Distribution Domain, Load Domain,
Renewable Energy Complex, Power Station for Electric Vehicle, Power from Smart Building, Smart Grid as a Driving
Force to Low Carbon and Green Growth Society.
วฟ.483 เครื่องมือวัดกระบวนการ
3(3-0-6)
LE483 Process Instrumentation
Prerequisite: Have earned credits of LE380
Introduction to measurement and control devices; analog and digital transducers; pressure measurement
techniques; differential pressure transmitter; fluid flow measurement includes primary meters, secondary meters and
special methods; measurement of temperature includes non-electric methods, electric methods and radiation method;
types of liquid level measurement, direct liquid level measurement, indirect liquid level measurement includes hydrostatic
pressure methods, electrical methods and special methods; conventional controller.
วฟ.484 ไมโครโปรเซสเซอร์ และการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
LE484 Microprocessors and Applications
Prerequisite: Have earned credits of LE242
Introduction to microprocessors; structure of microprocessors; system connections; interrupts; interface
techniques; memories; microprocessor programming; applications of microprocessors in instrumentation, automation
and control systems.
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วฟ.486 การออกแบบระบบเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
LE486 Instrumentation System Design
Prerequisite: Have earned credits of LE380
Introduction to industrial process control system; instrumentation symbols and identifications; process
drawings; loop and wiring diagram; instrument specification sheet; installing and commissioning instrumentation; plot
plans; final control devices; instrument protection.
วฟ.487
LE487

โครงข่ ายประสาทและระบบฟัซซี่
3(3-0-6)
Neural Networks and Fuzzy Systems
Prerequisite: Have earned credits of LE200
Theory and applications of fuzzy systems and neural networks. Adaptive fuzzy systems. Neuron structure and
dynamics. Unsupervised and supervised learning.
วฟ.488
LE488

ระบบอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Automation Systems
Prerequisite : Have earned credits of LE380
PLC-based industrial automation systems including servo drive and electro-pneumatic systems. Basic PLC
programming. Principles of SCADA systems. SCADA programming to monitor and control the PLC-based industrial
processes.
วฟ.493 ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
3(3-0-6)
LE493 Distributed Generation Systems
Prerequisite: Have earned credits of LE360 or LE 361
Introduction to distributed generation; technologies of DG, conventional and renewable technologies; grid
interconnection; technical impact of distributed generation on distribution systems, loss, voltage profile, reliability,
protection, load flow; smart grids; economics aspects.
วฟ.494 พลังงานหมุนเวียน
3(3-0-6)
LE494 Renewable Energy
Prerequisite: Have earned credits of LE360 or LE 361
Introduction to energy systems and renewable energy resources; potential of renewable resources in Thailand;
difference of conventional and renewable energy technologies; renewable technologies such as solar, wind, biomass,
geothermal, biogas, municipal solid waste, wave energy, fuel cell; energy Storages; laws, regulations, and policies of
renewable energy; economics aspects.
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วฟ.495 ประสิทธิภาพและการจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
LE495 Energy Efficiency and Management
Prerequisite: Have earned credits of LE360 or LE361
Fundamental of energy efficiency; principle of energy efficiency in building and industry; load management;
laws and regulations of energy conservation; energy management and analysis in building and industrial; technical
aspects to use energy efficiently in lighting system, heating and ventilating and air-conditioning (HVAC) systems,
Industrial motor; co-generation; energy conservations and management measures and economics analysis
วิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยภาควิชาอืน่
วก.291 กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3 (3-0-6)
ME291 Engineering Mechanics
Prerequisite : Have earned credits of SC133
Force systems; resultant; equilibrium; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law
of motion; work and energy, impulse and momentum
วพ.310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3 (3-0-6)
CN310 Microprocessor Systems Design
Prerequisite : Have earned credits of CN210 or LE242
Introduction to microprocessors. CPU architecture. System bus. Memory interface. Instruction set. Assembly
language. Input/output interface using parallel ports. Serial communications. A/D and D/A conversions. C language for
microprocessor. Programming techniques. Interrupts processing. Applications of microprocessors and microcontrollers.
วพ.313 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
3(3-0-6)
CN313 VHDL Programming
Prerequisite : Have earned credits of CN210 or LE242
Using the VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language (VHDL) for modeling
and top level design of digital systems. Structural and behavioral models, concurrent and sequential language elements,
resolved signals, generics, configurations, test benches, guarded signals, and case studies will be studied. With the use of
the industry standard compiler, simulation and synthesis tools, designs will be constructed and synthesized, ultimately
being configured on CPLD and FPGA chip.
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้ องการทีบ่ ัณฑิตควรมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่ อนเข้ าสู่ การทางานจริง ดังนั้นหลักสู ตรได้ กาหนดรายวิชาฝึ กงาน
และสหกิจศึกษา (จะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเลือก) โดยนักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาได้ ว่าต้ องการประสบการณ์ ภาคสนามใน
รู ปแบบใด
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
(1) ทักษะในการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ ความจาเป็ นในการเรียนรู้ ทฤษฎีมาก
ยิง่ ขึน้
(2) บูรณาการความรู้ ทเี่ รียนมาเพือ่ นาไปแก้ ปัญหาทางในภาคอุตสาหกรรมได้ อย่ างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้ ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้ าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้ าในการแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ ไปใช้ ประโยชน์ ในงานได้
4.2. ช่ วงเวลา
วิชาฝึ กงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 3
วิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาชั้นปี ที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาฝึ กงาน จัดเต็มเวลาในภาคฤดูร้อน
วิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 และ 2 ซึ่งเป็ นวิชาที่ให้ นักศึกษาได้
ศึกษาวิธี การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ สรุปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ ปัญหาใหม่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ตามที่ได้ ระบุไว้
ในวัตถุประสงค์ การวิจยั โดยใช้ วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษาสามารถมีกระบวนการในการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ และพัฒนา แนวทาง หรื อวิธีการ หรื อกระบวนการ หรือ องค์ ความรู้
ใหม่ ๆ ทีม่ กี ารทดสอบ พิสูจน์ ยืนยันความถูกต้ อง และความน่ าเชื่อถือ และสามารถเรียบเรียงปริญญานิพนธ์ เพือ่ นาเสนอผลการศึกษาได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1 หน่ วยกิต
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มอบหมายอาจารย์ ทปี่ รึกษาโครงงานให้ นักศึกษาเป็ นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 1-2 คน พร้ อมทั้งจัดสรรคณะกรรมการสอบ
โครงงาน
2) อาจารย์ ทปี่ รึกษาให้ คาปรึกษาในการเลือกหัวข้ อ และกระบวนการศึกษาค้ นคว้ าและประเมินผล
3) จัดชั่วโมงการให้ คาปรึกษาโครงงานวิจยั จากอาจารย์ ทปี่ รึกษาแต่ ละท่ าน มีการจัดทาบันทึกการให้ คาปรึกษา
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4)
5)
6)
5.6
1)
2)

