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ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย:             หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
  ภาษาองักฤษ:         Bachelor of Engineering  Programe in Electrical Engineering 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย   ช่ือเตม็    วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
    ช่ือย่อ    วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็   Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
     ช่ือย่อ   B. Eng. (Electrical Engineering) 
3.  วชิาเอก  

- ไม่ม ี- 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
               144  หน่วยกติ 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
      5.1  รูปแบบ 
              หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี  
      5.2  ภาษาทีใ่ช้ 
              หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย  
      5.3  การรับเข้าศึกษา 
              รับเฉพาะนกัศึกษาไทย  
      5.4  ความร่วมมอืกบัสถาบนัอืน่ 
              เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ 
      5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
              ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว
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6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
     6.1  สถานภาพของหลกัสูตร 

-หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  พ.ศ. 2552 
-ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2556 

     6.2  การพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
  -ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่18/2555 
   เมือ่วนัที ่ 3  เดอืน ธันวาคม    พ.ศ. 2555 
  -ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัด้านหลกัสูตรและการจดัการศึกษา  
    ในการประชุมคร้ังที ่7/2555 เมือ่วนัที ่ 4  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่12/2555 
   เมือ่วนัที ่ 24  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลกัสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี       สาขาวศิวกรรมศาสตร์  
ในปีการศึกษา 2558 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
      (1)  วศิวกรไฟฟ้า 
    (2)  นักวจิยั นักวชิาการ หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 
      (3)  ผู้จดัการโครงการ 
      (4)  ประกอบธุรกจิส่วนตวัทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 
10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
      คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ปทุมธาน ี
11.  ความจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

ก ร ะทร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ม า ต ร ฐ าน คุณ วุฒิ ร ะ ดั บ ป ริญญ าต รี  ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร มศ า สต ร์  
พศ. 2553 เพื่อก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาวศิวกรรมศาสตร์ เพือ่ประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งให้มมีาตรฐานเทยีบเคยีงกนัได้ทั้งในระดบัชาตแิละระดบัสากล 

มาตรฐานฯ ดงักล่าวครอบคลุมทั้งหมด 17 สาขาวชิา มกีารก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นไว้ทั้งหมด 8 องค์ความรู้ ได้แก่ 
องค์ความรู้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัคณิตศาสตร์ประยุกต์ และการจ าลอง องค์ความรู้ทีเ่กีย่วเนื่องในด้านกลศาสตร์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน องค์ความรู้ที่
เกีย่วเนื่องกบัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา 
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม  
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 ทั้งนีใ้นส่วนของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านั้น ก าหนดให้ต้องมีเนือ้หาความรู้เพื่อให้มีองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานอัน
ได้แก่ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ การวดัและระบบควบคุม การแปลงรูปพลงังาน ระบบไฟฟ้าก าลงั ทฤษฎกีารส่ือสาร การประมวลผล
สัญญาณ ระบบไฟฟ้าส่ือสารและเครือข่าย 
 การปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับองค์
ความรู้ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งยังเป็นการปรับให้ทันกับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถ 
ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและการใช้ศักยภาพของคณาจารย์ในภาควิชาได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 เนื่องจากสภาวศิวกรได้ท าการเปลีย่นแปลงระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกรว่าด้วยวชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชา
พืน้ฐานทางด้านวศิวกรรม และวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมทีส่ภาวศิวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการ
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม โดยมกีารเพิม่ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัวศิวกรรมไฟฟ้าอกี 2 สาขา และมี
การเปลี่ยนแปลงรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่ใช้ในการขอใบอนุญาต ทางภาควิชาฯจึงจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างหลักสูตรและ
รายวชิาให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของระเบียบฯดงักล่าว 
 นอกจากนี ้คณะฯได้เปลีย่นวธีิการรับนกัศึกษาจากเดมิทีรั่บรวม 5 สาขาวชิา (ไฟฟ้า คอมพวิเตอร์ อตุสาหการ เคร่ืองกล 
และเคม)ี แล้วแยกสาขาวชิาเมือ่ขึน้ปีการศึกษาที ่2 เป็นการรับนกัศึกษาแยกแต่ละสาขาวชิา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดงันั้น 
ภาควชิาฯจงึปรับหลกัสูตรเพือ่ให้สอดรับกบัการเปลีย่นแปลงคร้ังนีย้ิง่ขึน้ด้วย 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 
      12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
 จุดมุ่งหมายหลกัของการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังนีค้อื การปรับหลักสูตรให้สอดรับกับองค์ความรู้พืน้ฐานและเทคโนโลยี
ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดึงดูดนิสิตที่สนใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ อันจะน าไปสู่การผลิตวิศวกรซ่ึงมีทักษะและขีด
ความสามารถระดับสูงให้ได้ตรงตามความต้องการของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้
และตามทนัเทคโนโลยทีีไ่ด้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวตักรรมอนัทันสมัย อันจะน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไป 
      12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
            วิชาและเนื้อหาในหลักสูตรใหม่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการต่อสังคม 
ตลอดจนการพฒันาความร่วมมอืระหว่างสถาบันการศึกษากบัภาคอุตสาหกรรมภายนอก ซ่ึงสอดคล้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
 
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
       13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  13.1.1 รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยคณะอืน่  
    มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม   3 หน่วยกติ 
    TU100 Civic Education 
    มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์    2 หน่วยกติ 
    TU110 Integrated Humanities 
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    มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์    2 หน่วยกติ 
    TU120 Integrated Social Sciences 
    มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2 หน่วยกติ 
    TU130 Integrated Sciences and Technology 
    มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น  3 หน่วยกติ 
    TU156 Introduction to Computers and Programming 
    ท.161 การใช้ภาษาไทย       3 หน่วยกติ 
    TH161 Thai Usage  
    สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1      0 หน่วยกติ 
    EL070 English Course 1 
    สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2      3 หน่วยกติ 
    EL171 English Course 2 
    สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3      3 หน่วยกติ 
    E 172 English Course 3 
    วท.123 เคมพีืน้ฐาน      3 หน่วยกติ 
    SC123 Fundamental Chemistry 
    วท.173 ปฏิบัตกิารเคมพีืน้ฐาน     1 หน่วยกติ 
    SC173 Fundamental Chemistry Laboratory 
    สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน    3 หน่วยกติ 
    EL202 English for Work 
    น.209   หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 หน่วยกติ 
    LA209 Civil and Commercial Law 
    น.249   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 3 หน่วยกติ 
    LA249 Introduction to Intellectual Property 
    พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น     3 หน่วยกติ  
    BA291 Introduction of Business 
    ทม.201 หลกัการบริหาร 3 หน่วยกติ 
    HR201 Principles of Management 
    ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3 หน่วยกติ 
    EC213 Introductory Microeconomics 
 วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1     3 หน่วยกติ 
 SC133 Physics for Engineers 1 
 วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2     3 หน่วยกติ 
 SC134 Physics for Engineers 2 
 วท.183 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1    1 หน่วยกติ 
 SC183 Physics for Engineers Laboratory 1 
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 วท.184 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    1 หน่วยกติ 
 SC184 Physics for Engineers Laboratory 2 
 ค.111  แคลคูลสัพืน้ฐาน     3 หน่วยกติ 
 MA111 Fundamentals of Calculus 
 ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์   3 หน่วยกติ 
 MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์     3 หน่วยกติ 
 MA214 Differential Equations 
 
   13.1.2 รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยภาควชิาอืน่ของคณะ 

วก.100  กราฟิกวศิวกรรม                                  3 หน่วยกติ 
ME100 Engineering Graphics 
วก.291 กลศาสตร์วศิวกรรมพืน้ฐาน    3 หน่วยกติ 
ME291 Fundamentals of Engineering Mechanics 
วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร    0 หน่วยกติ 
CE100 Ethics for Engineers  
วย.101  ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์   1 หน่วยกติ 
CE101 Introduction to Engineering Profession  

    วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน   3 หน่วยกติ 
    AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
    วค.211 เธอร์โมไดนามกิส์   3 หน่วยกติ 
    AE211 Thermodynamics  
 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น    3  หน่วยกติ 
LE209 Introduction to Electrical Engineering 
วฟ.203   ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น   1  หน่วยกติ 
LE203    Introduction to Electrical Engineering Laboratory 

 
 13.3 การบริหารจดัการ      
              คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าหน้าที่ประสานงานกับ คณะและสาขาวิชาอื่น 
รวมทั้ง อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของวชิา ตลอดจน ดูแลและควบคุมคุณภาพและการบริหารจดัการให้เป็นไปตามหลกัสูตร 
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 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
  1.1  ปรัชญา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการเรียน

วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้าทั้งในทางทฤษฎแีละในการคดิออกแบบการประยุกต์ใช้งาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียน
ในสาขาวิชาที่หลากหลายตามความต้องการในสาขาย่อยอันได้แก่ การส่ือสารและประมวลผลสัญญาณ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ไฟฟ้าก าลัง การวัดและระบบควบคุม และพลังงาน เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
เทคโนโลยีและพลังงานขึ้นใช้เองภายในประเทศ หลักสูตรยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้และหมั่นศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ด้วยตนเอง มคีวามยดึมัน่ในจริยธรรมอนัดงีาม มจีรรยาบรรณของวศิวกร มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความรับผดิชอบ ทั้งนีเ้พื่อให้
ได้บัณทิตที่มีความพร้อมในด้านวิชาการและจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม ในการประกอบวิชาชีพและการศึกษา
ต่อไปในระดบัปริญญาทีสู่งขึน้ 

 
  1.2 วตัถุประสงค์ 
                   1.2.1  เพือ่ผลติบัณฑติทีม่คีวามรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า 
    และสามารถตดิต่อส่ือสารกบัผู้อืน่ได้เป็นอย่างด ี
 1.2.2  เพือ่ผลติบณัฑิตทีม่ทีกัษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 
 1.2.3  เพือ่ผลติบณัฑิตทีม่คีวามใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 1.2.4   เพือ่ผลติบณัฑิตทีม่คุีณธรรมและมคีวามซ่ือสัตย์ในวชิาชีพ 
 
 

ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1.  ระบบการจดัการศึกษา 
     1.1  ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวชิาให้กบัภาคปกต ิ  

การคดิหน่วยกติเป็นดงันี ้
1. วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฎ)ี 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
2. วชิาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช้เวลาฝึก 3-6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 

ช่ัวโมง มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
4. Special Project นักศึกษาใช้เวลาฝึกปฏิบัติ (ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา) 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค

การศึกษาปกตริวม 45 ช่ัวโมง มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
      1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           มกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนช้ันปีที ่3     
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      1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
              -  ไม่ม ี - 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
     2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วนั – เวลาราชการปกต ิ  
             ภาคการศึกษาที ่1          เดอืนมถุินายน – ตุลาคม 
             ภาคการศึกษาที ่2       เดอืนพฤศจกิายน – มนีาคม 
             ภาคฤดูร้อน       เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 

     2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
(แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555) ข้อ 7   
            วธีิการคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
             ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
       2.3  ปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้า 

(1) นักศึกษาต้องปรับตวัให้เข้ากบัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาทีข่นาดห้องเรียนมกัมขีนาดใหญ่ และมนีักศึกษา
ในห้องบรรยายเป็นจ านวนมาก 

(2) เนือ้หาวชิามปีริมาณมาก และใช้เวลาในการเรียนมาก 
(3) นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องอยู่หอพกั ท าให้มอีสิระมากขึน้ จงึมกัมปัีญหาในการควบคุมตนเอง 

     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนกัศึกษาในข้อ 2.3 
           กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา คอื  

(1) จดัระบบให้อาจารย์ทีป่รึกษาและเจ้าหน้าทีห่ลกัสูตรคอยแนะแนวทางในการปรับตวัของนักศึกษา 
(2) จดัระบบเสริมทกัษะความรู้พืน้ฐาน เพือ่ให้นักศึกษามีความเข้าใจในวิชาการพืน้ฐานเป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป 
(3) ส่งเสริมกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ให้นักศึกษารู้จกัใช้เวลาอย่างมคุีณค่า 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 
   อืน่ๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1)  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตามข้อบังคั บ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555 ) ข้อ 10.10 และ 
ข้อ 15  
 2) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์  
และเงือ่นไขการจดทะเบียนศึกษารายวชิาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวชิาข้ามสถาบนัอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1 หลกัสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาศึกษา       
   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า  144  หน่วยกติ 
     ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 
ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกติ 
           3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลกัสูตรดงันี ้
   1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 
   2) หมวดวชิาเฉพาะ      108 หน่วยกติ 
    2.1)  วชิาเฉพาะพืน้ฐาน      24 หน่วยกติ 
     2.1.1.) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 17 หน่วยกติ 
     2.2.2.) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวศิวกรรม   7 หน่วยกติ 
    2.2)  วชิาเฉพาะด้าน                     84 หน่วยกติ 
           2.2.1)  กลุ่มวชิาบังคบัทางวศิวกรรม   60 หน่วยกติ 
                                           2.2.2)  กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม                                      24          หน่วยกติ 
   3) วชิาเลอืกเสรี       6 หน่วยกติ 
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           3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
                         3.1.3.1  รหัสวชิา 

รหัสวชิาประกอบด้วยตวัอกัษร 2 ต าแหน่งและตวัเลข 3 ต าแหน่ง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี ้
อกัษรย่อ วฟ. (LE) หมายถึง อกัษรย่อของสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

         ตวัเลข    มคีวามหมายดงันี ้
เลขหลกัหน่วย 

เลข 0-2 หมายถึง วชิาบังคบั 
เลข 3-9 หมายถึง วชิาเลอืกของสาขา 

เลขหลกัสิบ 
เลข 0 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาทัว่ไปทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
เลข 1-3 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าส่ือสารและการประมวลผลสัญญาณ 
เลข 4-5 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 
เลข 6-7 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั 
เลข 8 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมควบคุมและการวดั 
เลข 9 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาพลงังาน 

เลขหลกัร้อย 
เลข 1-4 หมายถึง ช้ันปีทีค่วรเรียน 
 

  3.1.3.2  รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
  ส่วนที ่1 :  เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21   หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้
  
   
รหัสวชิา ช่ือวชิา           หน่วยกติ  
                        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์    บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์    บังคบั 2 วชิา  5 หน่วยกติ  
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3 (3-0-3) 
TU100 Civic Education  
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU120 Integrated Social Sciences 
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หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์       บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2 (2-0-4) 
TU130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์  บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ  
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
TU156 Introduction to Computers and Programming 

หมวดภาษา  
ท.161 การใช้ภาษาไทย           3 (3-0-3) 
TH161 Thai Usage  
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1         0 (3-0-3) 
EL070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2         3 (3-0-3) 
EL171 English Course 2 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3         3 (3-0-3) 
EL172 English Course 3 

ส่วนที่ 2:  ประกอบด้วย รายวิชาที่ทางคณะก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน โดยนักศึกษาต้องศึกษาตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ ดงันี ้

 
1) บังคบั 3 วชิา 7 หน่วยกติ 
วท.123 เคมพีืน้ฐาน         3 (3-0-6) 
SC123 Fundamental Chemistry 
วท.173 ปฏิบัตกิารเคมพีืน้ฐาน        1 (0-3-0) 
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน       3 (3-0-6) 
EL202 English For Work 
 
2) บังคบัเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้
วค.106   ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน 3 (3-0-6) 
AE106   Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย.106   เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ 2 (2-0-4) 
CE106  Communication and Presentation Technique  
น.209 หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 (3-0-6) 
LA209 Civil and Commercial Law 
น.249 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3-0-6) 
LA249 Introduction to Intellectual Property 
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พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3 (3-0-6)  
BA291  Introduction of Business 
ทม.201   หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR201  Principles of Management 
ศ.213     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
EC213  Introductory Microeconomics 
 
2)  หมวดวชิาเฉพาะ         108 หน่วยกติ 
 2.1) วชิาเฉพาะพืน้ฐาน         24 หน่วยกติ 
  2.1.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  17 หน่วยกติ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 3 (3-0-6) 
SC133   Physics for Engineers I  
วท.134   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3 (3-0-6) 
SC134    Physics for Engineers 2  
วท.183   ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1 (0-3-0) 
SC183   Physics for Engineers Laboratory I  
วท.184   ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC184    Physics for Engineers Laboratory II  
ค.111   แคลคูลสัพืน้ฐาน 3 (3-0-6) 
MA111 Fundamentals of Calculus   
ค.112   เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์ 3 (3-0-6) 
MA112   Analytic Geometry and Applied Calculus  
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์ 3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations  
  2.1.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม     7 หน่วยกติ 
วก.100   กราฟิกวศิวกรรม                   3 (2-3-4) 
ME100   Engineering  Graphics  
วย.100   จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE100   Ethics for Engineers  
วย.101   ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 (1-0-2) 
CE101 Introduction to Engineering Profession    
วอ.121   วสัดุวศิวกรรม 1 3 (3-0-6) 
IE121 Engineering Materials 1   
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 2.2) วชิาเฉพาะด้าน       84 หน่วยกติ 
  2.2.1) กลุ่มวชิาบังคบัทางวศิวกรรม   60 หน่วยกติ 
วฟ.200 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
LE200   Electrical Engineering Mathematics 
วฟ.201 ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 (0-3-0) 
LE201  Basic Electrical Engineering Laboratory I 
วฟ.202 ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 1 (0-3-0) 
LE202  Basic Electrical Engineering Laboratory II 
วฟ.210   สัญญาณและระบบ   3 (3-0-6) 
LE210  Signals and Systems 
วฟ.211   ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม 3 (3-0-6) 
LE211  Probability Theory and Stochastic Processes 
วฟ.220 ทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
LE220  Electromagnetic Field Theory 
วฟ.230 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE230  Numerical Techniques in Electrical Engineering 
วฟ.240   การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
LE240  Electric Circuit Analysis 
วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน 3 (3-0-6) 
LE241  Basic Electronic Circuits and Devices 
วฟ.242 การออกแบบวงจรดจิติอล   3 (3-0-6) 
LE242  Digital Circuit Design 
วฟ.260 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1   3 (3-0-6) 
LE260  Electrical Machines 1 
วฟ.300  ฝึกงานทางวสิวกรรมไฟฟ้า 0(ฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 
 LE300 Electrical Engineering Internship ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา) 
วฟ.301   ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้า  2 (1-3-2) 
LE301  Electrical Engineering Laboratory 
วฟ.302 การออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 (1-3-2) 
LE302  Electrical Engineering Design 
วฟ.320 ทฤษฎกีารส่ือสาร   3 (3-0-6) 
LE320  Fundamentals of Communication Systems 
วฟ.330  การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ    3  (3-0-6) 
LE330   Statistical Analysis 
วฟ.340 วงจรอเิลก็ทรอนกิส์     3  (3-0-6) 
LE340  Electronic Circuits 
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วฟ.341 อเิลก็ทรอนกิส์กายภาพ   3 (3-0-6) 
LE341  Physical Electronics 
วฟ.361     การผลติและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE361    Electrical Power Generation, Transmission and Distribution 
วฟ.380 เคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
LE380  Electrical Instruments and Measurements 
วฟ.381 ระบบควบคุม   3 (3-0-6) 
LE381  Control Systems 
วฟ.401     โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1                                                                   1(0-3-6)                                     
LE401      Electrical Engineering Project I 
วฟ.402     โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2   2(0-6-12) 
LE402      Electrical Engineering Project 2 
  2.2.2) กลุ่มวชิาบังคบัทาวศิวกรรมนอกสาขา   3 หน่วยกติ 
วก.291       กลศาสตร์วศิวกรรมพืน้ฐาน   3 (3-0-6) 
ME291      Fundamentals of Engineering Mechanics 

2.3 กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม            24 หน่วยกติ 
      2.3.1) วชิาเลอืกเฉพาะกลุ่ม  จ านวน  18  หน่วยกติ จากกลุ่มวชิาดงัต่อไปนี ้

กลุ่มวชิาไฟฟ้าก าลงั 
วฟ.363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2  3 (3-0-6) 
LE363  Electrical Machines II 
วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
LE364  Electrical Systems Design 
วฟ.365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
LE365  Power Systems Analysis 
วฟ.465         อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั   3(3-0-6) 
LE465          Power Electronics 
วฟ.468         การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย์ 3(3-0-6) 
LE468         Protection and Relay 
วฟ.473       วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง   3(3-0-6) 
LE473         High Voltage Engineering 
 
กลุ่มวชิาไฟฟ้าส่ือสาร 
วฟ.314        การประมวลผลสัญญาณดจิติอล  3(3-0-6) 
LE314         Digital Signal Processing 
วฟ.323 การส่ือสารดจิติอล  3 (3-0-6) 
LE323  Digital Communications 
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วฟ.324 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล 3 (3-0-6) 
LE324  Data Communication and Networks 
วฟ.333 วศิวกรรมไมโครเวฟ  3 (3-0-6) 
LE333  Microwave Engineering 
วฟ.426     การส่ือสารทางแสง   3(3-0-6) 
LE426      Optical Communication 
วฟ.428      วศิวกรรมสายอากาศ   3(3-0-6) 
LE428      Antenna Engineering 
 
กลุ่มวชิาอเิลก็ทรอนิกส์ 
วฟ.324      การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล                                                     3(3-0-6) 
LE324      Data Communication and Networks 
วฟ.343   ทศันศาสตร์   3 (3-0-6) 
LE343    Optics 
วฟ.344    ออปโตอเิลก็ทรอนิกส์   3 (3-0-6)  
LE344    Optoelectronics 
วฟ.345   เทคโนโลยกีารผลติสารกึง่ตวัน า 3 (3-0-6)  
LE345    Semiconductor Fabrication Technology 
วฟ.426          การส่ือสารทางแสง                    3(3-0-6) 
LE426          Optical Communication 
วฟ.484         ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
LE484          Microprocessors and Applications 

      2.3.2) วชิาเลอืกทัว่ไป จ านวน  6  หน่วยกติ จากรายวชิาเลอืกทีภ่าควชิาก าหนด และปรับรายละเอยีด 
ของโครงสร้างเป็นดงันี ้
วฟ.323 การส่ือสารดจิติอล  3 (3-0-6) 
LE323  Digital Communications 
วฟ.325 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง 3 (3-0-6) 
LE325  Communication Network and Transmission Lines 
วฟ.343 ทศันศาสตร์   3 (3-0-6) 
LE343  Optics 
วฟ.344 ออปโตอเิลก็ทรอนิกส์   3 (3-0-6)  
LE344  Optoelectronics 
วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลติสารกึง่ตวัน า 3 (3-0-6)  
LE345  Semiconductor Fabrication Technology 
วฟ.363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2  3 (3-0-6) 
LE363  Electrical Machines II 
 



105 

 

วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
LE364  Electrical Systems Design 
วฟ.365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
LE365  Power Systems Analysis 
วฟ.408 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 3 (3-0-6) 
LE408 Special Topics in Electrical Engineering I 
วฟ.409 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 3 (3-0-6) 
LE409  Special Topics in Electrical Engineering II 
วฟ.415 การประมวลผลภาพ   3 (3-0-6)  
LE415  Digital Image Processing 
วฟ.434 การส่ือสารไร้สาย  3 (3-0-6) 
LE434 Wireless Communication 