นักศึกษานาเสนอโครงร่ างการวิจยั แบบปากเปล่ าต่ อคณาจารย์ ทุกคนเพือ่ รับข้ อเสนอแนะและประเมินผล
นักศึกษานาเสนอผลการศึกษาโครงงานวิจยั แบบปากเปล่ าต่ อคณาจารย์ ทุกคนเพือ่ รับข้ อเสนอแนะและประเมินผล
นักศึกษาส่ งรู ปเล่ มรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ต่ออาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการโครงงาน
กระบวนการประเมินผล
อาจารย์ ทปี่ รึกษาและนักศึกษาร่ วมกันกาหนดหัวข้ อและเกณฑ์ การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ รายวิชา
นัก ศึ ก ษาน าเสนอผลการศึ ก ษาและรั บการประเมิน โดยคณะกรรมการโครงงาน ซึ่ ง เข้ า ร่ ว มฟั ง การน าเสนอผล
การศึกษา
3) อาจารย์ ประสานงานวิชาโครงงานนาคะแนนทุกส่ วนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสู ตร เพื่อ
นาผลการประเมินเสนอต่ อคณะฯ
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ ไข
เพิม่ เติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ) ข้ อ 12, 13 และ 14
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ค่ าระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
1.3 การวัดผลวิชา วฟ. 305 ฝึ กงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า และวย.100 จริ ยธรรมสาหรั บวิศวกร แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับ S (ใช้ ได้ ) และ U (ยังใช้ ไม่ ได้ )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
(1) ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่จะต้ องทาความเข้ าใจตรงกัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสั มฤทธิ์ ซึ่ งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถ
ตรวจสอบได้
(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(3) การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการดังต่ อไปนี้
(1) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรือ การส่ งแบบสอบถาม เพือ่ ประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่ างๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตาแหน่ ง และหรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น
ๆ ทีก่ าหนดในหลักสู ตร ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรือ เป็ นอาจารย์ พเิ ศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึกษาใน
การเรียน และสมบัตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตา่ กว่ า 144 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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