วฟ.435    วศิวกรรมโทรศัพท์              3 (3-0-6) 
LE435  Telephone Engineering 
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลติ 3 (3-0-6) 
LE455  Hard Drive Technology and Manufacturing 
วฟ.458 พืน้ฐานกลศาสตร์ควอนตมัและคลืน่ส าหรับวศิวกร 3 (3-0-6) 
LE458  Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
วฟ.467 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า  3 (3-0-6) 
LE467  Power Plant and Substation 
วฟ.469 การขับเคลือ่นด้วยก าลงัไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
LE469 Electric Drives 
วฟ.474 การประยุกต์คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
LE474  Computer Methods for Power Systems 
วฟ.477 หลกัการคุณภาพก าลงั  3 (3-0-6) 
LE477  Fundamentals of Power Quality 
วฟ.478 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก าลงั 3 (3-0-6) 
LE478 Dynamic Modeling of Electrical Machines and Power System 
วฟ.479    ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ 3 (3-0-6) 
LE479   Smart Grid 
วฟ.483     เคร่ืองมอืวดักระบวนการ  3 (3-0-6) 
LE483      Process Instrumentation  
วฟ.486   การออกแบบระบบเคร่ืองมอืวดั 3 (3-0-6) 
LE486   Instrumentation System Design  
วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี 3 (3-0-6) 
LE487  Neural Networks and Fuzzy Systems 
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วฟ.488 ระบบอตัโนมตัทิางอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
LE488  Industrial Automation Systems 
วฟ.493  ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย 3 (3-0-6) 
LE493  Distributed Generation Systems  
วฟ.494  พลงังานหมุนเวยีน 3 (3-0-6) 
LE494  Renewable Energy  
วฟ.495  ประสิทธิภาพและการจดัการพลงังาน 3 (3-0-6) 
LE495  Energy Efficiency and Management  
วพ.310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (3-0-6) 
CN310 Microprocessor Systems Design 
วพ.313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดแีอล 3 (3-0-6) 
CN.313 VHDL Programming 
 
        3.1.2.3 วชิาเลอืกเสรี   6   หน่วยกติ 

  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเป็นวิชา ระดับ 200 ขึน้ไป ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย  นักศึกษาจะน าวิชา
เหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 

1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่
2) 

2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวชิา 
3.  วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้วางแผนการจดัรายวชิาส าหรับหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ไว้ดงันี ้

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 

 ค.111 แคลคูลสัพืน้ฐาน  3 

วก.100 กราฟิกวศิวกรรม  3 

วท.123 เคมพีืน้ฐาน  3 

วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  3 

วท.173  ปฏิบัตกิารเคมพีืน้ฐาน  1 

วท.183  ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1 

 ท.161  

สษ.xxx 

การใช้ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน   

3 

3 

รวม 20 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

วย.101 ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 

สษ.xxx ภาษาองักฤษพืน้ฐาน  3 

มธ.100      พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 

วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 3 

 ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์  3 

วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3 

วท.184  ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  1 

มธ.130    สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 

รวม  19 
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ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

วก.291 กลศาสตร์วศิวกรรมพืน้ฐาน 3 

วฟ.240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า*P1,*C1,*E2 3 

วฟ.201    ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  1 1 

ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์  3 

วฟ.242 การออกแบบวงจรดจิติอล*E2 3 

มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 

วฟ.200 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 3 

มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 

   

รวม 20 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

วฟ.201 ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 

วฟ.210 สัญญาณและระบบ*C1,*E3 3 

วฟ.220 ทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้า*P1,*C1,*E1 3 

วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน*P1,*C1,*E2 3 

วฟ.211 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม 3 

วฟ.260 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1*P1,*E3 3 

วฟ.230 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า 3 

 รวม 19 
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ปีการศึกษาที ่3 สาขาย่อยไฟฟ้าก าลงั 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

วฟ.202    ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  2 1 

วฟ.361 การผลติและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า*P4 3 

วฟ.380 เคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า*P2  3 

วฟ.381 ระบบควบคุม*P2  3 

วฟ.341 อเิลก็ทรอนกิส์กายภาพ 3 

วฟ.363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2*P3 3 

มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 

xx.xxx วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2  

 

ไม่น้อยกว่า 

2 

รวม 20 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

วฟ.301 ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ.340 วงจรอเิลก็ทรอนกิส์*P1 3 

วฟ.330 การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ 3 

วฟ.320 ทฤษฎกีารส่ือสาร 3 

วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า*P4 3 

วฟ.365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั*P4 3 

วฟ.473 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง*P4 3 

รวม  20 
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ปีการศึกษาที ่3 สาขาย่อยไฟฟ้าส่ือสาร 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

วฟ.202    ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  2 1 

วฟ.320 ทฤษฎกีารส่ือสาร*C2 3 

วฟ.340 วงจรอเิลก็ทรอนกิส์*C1 3 

วฟ.330 การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ 3 

วฟ.341 อเิลก็ทรอนกิส์กายภาพ 3 

วฟ.380 เคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า  3 

มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 

xx.xxx วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2  

 

ไม่น้อยกว่า 

2 

รวม 20 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

วฟ.301 ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ.361 การผลติและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 3 

วฟ.381 ระบบควบคุม  3 

วฟ.323 การส่ือสารดจิติอล*C5 3 

วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดจิติอล*C3 3 

วฟ.428 วศิวกรรมสายอากาศ*C4 3 

xx.xxx วชิาเลอืกเสรี 3 

รวม  20 
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ปีการศึกษาที ่3 สาขาย่อยอเิลก็ทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

วฟ.202    ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  2 1 

วฟ.320 ทฤษฎกีารส่ือสาร 3 

วฟ.340 วงจรอเิลก็ทรอนกิส์*C4, *E2 3 

วฟ.330 การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ 3 

วฟ.341 อเิลก็ทรอนกิส์กายภาพ*E1 3 

วฟ.380 เคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า*E3  3 

มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 

xx.xxx วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2  

 

ไม่น้อยกว่า 

2 

รวม 20 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

วฟ.301 ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ.361 การผลติและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า 3 

วฟ.381 ระบบควบคุม*E3  3 

วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลติสารกึง่ตวัน า*E4 3 

วฟ.484 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้*E4 3 

xx.xxx วชิาเลอืกเสรี 3 

xx.xxx วชิาเลอืกเสรี 3 

รวม  20 

 

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่3  

 หน่วยกติ 

วฟ.300 การฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 0  

รวม  0 
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ปีการศึกษาที ่4 สาขาย่อยไฟฟ้าก าลงั 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

วฟ.302 การออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ.401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 

วฟ.465 อเิลก็ทรอนกิส์ก าลงั 3 

วฟ.468 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย์ 3 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 

xx.xxx วชิาเลอืกเสรี 3 

xx.xxx วชิาเลอืกเสรี 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

วฟ.402 

วฟ.xxx 

โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วชิาเลอืก 

2 

3 

วฟ.xxx วชิาเลอืก 3 

รวม  8 
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ปีการศึกษาที ่4 สาขาย่อยไฟฟ้าส่ือสาร 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

วฟ.302 การออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ.401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 

วฟ.324 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล*C5 3 

วฟ.333 วศิวกรรมไมโครเวฟ 3 

วฟ.426 การส่ือสารทางแสง 3 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 

xx.xxx วชิาเลอืกเสรี 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

วฟ.402 

วฟ.xxx 

โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วชิาเลอืก 

2 

3 

วฟ.xxx วชิาเลอืก 3 

รวม  8 
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ปีการศึกษาที ่4 สาขาย่อยอเิลก็ทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

วฟ.302 การออกแบบทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วฟ.401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1 

วฟ.324 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล 3 

วฟ.343 ทศันศาสตร์ 3 

วฟ.344 ออปโตอเิลก็ทรอนิกส์ 3 

วฟ.426 การส่ือสารทางแสง 3 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 

วฟ.402 

วฟ.xxx 

โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 

วชิาเลอืก 

2 

3 

วฟ.xxx วชิาเลอืก 3 

รวม  8 
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ค าอธิบายสัญลกัษณ์ 

สาขาย่อยไฟฟ้าก าลงั 

*P1 กลุ่มความรู้ด้านพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้าและวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ 

*P2 กลุ่มความรู้ด้านการวดั เคร่ืองมอืวดั และวศิวกรรมระบบควบคุม 

*P3 กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลงังานและการขบัเคลือ่น 

*P4 กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก าลงั วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และ มาตรฐานการตดิตั้งทางไฟฟ้า 

สาขาย่อยไฟฟ้าส่ือสาร/โทรคมนาคม 

*C1 กลุ่มความรู้ด้านพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

*C2 กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎกีารส่ือสาร 

*C3 กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ 

*C4 กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์ส่ือสารและการส่งสัญญาณ 

*C5 กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าส่ือสารและเครือข่าย 

สาขาย่อยอเิลก็ทรอนิกส์ 

*E1 กลุ่มความรู้ด้านพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

*E2 กลุ่มความรู้ด้านทางวงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

*E3 กลุ่มความรู้ด้านสัญญาณ(อนาลอ็กและดจิติอล) และการด าเนนิกรรมวธีิสัญญาณ 

*E4 กลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตวั 

 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  
      3.1.5.1   ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3(3-0-6) 
TU100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลักการพืน้ฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) 
เข้าใจความหมายของ “พลเมือง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม  โดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบัต ิ(Learning by doing) 
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มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ทีไ่ด้สะท้อนความเช่ือ ความคดิ การพฒันาทางสตปัิญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวกิฤตต่าง ๆ ของโลกเพือ่ทีเ่ราจะสามารถด าเนินชีวติต่อไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงของโลกนี ้
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU120   Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่ งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษาก าเนิดของ
สังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคัญ 
ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมห
ภาคทางสังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาติและระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 
 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     2 (2-0-4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถียงที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็น
มนุษย์ 
 
มธ.156   คอมพวิเตอร์และการเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming 
 หลกัการพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์ หลกัการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ขั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนข้อมูล วธีิการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH161  Thai Usage 

หลกัและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจบัใจความส าคญั การถ่ายทอด
ความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 
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สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL070  English Course 1 

 วชิาบังคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
  เป็นวชิาเสริมทีม่ไิด้คดิหน่วยกติ  (Non-Credit)    เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้า

ศึกษาในระดับพืน้ฐานได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 

 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชีวติจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด 
อ่าน เขียน 
 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL171  English Course 2 
 วิชาบังคับก่อน :  สอบได้ สษ.070 หรือ ก าหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา หลักสูตร
ระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดบัทีสู่งขึน้ 
 
สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL172  English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้ สษ.171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 
 
ส่วนที ่2 

1) บังคบั 3 วชิา  7 หน่วยกติ 
วท.123  เคมพีืน้ฐาน        3  (3-0-6) 
SC123  Fundamental Chemistry 

     โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคม ีสมบตัธิาตุเรพเิซนเททฟีและแทรนซิชัน แก๊ส ของเหลวและ
สารละลาย ของแขง็ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมแีละกรด-เบส เคมไีฟฟ้า เคมอีนิทรีย์ 

 
วท.173  ปฏบิัตกิารเคมพีืน้ฐาน       1 (0-3-0) 
SC173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 วชิาบังคบัก่อน   :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.123 

 ปฏิบัตกิารเสริมความรู้ทางทฤษฎรีายวชิา วท.123 
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สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL202  English for work 

วชิาบังคบัก่อน:  สอบได้  สษ.172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพือ่เข้าสู่การท างาน ฝึกใช้ทกัษะการฟัง พูด อ่านและ  

เขียน ในบริบทการท างาน 
 

2) บังคบัเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้
วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE106  Sustainability of Natural Resources and Energy 

พืน้ฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลักษณะของมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  การวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ  จริยธรรมส่ิงแวดล้อม การออกแบบที่ยั่งยืน การใช้พลังงานของประเทศไทย  การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง  การใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย  การผลิตไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทย  การประหยดัพลงังาน พลงังานทางเลอืก  พลงังานแสงอาทติย์  ชีวมวลเพือ่พลงังาน  การผลติเอทานอล  การผลิตไบโอ
ดเีซล  เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด  พลงังานนิวเคลยีร์  
 
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ   2 (2-0-4) 
CE106  Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอ่านจบัใจความ และประเดน็ส าคญั รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียนสรุปผลการทดลอง การ
น าเสนอข้อมูลในแบบตาราง รูป หน่วย สัญลกัษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์บัญญตัแิละการทบัศัพท์ รูปแบบของรายงาน 
การน าเสนอผลงานและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน 
 
น.209 หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์   3 (3-0-6) 
LA209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลกัษณะ 1. บุคคล (1.บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล, ความสามารถ, สถานะ
และการจดทะเบียน, ภูมลิ าเนา, การส้ินสภาพบุคคล 2. นิตบุิคคล) 2. ทรัพย์ (ประเภทและทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลักทั่วไป, การ
แสดงเจตนา, โมฆะและโมฆยีะกรรม, เงือ่นไข, เงือ่นเวลา, ระยะเวลาอายุความ) 4. หนีแ้ละสัญญา 
 
น.249 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา         3 ( 3-0-6 ) 
LA249 Introduction to Intellectual Property 
 วชิาบังคบัก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที ่2 ขึน้ไป 
 ความรู้พืน้ฐานการให้ความคุ้มครอง "ผลงานสร้างสรรค์อนัเกดิจากความคดิของมนุษย์" เหตุผลและความจ าเป็นในการให้
ความคุ้มครอง ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการคุ้มครอง ตลอดจนการบังคบัสิทธิที่เกิดจากการคุ้มครองโดยยกตัวอย่างกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักศึกษามากที่สุด เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิและ
เคร่ืองหมายการค้า 
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พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3 (3-0-3) 
BA291 Introduction to Business 
 ลกัษณะของธุรกิจสภาพแวดล้อมและรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต
การตลาดการเงินการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อปูพื้นฐานแนวความคิดของการ
บริหารธุรกจิ และให้เกดิความคดิรวบยอดผ่านการจดัท าแผนธุรกจิ 

หมายเหตุ เป็นวชิาส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯทีป่ระสงค์จะเรียนรายวชิาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวชิาโทควรจะเรียน
วชิา  พบ.291  ก่อนวชิาอืน่เพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวชิาต่างๆของคณะพาณิชย์ฯ  

 

ทม.201   หลกัการบริหาร        3  (3-0-6) 

HR201   Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร  วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หน้าที่และทักษะผู้บริหารองค์กร  การวางแผน การจัดองค์การ 

การเป็นผู้น า และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 
 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น       3 (3-0-6) 

EC213  Introductory Microeconomics 

 (ส าหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์) 

 แนวคดิและการประยุกต์ใช้ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์เกีย่วกบัปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคา อุปสงค์

และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้าใน

ตลาดทีม่กีารแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขัน

สมบูรณ์และตลาดอืน่ๆ ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัตลาดปัจจยัการผลติ และความล้มเหลวของตลาด 
 
 
วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1          3 (3-0-6) 
SC133  Physics for Engineers I 

วชิาบังคบัก่อน :- 
การเคลือ่นที ่แรง ความโน้มถ่วง งานและพลงังาน การชน  การเคลือ่นทีแ่บบหมนุ  วตัถุในสภาพสมดุล  ความยดืหยุ่นและ

การแตกหัก  ของไหล การแกว่งกวดั คลืน่ เสียงและการประยุกต์ ความร้อนและทฤษฎจีลน์ของก๊าซ   กฎข้อ 1  และ 2  ของอุณหพล
ศาสตร์ 

 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    3 (3-0-6) 
SC134  Physics for Engineers II 

วชิาบังคบัก่อน  :  เคยศึกษา วท.133 
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
อุปกรณ์ แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ตัวเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่น
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แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และทัศนูปกรณ์ การสะท้อน การหักเหการเลีย้วเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน 
ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 
วท.183 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1       1 (0-3-0) 
SC183  Physics for Engineers Laboratory I 

วชิาบังคบัก่อน :  - 
ปฏิบัตกิารเกีย่วกบั การวดัและความคลาดเคลือ่น แรงและการเคลือ่นที ่ พลงังาน โมเมนตมั คลืน่ และความร้อน 
 

วท.184 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  1 (0-3-0) 
SC184  Physics for Engineers Laboratory II 

วชิาบังคบัก่อน :  - 
ปฏิบัตกิารเกีย่วกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมอืวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ 

แผนใหม่ 
  
ค.111 แคลคูลสัพืน้ฐาน     3 (3-0-6) 
MA111  Fundamentals of Calculus 

วชิาบังคบัก่อน  :  - 
ระบบจ านวนและฟังก์ชันเบือ้งต้น แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชันทีม่ตีวัแปรเดยีว ลมิติ ความต่อเนื่อง  

อนุพนัธ์ และการประยุกต์อนุพนัธ์  ปฏิยานุพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ การประยุกต์ปริพนัธ์ อนุกรม ทฤษฎบีทของเทย์เลอร์และ
การประยุกต์ 

หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่ าลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์   3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.111 
              เรขาคณิตวเิคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและสมการก าลังสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกัด  พิกัดเชิงขั้วและการร่างกราฟ  
ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  ปริพันธ์ฟังก์ชันหลายตัวแปร  สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์   อนุพันธ์ของเวกเตอร์    
ปริพนัธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎบีทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การวเิคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซและการประยุกต์ 

 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์         3 (3-0-6) 
MA214  Differential Equations 

 วชิาบังคบัก่อน  :  สอบได้ ค.112 หรือ ค.113 
 สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัทีห่นึง่ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัทีส่อง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นเอกพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์

เชิงเส้นไม่เอกพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นทีม่ผีลเฉลยเป็นอนุกรม ฟังก์ชันพเิศษ สมการเชิง
อนุพนัธ์ย่อย การหาผลเฉลยโดยผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้นเบือ้งต้น การน าไปใช้
แก้ปัญหาทางวศิวกรรม 
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วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก.100  กราฟิกวศิวกรรม       3 (2-3-4) 
ME100  Engineering  Graphics 

วชิาบังคบัก่อน : - 
ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมอืและวธีิใช้ การเขียนเส้นและตวัอกัษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิต

ประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอยีด  การเขียนภาพออโธกราฟิก  ภาพพคิทอเรียล การเขียนภาพด้วยมอืเปล่า การเขียนภาพตดั 
การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในงานเขยีนแบบ 

 
วย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  0 (0-0-0) 
CE100  Ethics for Engineers 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม แนว
ทางแก้ไขตลอดจนการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวกับลักษณะงานทางวิศวกรรมด้านต่างๆ การเข้าร่วมโครงการอบรม
จริยธรรม เพือ่พฒันาคุณธรรมและจริยธรรม วดัผลเป็นระดบั S หรือ U 
 (เข้าร่วมกจิกรรมกบัทีท่างคณะวศิวกรรมศาสตร์จดัขึน้) 

 
วย.101 ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) 
CE101  Introduction to Engineering Profession 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 วิชาชีพวิศวกรรม   บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร   วิศวกรรมสาขาต่างๆ   หลักสูตรและการเรียนการสอนด้าน
วศิวกรรมศาสตร์  วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผดิชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการส่ือสาร
ส าหรับงานทางวศิวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานทางวศิวกรรม  การแก้ปัญหาทางวศิวกรรม  ความส าคญัของการทดสอบ 
การทดลอง และการเสนอผล  กฎหมายเบือ้งต้นส าหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภัย วิศวกรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม  วิศวกร
กบัการพฒันาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พืน้ฐานและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองจักร  
กรรมวธีิการผลติ  และการใช้เคร่ืองมอืวดัในงานอุตสาหกรรม 

 
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1        3 (3-0-6) 
IE121 Engineering Materials I 
 วชิาบังคบัก่อน  :  -  
  สมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง ยางมะตอย ไม้ และ
คอนกรีต แผนภูมสิมดุล ลกัษณะและการทดสอบสมบัตวิสัดุ ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาคและมหภาคกับสมบัติของ
วสัดุ กรรมวธีิการผลติของวสัดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวธีิทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัตขิองวสัดุ 
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วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
วฟ.200 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
LE200  Electrical Engineering Mathematics 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 พชีคณิตเชิงเส้น: ทบทวนเวกเตอร์และเมตริกซ์ ปริภูมเิวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ระบบของสมการเชิงเส้น ปัญหาค่า
ลกัษณะเฉพาะ แบบจ าลองทางวศิวกรรมไฟฟ้า การแปลงฟูริเยร์และลาปลาซ และการประยุกต์ใช้ การวเิคราะห์เชิงซ้อน จ านวน
เชิงซ้อนและฟังก์ชันเชิงซ้อน การหาปริพนัธ์เชิงซ้อน ทฤษฎเีรซิดวิ 
  
วฟ.201  ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-0) 
LE201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกบั วฟ.240 
 รายวชิาปฏิบัตกิารเพือ่เป็นพืน้ฐานให้แก่นักศึกษา เกีย่วกบัการใช้เคร่ืองมอืวดัและอุปกรณ์ต่างๆ ในงานวศิวกรรมไฟฟ้า 
  
วฟ.202  ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2     1(0-3-0) 
LE202 Basic Electrical Engineering Laboratory II 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.201 
 ปฏิบัติการพื้นฐานในหัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้า อันได้แก่ วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลสัญญาณดิจิตอล 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและหม้อแปลง 
  

วฟ.210 สัญญาณและระบบ        3(3-0-6) 
LE210    Signals and Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.111 

   สัญญาณและระบบแบบต่อเนื่องทางเวลาและแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา การ
วิเคราะห์ระบบโดยวิธีการแปลงฟูเรียร์ วิธีการแปลงลาปลาซ และวิธีการแปลง Z การประยุกต์สัญญาณและระบบในงานทาง
วศิวกรรม การวเิคราะห์สัญญาณและระบบโดยเทคนิคแบบทนัสมยั 
 
วฟ.211 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม      3(3-0-6) 
LE211 Probability Theory and Stochastic Processes 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.111 
 หลกัการเบือ้งต้นของการสุ่มและความไม่แน่นอน ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม กระบวนการสุ่ม การประยุกต์ทาง
ระบบส่ือสาร การประมวลสัญญาณ ระบบควบคุมอตัโนมตั ิ
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วฟ.220 ทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE220 Electromagnetic Field Theory 
 วชิาบังคบัก่อน : - 

การวิเคราะห์เวคเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตย์ ตัวน าและไดอิเลกตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการน าและกระแสการพา 
สนามแม่เหลก็สถิตย์ สนามแม่เหลก็ไฟฟฟ้าทีเ่ปลีย่นตามเวลา สมการแมกซ์เวล 

 
วฟ.230 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า     3(3-0-6) 
LE230  Numerical Techniques in Electrical Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.111 
 ทฤษฎีกราฟและการประ ยุก ต์ ใ ช้  เทคนิค เ ชิ งตัว เ ลข เบื้ อ ง ต้น  ผล เฉลยของสมการและระบบสมการ 
 วธีิก าลงัสองน้อยทีสุ่ด ปัญหาค่าลกัษณะเฉพาะ การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข วธีิแก้สมการเชิงอนุพนัธ์ 
 
วฟ.240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า         3(3-0-6) 
LE240 Electric Circuit Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 นิยาม และกฎของอุปกรณ์ในการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า การวเิคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎขีองเทเวนินและนอร์ตนั 
ตวัเกบ็ประจุ, ตวัเหนี่ยวน า วงจรอนัดบัหนึ่งและอนัดบัสอง ผลตอบของสัญญาณกระตุ้นแบบไซน์ การแสดงด้วยเฟสเซอร์ การ
วเิคราะห์ไฟสามเฟส โครงข่ายสองขั้ว ทฤษฎโีครงข่าย 
 
วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน     3(3-0-6) 
LE241 Basic Electronic Circuits and Devices 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.240 
 โครงสร้าง คุณลักษณะ และโหมดของการท างานของไดโอด วงจรประยุกต์ของไดโอด วงจรแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง  
โครงสร้าง คุณลกัษณะ และโหมดของการท างานของทรานซิสเตอร์แบบ BJT และ FET  ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณ และ
สวติช์  การไบแอสทรานซิสเตอร์  หลกัการวเิคราะห์วงจรสัญญาณขนาดเล็ก  แบบจ าลองอุปกรณ์แบบ 2 และ 3 ขา  ออปแอมป์และ
วงจรประยุกต์  อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงัเบือ้งต้น 
 
วฟ.242 การออกแบบวงจรดจิติอล       3(3-0-6) 
LE242 Digital Circuit Design 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 การออกแบบและการสร้างวงจรดจิติอล  ประกอบด้วยหัวข้อ ระบบจ านวน รหัส พีชคณิตบูลีน โลจิกเกต การออกแบบ
วงจรโลจกิแบบคอมไบเนช่ันนอลและแบบซีเควนเชียล (ทั้งวงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส)   ส าหรับการสร้างเป็นวงจรจริง
จะเร่ิมด้วยวงจรเกตพืน้ฐานจนถึงการใช้อุปกรณ์พแีอลด ี
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วฟ.260 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 
LE260 Electrical Machines I 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.240 
 แหล่งพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงพลังงานแม่เหล็กและพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม 
โครงสร้างของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า หลักการท างานและประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หลักการ
ท างานและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส 
 
วฟ.300 ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า     0 (ฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 
LE300 Electrical Engineering Training       ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา) 

วชิาบังคบัก่อน :  นักศึกษาช้ันปีที ่3  ขึน้ไป และผ่านการทดสอบภาษาองักฤษตามทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าหนด 
     ฝึกงานด้านวศิวกรรมไฟฟ้าในภาคการศึกษาฤดูร้อน กบับริษัท โรงงาน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวสิาหกจิที่
ภาควชิาเห็นชอบ โดยมกี าหนดระยะเวลาฝึกงานอย่างน้อย 240 ช่ัวโมง นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการฝึกงานต่อภาควชิาฯ วดัผล
ด้วยระดบั S หรือ U และนกัศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนรายวชิาอืน่ร่วมด้วย 
 
วฟ.301 ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้า       2 (1-3-2) 
LE301 Electrical Engineering Laboratory 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.202 
 ปฏิบัตกิารในหัวข้อทางวศิวกรรมไฟฟ้า อนัได้แก่ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า และอืน่ๆ 
 
วฟ.302 การออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า      2(1-3-2) 
LE302 Electrical Engineering Design 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.301 
 การออกแบบโครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
วฟ.320 ทฤษฎกีารส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE320 Fundamentals of Communication Systems   
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.210 

สัญญาณและระบบ; สเปกตรัมของสัญญาณ; การประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์; การมอดูเลตแบบแอ
นะลอ็ก, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก; การมอดูเลตแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎี
การชักตวัอย่างของไนควสิและการแบ่งนับ; การมอดูเลตพลัส์แบบแอนะลอ็ก; การมอดูเลตแบบรหัสพัลส์  (PCM); การมอดูเลตแบบ
เดลต้า (DM); การส่งสัญญาณร่วมส่ือ, การส่งสัญญาณร่วมส่ือเชิงเวลา (TDM),  การส่งสัญญาณร่วมส่ือเชิงความถี่ (FDM)  ; สายน า
สัญญาณ; การแพร่กระจายคลืน่วทิยุ; องค์ประกอบของการส่ือสารไมโครเวฟ; การส่ือสารดาวเทยีม; การส่ือสารเชิงแสง 
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วฟ.330  การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ       3(6-0-3) 
LE330      Statistical Analysis 

    วชิาบังคบัก่อน : วฟ.211 
    ช่วงความเช่ือมัน่ การทดสอบสมมตฐิาน การประมาณค่า สหสัมพนัธ์และการถดถอย การทดสอบแบบไม่ใช้พารามเิตอร์ 

การวเิคราะห์ความแปรปรวน การประยุกต์สถิตใินเชิงวศิวกรรม 
 
วฟ.340 วงจรอเิลก็ทรอนกิส์       3(3-0-6) 
LE340 Electronic Circuits 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.241 
 ผลตอบสนองความถี่ของวงจรขยายไบโพลาร์และซีมอส วงจรขยายป้อนกลับและเสถียรภาพ วงจรสะท้อนกระแส 
วงจรขยายผลต่าง ภาคเอาต์พุตและวงจรขยายก าลงั วงจรขยายป้อนกลบัและเสถียรภาพ การป้อนกลับแบบบวกและออสซิลเลเตอร์ 
แอนะลอ็กฟิลเตอร์ 
 
วฟ.341   อเิลก็ทรอนกิส์กายภาพ       3(3-0-6) 
LE341 Physical Electronics 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วท.134 

ลกัษณะทางกายภาพของอะตอมและทฤษฎแีถบพลงังานในของแข็ง ทฤษฎแีถบพลงังานและพาหะประจุในสารกึ่งตัวน า 
พาหะส่วนเกนิในสารกึง่ตวัน า ไดโอดชนิดหัวต่อ P-N ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อคู่ ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า เลเซอร์ อุปกรณ์
ส าหรับการสวทิชิง ส่ิงประดษิฐ์ไมโครเวฟ การเจอืสารในวงจรอนิตเิกรต 

 
วฟ.360 ระบบไฟฟ้าก าลงั             3(3-0-6) 
LE360 Power Systems  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.260 
 แนะน าเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ แหล่งพลังงานซ่ึงใช้ในการผลิตไฟฟ้า โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก าลัง 
คุณลกัษณะเฉพาะของโหลด โรงจกัรไฟฟ้า การส่งพลงังานไฟฟ้า อมิพแีดนซ์ของสายส่งไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า
และแรงดนัไฟฟ้า การปรับแต่งแรงดนั ก าลงัไฟฟ้าส่งออกและการสูญเสียก าลงัไฟฟ้า ความผดิพร่องชนิดสามเฟสแบบสมมาตร การ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า โครงสร้างของระบบสายส่งและระบบจ าหน่าย อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าก าลงั มาตรฐานและความปลอดภัย 
 
วฟ.361 การผลติและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า  3(3-0-6) 
LE361  Electrical Power Generation, Transmission and Distribution 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.260 

โครงสร้างระบบไฟฟ้า; แหล่งก าเนิดพลังงาน; โรงไฟฟ้าแบบธรรมดาและแบบพลังงานทดแทน;คุณลักษณะของ
โหลด;  คุณลกัษณะและแบบจ าลองของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า;  คุณลกัษณะและแบบจ าลองของสายส่งก าลงั; ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า; การ
ส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า; อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าก าลงั 
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วฟ.380 เคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า             3(3-0-6) 
LE380 Electrical Instruments and Measurements 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.241 
 หลักการเบื้องต้นของการวัด หน่วยวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า มาตรฐานและการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด การวัด
แรงดนั กระแส และ ก าลงัของวงจรไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์และสนามแม่เหล็ก  ระบบการวัด เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วงจร
ปรับปรุงสัญญาณ การแปลงแอนะลอ็กเป็นดจิติอล เทคนิคทางดจิติอลในการวดั  สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุงอัตราส่วน
ของสัญญาณวดัต่อสัญญาณรบกวนได้แก่ การชีลด์ การกราวด์ และการกรอง การวเิคราะห์ข้อมูลและความผดิพลาดจากการวดั 
 
วฟ.381 ระบบควบคุม               3(3-0-6) 
LE381 Control Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.210 
 หลกัการพืน้ฐานของระบบควบคุมแบบอตัโนมตั ิการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกายภาพ ฟังก์ชัน
โอนย้าย แผนภูมิบล็อกและซิกแนลโฟล์วกราฟ ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวแปรสถานะ เสถียรภาพของระบบควบคุม
แบบเชิงเส้น การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในเชิงเวลา การวเิคราะห์โดยรูทโลคัส การวิเคราะห์ผลตอบเชิงความถี่ ชนิดของการควบคุม
พืน้ฐานและตวัควบคุมแบบอตัโนมตัใินอุตสาหกรรม การออกแบบระบบควบคุมและเทคนิคในการชดเชย 
 
วฟ.390     อุณหศาสตร์        3(3-0-6) 
LE390  Thermal Sciences 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วท.134 

หลั กก า รพื้น ฐานของอุณหพลศาสต ร์ ,พลศาสต ร์ของ ไหล ,ก า ร เผ า ไห ม้ และก าร ถ่ าย เทความ ร้อน ;  
กฏของอุณหพลศาสตร์; กฎของก๊าซอุดมคติ; กลศาสตร์ของไหล; การเผาไหม้; การถ่ายเทความร้อน; อุปกรณ์ที่มีการไหลแบบคง
ตวั; วฎัจกัรท าความเยน็; การไหลภายในและการไหลภายนอก 

  
วฟ.401 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1      1(0-3-0) 
LE401 Electrical Engineering Project I 
 วิชาบังคับก่อน :  เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ที่ภาควิชาก าหนด และต้องผ่านการอบรมโครงการ
อบรมภาษาองักฤษตามทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือได้รับคะแนน TU-GET ไม่ต า่กว่า 300 คะแนน 
 โครงงานวจิยัและพฒันาเกีย่วกบัปัญหาทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า ซ่ึงอาจจดัท าโดยนักศึกษาแต่ละคน หรือเป็นกลุ่ม  
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษาอย่างน้อยหนึ่งท่าน นักศึกษาต้องส่งรายงานและท าการน าเสนอในหัวข้อโครงงานนั้น 
 
วฟ.402 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2      2 (0-6-0) 
LE402 Electrical Engineering Project II 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.404 
 งานต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 จนเสร็จสมบูรณ์ ถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  
และการน าเสนอผลงานคร้ังสุดท้าย 
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วชิาบังคบันอกสาขา 
วก.291 กลศาสตร์วศิวกรรม        3(3-0-6) 
ME291 Engineering Machanics 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วท.133 
ระบบแรง แรงลพัธ์ สมดุล แรงกระจาย พลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง กฎการเคลือ่นทีข้่อทีส่องของนิวตนั งาน

และพลงังาน การกระทบและโมเมนตมั 
 
2. รายวชิาบังคบัเลอืกและรายวชิาเลอืก 
วฟ.203 ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น     1(0-3-0) 
LE203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกบั วฟ.209 
 เน้นฝึกทกัษะทางไฟฟ้าขั้นพืน้ฐาน เรียนรู้หลักการท างานวิธีใช้งานอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ในการประกอบวงจรไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่ให้ประกอบวงจรไฟฟ้าเบือ้งต้นได้ เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น ระบบวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาทาง
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ เรียนรู้วิธีการใช้ซอฟแวร์บางอย่างในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
เบือ้งต้น 

 (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล เคม ีอุตสาหการ โยธา) 
 

วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น       3(3-0-6) 
LE209 Introduction to Electrical Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : - 

การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้น   แรงดัน กระแสและก าลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้า แนะน า
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า อาทิ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการน าไปใช้งาน  สังกัประบบไฟฟ้าสามเฟสและวิธีการส่งถ่าย
พลงังานไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมอืวดัพืน้ฐานทางไฟฟ้า  

 (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล เคม ีอุตสาหการ) 
 
วฟ.224 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE224 Information and communications technology 
 วชิาบังคบัก่อน : - 

ปฏิวตัดิจิติอล หลกัการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, องค์ประกอบทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส าหรับ
การประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์, หลักการและระบบเครือข่ายส่ือสารส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได้รับความสนใจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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วฟ.225 เทคโนโลยโีทรคมนาคมเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
LE225 Introduction to Telecommunication Technology 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 พืน้ฐานของเทคโนโลยโีทรคมนาคม: สายส่งและส่ือส่งผ่าน; โครงข่ายเช่ือมต่อ; ช่องสัญญาณส่ือสาร พืน้ฐานโครงข่าย
ข้อมูล: ข่ายงานบริเวณกว้าง; ข่ายงานบริเวณเฉพาะที ่การให้บริการโครงข่าย โครงข่ายทางแสง การส่ือสารไร้สาย 
 
วฟ.295 พลงังานไฟฟ้ากบัส่ิงแวดล้อม       3(3-0-6) 
 LE295 Electric Energy and Environment 
 วชิาบังคบัก่อน : - 

กระบวนการแปลงรูปพลงังานและเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้า; ทรัพยากรทดแทน; การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารกับการผลิต ส่ง และจ าหน่ายไฟฟ้า;  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า; คุณภาพของก าลังไฟฟ้า; การก าหนดอัตราค่า
พลังงานไฟฟ้า; ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้า; ผลกระทบของการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
การประเมนิประเดน็ทางส่ิงแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติไฟฟ้า 

 
วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดจิติอล  3(3-0-6) 
LE314 Digital Signal Processing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.210 

ทบทวนเกีย่วกบัสัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ทฤษฎีไนควิสต์ การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา 
การแปลงแบบฟาสต์ฟูเรียร์ การแปลง z โครงสร้างระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา เทคนิคการออกแบบวงจรกรองสัญญาณแบบ
ดจิติอล (วงจรกรองแบบ IIR และ FIR) แนะน าการแปลงเวฟเลท็เบือ้งต้น  การประมวลสัญญาณแบบหลายความเร็ว 
 
วฟ.323 การส่ือสารดจิติอล       3(3-0-6) 
LE323 Digital Communications 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.320 
 ทฤษฎกีารชักตวัอย่าง ความน่าจะเป็นและขบวนการสุ่ม รหัสข้อมูลดิจิตอลและการปรับรูปพัลส์ การตรวจจับสัญญาณ 
การมอดูเลชันแบบดจิติอล การวเิคราะห์สมรรถนะ ทฤษฎข่ีาวสาร รหัสข้อมูลจากแหล่งก าเนิด รหัสช่องสัญญาณ 
 
วฟ.324 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล      3(3-0-6) 
LE324 Data Communication and Networks 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป 
 พืน้ฐานของการส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่ายข้อมูลแบบช้ัน โปรโตคอลและการ
ส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด แบบจ าลองของความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการส่ง
ข้อมูลร่วมกนั การจดัเส้นทางในการส่งข้อมูล การควบคุมอตัราการรับส่งข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
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วฟ.325 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง        3(3-0-6) 
LE325 Communication Network and Transmission Lines 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.240 
 ทฤษฎโีครงข่ายวงจร  การวเิคราะห์และออกแบบวงจรสมมูลหนึ่งพอร์ตและสองพอร์ต วงจรเรโซแนนซ์อนุกรมและ
ขนาน มลัตเิพลิเรโซแนนซ์  วงจรกรองคลืน่  การแปลงอมิพแีดนซ์และการแมตช์อมิพแีดนซ์  ทฤษฎสีายส่ง การใช้สายส่งในการ
แมตช์อมิพแีดนซ์ 
 
วฟ.333 วศิวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6) 
LE333 Microwave Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.220 
 ทฤษฎีของสายส่งช่วงความถี่ไมโครเวฟ พารามิเตอร์เอส การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ การก าทอนช่วงความถี่
ไมโครเวฟ การแบ่งพลงังานและการคปัปลิง้ชนิดมทีศิทาง วงจรกรองช่วงความถี่ไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการประยุกต์ การ
วดัต่างๆในช่วงความถี่ไมโครเวฟ 
 
วฟ.343 ทศันศาสตร์        3(3-0-6) 
LE343 Optics 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วท.134 และ ค.112 
 ความรู้เบือ้งต้นของทศันศาสตร์เรขาคณิตแบบเชิงเส้น การเลีย้วเบน การแทรกสอด แสงแบบทิศทางเดียวกัน การโพลา
ไรเซช่ัน การก าเนิดภาพโดยเลนส์เดี่ยว และเลนส์บาง ทัศนศาสตร์แบบเกาส์เช่ียน บทน าของการผิดพลาดที่เกิดจากเลนส์เดี่ยว การ
ออกแบบทศันูปกรณ์ บทน าของ ทศันคณิตศาสตร์ และทศันศาสตร์แบบลย์ี 
 
วฟ.344 ออปโตอเิลก็ทรอนิกส์       3 (3-0-6) 
LE344 Optoelectronics 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.341 
 ฟิสิกส์ของการแพร่เชิงแสง การศึกษาผลกระทบระหว่างการแพร่เชิงแสงและสสาร หลกัการและการประยุกต์ใช้งานของ
อุปกรณ์ทางออปโตอเิลก็ทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น แหล่งก าเนิดแสง อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ และรวมไปถึงสารเชิงแสงและอุปกรณ์
อืน่ๆ 
 
วฟ.345 เทคโนโลยกีารผลติสารกึง่ตวัน า      3(3-0-6) 
LE345 Semiconductor Fabrication Technology 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.341 
 เทคโนโลยกีารผลติไอซี การปลูกผลกึ การสร้างช้ันเอพแิทกซีในเฟสของไอ การสร้างช้ันเอพแิทกซีในเฟสของของเหลว  
การสร้างช้ันเอพแิทกซีด้วยล าโมเลกลุ การสร้างช้ันออกไซด์ด้วยความร้อน  การแพร่ซึมด้วยความร้อน  ออิอนอมิพลานเทชัน  การ
พอกพูนด้วยไอสารเคม ีการท าขั้วโลหะ  ลโิทกราฟฟี  แอนนิลลงิ  แอสเซมบลแีละการแพก็เกจ็  แนวโน้มในอนาคต 
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วฟ.363 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2       3(3-0-6) 
LE363 Electrical Machines II 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.260 
 สมรรถนะและลักษณะเฉพาะของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าหนึ่งเฟส เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส และ
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัส การเร่ิมเดนิ การขนานเคร่ือง และการควบคุมก าลังเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า การแก้ปัญหาทางเทคนิคของ
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า การป้องกนัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
 
วฟ.364 การออกแบบระบบไฟฟ้า       3(3-0-6) 
LE364 Electrical Systems Design 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361 
 หลักการขั้นพื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า แผนระบบไฟฟ้าจ าหน่าย รหัสและมาตรฐานการติดตั้ ง สัญลักษณ์ 
แผนภาพวงจร การประมาณโหลด การออกแบบการวางสาย ระบบกราวด์ การค านวณกระแสลัดวงจร และติดตั้งระบบต่าง ๆ ไดแก่
ระบบแสงสว่าง การท างานร่วมกนัของระบบป้องกนั การปรับปรุงตวัประกอบก าลงั ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
 
วฟ.365 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั      3(3-0-6) 
LE365 Power Systems Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361 
 การค านวณสมการโครงข่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์การไหล การควบคุมการไหลของก าลังไฟฟ้า การวิเคราะห์ความผิด
พร่องแบบสมมาตร การวเิคราะห์ความผดิพร่องแบบอสมมาตร การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลังและอุปกรณ์ป้องกัน เสถียรภาพช่ัวครู่ 
การจดัสรรการผลติเชิงเศรษฐศาสตร์ ระบบกราวด์ 
 
วฟ.408 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1      3(3-0-6) 
LE408 Special Topics in Electrical Engineering I 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ผู้สอน 
 หัวข้อซ่ึงเป็นทีน่่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
วฟ.409 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2      3(3-0-6) 
LE409 Special Topics in Electrical Engineering II 
 วชิาบังคบัก่อน : ได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ผู้สอน 
 หัวข้อซ่ึงเป็นทีน่่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ ของวศิวกรรมไฟฟ้า 
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วฟ.415 การประมวลผลภาพ       3(3-0-6) 
LE415 Digital Image Processing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.210 
 ประวตักิารพฒันาการประมวลผลภาพ โครงสร้างข้อมูลของภาพทางดิจิตอล เทคนิคต่างๆ ก่อนการประมวลผล การท า
ให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น การจ าลองรูปภาพ การจ าลองภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนตาข่ายคอนทัวร์ แผนที่และ
ระบบพกิดั การประยุกต์ของการประมวลผลภาพ ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์วชัิน 
 
วฟ.426 การส่ือสารทางแสง       3(3-0-6) 
LE426 Optical Communication 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.220 
 ตัวกลางน าคลื่นชนิดไดอิเล็กตริกทรงกระบอก เงื่อนไขการเดินทางของแสง โครงสร้างและประเภทของเส้นใยน าแสง 
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเส้นใยน าแสง การผลิตเส้นใยน าแสง ประเภทของสายเคเบิลน าแสง  การเส่ือมของคุณภาพสัญญาณใน
เส้นใยน าแสง แหล่งจ่ายทางแสง เทคนิคของการมอดูเลต อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณทางแสง เคร่ืองรับทางแสง อุปกรณ์ทวน
สัญญาณและอุปกรณ์ขยายสัญญาณทางแสง อุปกรณ์ทางแสงต่างๆ การค านวณส าหรับการเช่ือมต่อ 
 
วฟ.428 วศิวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
LE428 Antenna Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.220 
 นิยามและทฤษฎพีืน้ฐาน แหล่งกระจายคลืน่แบบจุด ก าลงัและรูปแบบของการกระจายคลื่น ทิศทางและอัตราขยายของ
สายอากาศ อมิพแีดนซ์ของการกระจายคลืน่ โพลาไรเซชันของคลืน่ การกระจายคลืน่จากองค์ประกอบกระแส การแพร่กระจายคลื่น
ของสายอากาศเส้นลวด  สายอากาศแถวล าดับเชิงเส้น สายอากาศแบบอูดะ-ยากิ และสายอากาศแบบล็อกรายคาบ สายอากาศแบบ
ช่องเปิด สายอากาศแบบไมโครสตริป การวดัสายอากาศ 
 
วฟ.434 การส่ือสารไร้สาย       3(3-0-6) 
LE434 Wireless Communication 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.320 
 พืน้ฐานของระบบการส่ือสารไร้สาย การกระจายคลืน่ การมอดูเลต การเข้ารหัส โครงข่ายและมาตรฐาน โครงสร้างและ
โปรโตคอลของโครงข่ายแบบเคลือ่นทีไ่ร้สาย เช่น โครงข่ายแบบเซล, โครงข่ายเพจจิง้, จเีอสเอม็, ยูเอม็ทเีอส, ไอทริปเป้ิลอ ี802.11 
และโครงข่ายแอดฮอค การจดัการเกีย่วกบัต าแหน่ง  การจดัการส่งผ่านบริการ และโปรโตคอลการพสูิจน์ตวั ระบบการส่ือสารไร้
สายในอนาคต   
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วฟ.435 วศิวกรรมโทรศัพท์       3(3-0-6) 
LE435 Telephone Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.320 
 แนะน าเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์  การให้สัญญาณในข่ายวงจรโทรศัพท์ เทคโนโลยีการสวิตช่ิง ระบบข่ายวงจรโทรศัพท์ 
PSTN ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา PBX การวิเคราะห์ปริมาณข่าวสาร การวางแผนข่ายวงจร ระบบ ISDN สายผู้เช่าแบบดิจิตอล
อสมมาตร (ADSL) การส่ือสารสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย IP แนะน าเกีย่วกบัระบบโทรศัพท์เคลือ่นที ่ 
 
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลติ      3(3-0-6) 
LE455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.241 
 บทน าเกีย่วกบัฮาร์ดไดร์ฟ  โครงสร้างของ ฮาร์ดไดร์ฟ  การเขียนและอ่านข้อมูล  โครงสร้างของหัวอ่าน/เขียนและแผ่น
เกบ็ข้อมูล  การแปลงสนามแม่เหลก็เป็นข้อมูลทางไฟฟ้า  สายการผลิต ฮาร์ดไดร์ฟและวิธีทดสอบ Electrostatic discharge (ESD) 
ห้องสะอาด (cleanroom) และการควบคุม  การตดิต่อกบัคอมพวิเตอร์ (Interface) การเยีย่มชมโรงงานผลติ 
 
วฟ.458 พืน้ฐานกลศาสตร์ควอนตมัและคลืน่ส าหรับวศิวกร    3(3-0-6) 
LE458 Basics of Quantum and Wave Mechanics for Engineers  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.214 และ วฟ.220 
 อธิบายความสัมพนัธ์ของกลศาสตร์คลืน่-อนุภาคยุดเก่า ความเป็นมาของสมการโชรดงิเจอร์ ในทฤษฏีทางควอนตมัและ
ระบบอย่างง่าย โดยเฉพาะอะตอมและการสร้างห้วงศักย์พลงังาน ความสัมพนัธ์ระหว่างการแผ่รังสีและระบบอะตอม ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎคีวอนตมัอธิบายการสร้างอุปกรณ์เลเซอร์ และสารกึง่ตวัน า 
 
วฟ.465 อเิลก็ทรอนกิส์ก าลงั       3(3-0-6) 
LE465 Power Electronics 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.241 

คุณลกัษณะของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั ไดโอดก าลงั ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ก าลงั มอสเฟตก าลงั ไอจบีี
ท ี คุณลกัษณะของวสัดุแม่เหลก็ในงานอเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั แกนหม้อแปลงก าลงั แกนเฟร์ไรต์ แกนผงเหลก็ วงจรแปลงผนั
ก าลงัไฟฟ้าแบบต่างๆและการประยุกต์ใช้งานเบือ้งต้น วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้าแบบต่างๆ วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั
เป็นกระแสตรง วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง วงจรแปลงผนัก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสสลบั วงจร
แปลงผนัก าลงัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบั  
 
วฟ.467 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า       3(3-0-6) 
LE467 Power Plant and Substation 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.363 
 คุณลกัษณะเฉพาะและเส้นโค้งของโหลด ตวัประกอบโหลด แหล่งพลงังานซ่ึงน ามาผลติไฟฟ้า โรงจกัรไฟฟ้าพลงัน า้ โรง
จักรไฟฟ้าพลังไอน ้า โรงจักรไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงจักรไฟฟ้ากังหันก๊าซ โรงจักรไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล โรงจักรไฟฟ้า
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พลังงานนิวเคลียร์ การด าเนินการจ่ายไฟฟ้าอย่างประหยัด ศูนย์ควบคุม อุปกรณ์และการออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อย การวางแผน
จดัการสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
 
วฟ.468 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย์    3(3-0-6) 
LE468 Protection and Relay 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.365 

   สาเหตุและสถิตกิารเกดิความผดิพร่อง บทบาทของรีเลย์ หลกัการเบือ้งต้นและองค์ประกอบของการป้องกัน คุณลักษณะ
เฉพาะและโครงสร้างการท างานของรีเลย์ หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดัน การป้องกันกระแสเกินและกระแสร่ัวลงดินใน
ระบบส่ง การป้องกันสายส่งโดยใช้การน าร่องและรีเลย์ระยะทาง การป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า การป้องกัน
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การป้องกนับัส การป้องกนัมอเตอร์ 

 
วฟ.469 การขับเคลือ่นด้วยก าลงัไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE469 Electric Drives 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.465 
 ข้อก าหนดทางกลส าหรับการขับเคลื่อนด้วยก าลังไฟฟ้า วงจรแปลงก าลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อน2ด้วยก าลังไฟฟ้า 
หลักการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับแบบแม่เหล็กถาวร   การ
ขับเคลือ่นมอเตอร์เหนี่ยวน า ตวัควบคุมป้อนกลบัส าหรับการขับเคลือ่นมอเตอร์ 
 
วฟ.473 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง       3(3-0-6) 
LE473 High Voltage Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.220 
 การก าเนิดและการใช้งานแรงดนัสูง เทคนิคการวดัแรงดนัสูง สนามไฟฟ้าในวสัดุเนือ้เดยีวกนัและในวสัดุต่างชนิดกนั 
และเทคนิคการสร้างฉนวน ดสิชาร์จของก๊าซ ไดอเิลก็ทริกของฉนวนซ่ึงเป็นของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบวสัดุและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดนัสูง แรงดนัเกนิเนื่องจากการสับสวติซ์และฟ้าผ่า การป้องกนัฟ้าผ่า 
 
วฟ.474 การประยุกต์คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 
LE474 Computer Methods for Power Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361 
 เมทริกช์ของระบบไฟฟ้าก าลงั หลกัการโปรแกรมเพือ่การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง การค านวณปริมาณไฟฟ้าในภาวะ
สถานะอยู่ตวั การค านวณหาเสถียรภาพ การค านวณหากระแสลดัวงจร การประมาณค่าตวัแปรสถานะ เทคนิคการหาค่าเหมาะทีสุ่ด 

 
วฟ.477 หลกัการคุณภาพก าลงั       3(3-0-6) 
LE477 Fundamentals of Power Quality 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.465 
 แหล่งก าเนิด ผลพวง ผลกระทบของโหลดไม่เป็นเชิงเส้นต่อระบบไฟฟ้าก าลงั และทางแก้ของปัญหาคุณภาพก าลังไฟฟ้า
ทีส่่งผลกระทบต่อการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  มาตรฐานคุณภาพก าลงัไฟฟ้าและการตรวจวดั  การประเมนิคุณภาพก าลงัไฟฟ้า 
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วฟ.478 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 
LE478 Dynamic Modeling of Electrical Machines and Power Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361 
 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนัส ของมอเตอร์เหนี่ยวน า ของโหลด และของระบบไฟฟ้าสมการ
พชีคณิตของโครงข่ายไฟฟ้า การวเิคราะห์เสถียรภาพแบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การประยุกต์ใช้แบบจ าลองระบบไฟฟ้าใน
วเิคราะห์เสถียรภาพเชิงมุมและเชิงแรงดนั 
 
วฟ.479   ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ      3(3-0-6) 
LE479 Smart Grid 
            วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ.240 หรือ วฟ.209 

แนวคดิเบือ้งต้นของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ  โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
ระบบการจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า เคร่ืองวดัปริมาณพลงัไฟฟ้า อตัราค่าไฟฟ้า  การวางแผนก าลงัการผลติไฟฟ้า การเพิม่
ประสิทธิภาพของการใช้พลงังานไฟฟ้า พลงังานหมุนเวยีน สถานจ่ีายพลงังานไฟฟ้าให้กบัรถไฟฟ้า แหล่งก าเนิดไฟฟ้าด้วยอาคาร
อจัฉริยะ โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะกบัการขับเคลือ่นสู่การลดปริมาณคาบอนไดออกไซด์ และการเป็นสังคมสีเขียว  
 
วฟ.483 เคร่ืองมอืวดักระบวนการ        3(3-0-6) 
LE483 Process Instrumentation  

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ.380 
แนะน าอุปกรณ์ควบคุมและการวดั แทรนส์ดวิเซอร์แบบแอนะลอ็กและดจิทิลั เทคนิคการวดัความดนัเคร่ืองส่งความดันดิฟ

เฟอเรนเชียล การวัดการไหลของไหล รวมถึงมิเตอร์ปฐมภูมิและทุติยภูมิและวิธีพิเศษ  การวัดอุณหภูมิ รวมถึงวิธีไร้ไฟฟ้า วิธีทาง
ไฟฟ้า และวธีิการแผ่รังสี ชนิดของการวดัระดบัของเหลว การวดัระดบัของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวทางอ้อม รวมถึงวิธี
ความดนัอุทกสถิต วธีิทางไฟฟ้าและวธีิพเิศษ  ตวัควบคุมสัญนิยม 

 
วฟ.484 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้       3(3-0-6) 
LE484 Microprocessors and Applications 

 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ.242 
ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ การเช่ือมต่อระบบ การขัดจังหวะ เทคนิคอินเตอร์เฟส 

หน่วยความจ า การโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบการวดั อตัโนมตั ิและควบคุม 
วฟ.486 การออกแบบระบบเคร่ืองมอืวดั      3(3-0-6) 
LE486 Instrumentation System Design  

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ.380 
 แนะน าระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม การระบุและสัญลกัษณ์เคร่ืองมอืวดั ภาพเขียนแบบของกระบวนการ 
แผนภาพระบบไฟและแผนภาพลูป แผ่นข้อก าหนด การตดิตั้งและการทดสอบใช้งานระบบเคร่ืองมอืวดั แบบแปลนทางวศิวกรรม 
อุปกรณ์ควบคุมสุดท้าย การป้องกนัเคร่ืองมอืวดั 
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วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี      3(3-0-6) 
LE487 Neural Networks and Fuzzy Systems 

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ. 200 
 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี ระบบฟัซซ่ีแบบปรับค่า โครงสร้างและพลศาสตร์
ของหน่วยประสาท การเรียนรู้แบบมกีารแนะน าและไม่มกีารแนะน า 
 
 
 
วฟ.488 ระบบอตัโนมตัทิางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
LE488 Industrial Automation Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.380 
 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ควบคุมด้วยพีแอลซี (PLC) รวมถึงระบบขับเคลื่อนเซอร์โวและนิวแมติกส์ไฟฟ้า  
การโปรแกรมพแีอลซีขั้นพืน้ฐาน  หลกัการของระบบสกาด้า (SCADA) การโปรแกรมสกาด้าเพื่อตรวจวัดและควบคุมกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมทีค่วบคุมด้วยพแีอลซี 
 
วฟ.493 ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย      3(3-0-6) 
LE493 Distributed Generation Systems  

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361 
แนะน าเกีย่วกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย; เทคโนโลยีของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย, เทคโนโลยีพลังงานจาก

เช้ือเพลงิดัง่เดมิและพลงังานหมุนเวยีน; การเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายกริด;  ผลกระทบทางเทคนิคของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
แบบกระจายในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า   ,ก าลัง สูญเสียในระบบ   ,สภาวะของ แรงดันไฟฟ้า, ความน่าเช่ือถือ  ,ระบบ การป้องกัน และการ
ไหลของก าลงัไฟฟ้า; ระบบส่งไฟฟ้าอจัฉริยะ; ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
วฟ.494 พลงังานหมุนเวยีน        3(3-0-6) 
LE494 Renewable Energy  

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361 
แนะน าเกีย่วกบัระบบพลงังานและทรัพยากรพลงังานหมุนเวยีน; ศักยภาพของแหล่งพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย; 

ความแตกต่างของเทคโนโลยพีลงังานจากเช้ือเพลงิดัง่เดมิและพลงังานหมุนเวยีน; เทคโนโลยขีองพลงังานหมนุเวยีน เช่น 
แสงอาทติย์, ลม , ชีวมวล, ความร้อนใต้พภิพ , ก๊าซชีวภาพ , ขยะมูลฝอยชุมชน, พลงังานจากคลืน่น า้, เซลล์เช้ือเพลงิ; การกกัเกบ็
พลงังาน; กฎหมายข้อก าหนดและนโยบายของพลงังานหมุนเวยีน; ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
วฟ.495 ประสิทธิภาพและการจดัการพลงังาน      3(3-0-6) 
LE495 Energy Efficiency and Management  

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ.360 หรือ วฟ.361 
หลกัการพืน้ฐานของประสิทธิภาพพลงังาน; หลกัการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม; 

การจดัการภาระโหลด; กฎหมายและข้อก าหนดของการอนุรักษ์พลงังาน; การวเิคราะห์และการจดัการพลงังานในอาคารและโรงงาน
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อุตสาหกรรม; เทคนิคในการใช้พลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง, ระบบท าความร้อน ระบายอากาศและระบบปรับ
อากาศ, มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม; ระบบการผลติพลงังานร่วม; การอนุรักษ์พลงังานและมาตรการการจดัการพลงังานและการ
วเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

 
วพ.310  การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซฮร์      3(3-0-6) 
CN310  Microprocessor Systems Design 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.210 หรือ วฟ.242 
 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของซีพียู ระบบบัส การเช่ือมต่อหน่วยความจ า ชุดค าส่ัง ภาษาแอสเซมบลี ้ 
อินเตอร์เฟสอินพุทและเอาท์พุท ได้แก่ พอร์ทขนาน พอร์ทอนุกรม และการเช่ือมต่อกับสัญญาณแอนะล็อก ภาษาซีส าหรับ
ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคการโปรแกรม และการจัดการอินเตอร์รัพต์ การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
วพ.313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดแีอล      3(3-0-6) 
CN313 VHDL Programming 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.210 หรือ วฟ.242  
 การใช้ภาษาวีเอชดีแอลออกแบบระบบดิจิตอลด้วยเทคนิคการออกแบบเป็นระบบในระดับสูง  โดยการอธิบายเป็นแบบ
โครงสร้างและแบบอธิบายพฤติกรรมทางฮาร์ดแวร์ รวมถึงการทดสอบระบบ และการศึกษาด้วยการท าโครงงานขนาดเล็ก  การใช้
เคร่ืองมอืส าหรับการออกแบบ  การสังเคราะห์  และการท าเป็นของจริงด้วยอุปกรณ์ประเภท ซีพแีอลดแีละเอฟพจีเีอ 
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      3.1.5.2   ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      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  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       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  สหวทิยาการสังคมศาสตร์       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  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      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   คอมพวิเตอร์และการเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น     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 high-
level language programming. 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย         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  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 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  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 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  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 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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ส่วนที ่2 
วท.123   เคมพีืน้ฐาน        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   ปฏิบัตกิารเคมพีืน้ฐาน       1 (0-3-0) 
SC173   Fundamental Chemistry Laboratory 
       Prerequisite:  Have taken or currently taking with SC123 
 Experiments related to the contents in SC123 
 
สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      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. 

 

บังคบัเลอืก 1 วชิา  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
 
วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน  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 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  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 หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์  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 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา  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 ธุรกจิเบือ้งต้น                   3 (3-0-6) 
BA291  Introduction of Business 

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 หลกัการบริหาร    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 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น   3 (3-0-6) 
EC213  Introductory Microeconomics 

 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. วชิาเฉพาะ 
          (1.1)  วชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 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 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 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 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 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 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC184   Physics for Engineers Laboratory II 

Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, optics and modern 
physics. 

 
ค.111 แคลคูลสัพืน้ฐาน    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 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์  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 สมการเชิงอนุพนัธ์         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) วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก.100  กราฟิกวศิวกรรม       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 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  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 ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  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 วสัดุวศิวกรรม 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. 
 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
วฟ.200 คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6) 
LE200  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  ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-0) 
LE201 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  ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2     1(0-3-0) 
LE202 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  ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม      3(3-0-6) 
LE211  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 ทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE220 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 เทคนิคเชิงตวัเลขทางวศิวกรรมไฟฟ้า     3(3-0-6) 
LE230  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 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า         3(3-0-6) 
LE240 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; three-
phase circuits. Two-port networks. Network theorems. 
 
วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน     3(3-0-6) 
LE241 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 การออกแบบวงจรดจิติอล       3(3-0-6) 
LE242 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 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 1       3(3-0-6) 
LE260 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 ฝึกงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า   0 (Train at least 240 hours per semester) 
LE300 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 ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้า       2 (1-3-2) 
LE301 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 การออกแบบงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า       2(1-3-2) 
LE302 Electrical Engineering Design 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE301 
 Design projects on topics in Electrical Engineering.  
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วฟ.320 ทฤษฎกีารส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE320 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  การวเิคราะห์เชิงสถิต ิ       3(6-0-3) 
LE330      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 วงจรอเิลก็ทรอนกิส์       3(3-0-6) 
LE340 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       อเิลก็ทรอนิกส์กายภาพ       3(3-0-6) 
LE341 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 ระบบไฟฟ้าก าลงั       3(3-0-6) 
LE360 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 การผลติและการส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้า  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 เคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE380 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 ระบบควบคุม        3(3-0-6) 
LE381 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 อุณหศาสตร์        3(3-0-6) 
LE390  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 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1      1(0-3-0) 
LE401 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 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2      2 (0-6-0) 
LE402 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. รายวชิาบังคบัเลอืกและรายวชิาเลอืก 
 
วฟ.203 ปฏิบัตกิารทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น     1(0-3-0) 
LE203 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 วศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น       3(3-0-6) 
LE209 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  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     3(3-0-6) 
LE224     Information and communications technology 
      Prerequisite : - 
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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     เทคโนโลยโีทรคมนาคมเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
LE225  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  พลงังานไฟฟ้ากบัส่ิงแวดล้อม         (3-0-6) 
LE295     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 การประมวลผลสัญญาณดจิติอล      3(3-0-6) 
LE314 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 การส่ือสารดจิติอล        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 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล      3(3-0-6) 
LE324 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 เครือข่ายการส่ือสารและสายส่ง      3(3-0-6) 
LE325 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 วศิวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6) 
LE333 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 ทศันศาสตร์        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 ออปโตอเิลก็ทรอนิกส์       3(3-0-6) 
LE344 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 เทคโนโลยกีารผลติสารกึง่ตวัน า      3(3-0-6) 
LE345 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 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 2       3(3-0-6) 
LE363 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 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั      3(3-0-6) 
LE365 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 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1      3(3-0-6) 
LE408 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 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2      3(3-0-6) 
LE409 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 การประมวลผลภาพ       3(3-0-6) 
LE415 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 การส่ือสารทางแสง       3(3-0-6) 
LE426 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 วศิวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
LE428 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 การส่ือสารไร้สาย       3(3-0-6) 
LE434 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 วศิวกรรมโทรศัพท์       3(3-0-6) 
LE435 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 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลติ      3(3-0-6) 
LE455 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 พืน้ฐานกลศาสตร์ควอนตมัและคลืน่ส าหรับวศิวกร    3(3-0-6) 
LE458 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 อเิลก็ทรอนกิส์ก าลงั       3(3-0-6) 
LE465 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 โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า       3(3-0-6) 
LE467 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 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงัและการท างานของรีเลย์    3(3-0-6) 
LE468 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 การขับเคลือ่นด้วยก าลงัไฟฟ้า      3(3-0-6) 
LE469 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 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง       3(3-0-6) 
LE473 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 การประยุกต์คอมพวิเตอร์ในการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 
LE474 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, short-
circuit computation, state estimation, optimization techniques. 
 
วฟ.477 หลกัการคุณภาพก าลงั       3(3-0-6) 
LE477 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 แบบจ าลองพลวตัของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าก าลงั   3(3-0-6) 
LE478 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   ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ      3(3-0-6) 
LE479 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 เคร่ืองมอืวดักระบวนการ        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 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้       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 การออกแบบระบบเคร่ืองมอืวดั      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 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี      3(3-0-6) 
LE487 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 ระบบอตัโนมตัทิางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
LE488 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 ระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย      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 พลงังานหมุนเวยีน        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 ประสิทธิภาพและการจดัการพลงังาน      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 
 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาอืน่ 
วก.291  กลศาสตร์วศิวกรรม                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 การโปรแกรมภาษาวเีอชดแีอล      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.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
จากความต้องการทีบ่ัณฑิตควรมปีระสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดงันั้นหลกัสูตรได้ก าหนดรายวิชาฝึกงาน 

และสหกจิศึกษา (จะจดัอยู่ในกลุ่มวชิาบังคบัเลอืก) โดยนักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาได้ว่าต้องการประสบการณ์ภาคสนามใน
รูปแบบใด  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มดีงันี ้
(1) ทกัษะในการปฏบิัตงิานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเข้าใจในหลกัการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎมีาก

ยิง่ขึน้ 
(2) บูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาเพือ่น าไปแก้ปัญหาทางในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
(3) มมีนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี
(4) มรีะเบียบวนิัย ตรงเวลา เข้าใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานประกอบการได้ 
(5) มคีวามกล้าในการแสดงออก และน าความคดิสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2. ช่วงเวลา  
  วชิาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปีที ่3 
  วชิาสหกจิศึกษา  ภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาช้ันปีที ่4 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน  
  วชิาฝึกงาน จดัเตม็เวลาในภาคฤดูร้อน  
  วชิาสหกจิศึกษา จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 
         5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลกัสูตรก าหนดให้นักศึกษาสามารถเลอืกเรียนวชิาโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 และ 2  ซ่ึงเป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้
ศึกษาวธีิ การเกบ็ข้อมูล การวเิคราะห์ สรุปผล เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัวศิวกรรมไฟฟ้า ตามที่ได้ระบุไว้
ในวตัถุประสงค์การวจิยั โดยใช้วธีิการทางวทิยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา 
         5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
               นักศึกษาสามารถมีกระบวนการในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนา แนวทาง  หรือวิธีการ หรือกระบวนการ หรือ องค์ความรู้
ใหม่ๆ ทีม่กีารทดสอบ พสูิจน์ ยนืยนัความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือ และสามารถเรียบเรียงปริญญานิพนธ์เพือ่น าเสนอผลการศึกษาได้  
           5.3   ช่วงเวลา 

       ภาคการศึกษาที ่1 และภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที ่4   
           5.4   จ านวนหน่วยกติ 
                โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 1  หน่วยกติ 
  โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 2  หน่วยกติ 
            5.5  การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 1-2 คน พร้อมทั้งจัดสรรคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 

2) อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมนิผล 
3) จดัช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาโครงงานวจิยั จากอาจารย์ทีป่รึกษาแต่ละท่าน  มกีารจดัท าบันทกึการให้ค าปรึกษา 
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4) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างการวจิยัแบบปากเปล่าต่อคณาจารย์ทุกคนเพือ่รับข้อเสนอแนะและประเมนิผล 
5) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาโครงงานวจิยัแบบปากเปล่าต่อคณาจารย์ทุกคนเพือ่รับข้อเสนอแนะและประเมนิผล 
6) นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ทีป่รึกษาและคณะกรรมการโครงงาน  

            5.6   กระบวนการประเมนิผล  
1) อาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษาร่วมกนัก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมนิผลตามวตัถุประสงค์รายวชิา 
2) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการโครงงาน ซ่ึงเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล

การศึกษา 
3) อาจารย์ประสานงานวชิาโครงงานน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อ

น าผลการประเมนิเสนอต่อคณะฯ 
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หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 1.1  การวดัผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไข

เพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555 ) ข้อ 12, 13 และ 14  
 1.2  การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั  มช่ืีอและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยกติดงัต่อไปนี้ 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 

  1.3 การวัดผลวิชา วฟ. 305 ฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า และวย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดบั S (ใช้ได้)  และ U (ยงัใช้ไม่ได้) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกนัคุณภาพภายใน

ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ 

(2) การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรให้นักศึกษาประเมนิการเรียนการสอนในระดบัรายวชิา 
(3) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าได้โดยมรีะบบประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้และรายงานผล 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1) ภาวะการมงีานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 

ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพือ่ประเมนิความพงึพอใจใน

บัณฑิตทีจ่บการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นต้น 
(3) การประเมนิต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมนิจากบัณฑิตทีไ่ปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น 

ๆ ทีก่ าหนดในหลกัสูตร ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลกัสูตรให้ดยีิง่ขึน้ด้วย 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารย์พเิศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาใน
การเรียน และสมบัตอิืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 3.1 ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่ต า่กว่า 144 หน่วยกติ  
 3.2  ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 3.3  ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  
 


