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 รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

คณะ/สาขาวิชา :    คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย         :    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor  of  Engineering  Program  in  Electrical  Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering  (Electrical  Engineering) 
 ชื่อย่อ  (อังกฤษ) :  B.Eng. (Electrical  Engineering) 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
          ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  รวม  130  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร         

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต              รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    130        หน่วยกิต    
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
                     1.1) รายวิชาบังคับ                            9  หน่วยกิต   
 1.2) รายวิชาเลือก                                                       16  หน่วยกิต 
     (1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                                3  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
                      และการเป็นผู้ประกอบการ                                   3   หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 2  หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก               3  หน่วยกิต 
    (5) กลุม่สาระสุนทรียศาสตร์            3  หน่วยกิต 
    (6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ       2  หน่วยกิต 
 1.3) รายวิชาเลือกอิสระ                                                  5 หน่วยกิต 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                     94      หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                      31 หน่วยกิต 
             2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                              53         หนว่ยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                    10 หน่วยกิต 

 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
-  หลักเกณฑ์ก าหนดรายวิชา 

              เลขหลักหน่วย         หมายถึง       ล าดับรายวิชา   
             เลขหลักสิบ              หมายถึง       ล าดับรายวิชา   
              เลขหลักร้อย            หมายถึง       ปีที่จัดสอนวิชานั้น   
               ตัวอักษร          คณ หรือ MA   หมายถึง      วิชาคณิตศาสตร์ 
                                        คม หรือ CM  หมายถึง       วิชาเคมี  

  ฟส หรือ PS หมายถึง    วิชาฟิสิกส์   
                            วก หรือ ME   หมายถึง       วิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
                            วค หรือ CT  หมายถึง       วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     
                            วฟ หรือ EE หมายถึง       วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   
                            วอ หรือ IE  หมายถึง       วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    

  ศษท หรือ GEN  หมายถึง       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               
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          -  หลักเกณฑ์ในการก าหนดเลขการจัดชั่วโมงเรียน ประกอบด้วยตัวเลขท้ังหมดดังนี้ 
   ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        X    ( X  -   X   -  X ) 
 

       -  รายช่ือวิชาในหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
 

 1)  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      จ านวน    30  หน่วยกิต    
        1.1) รายวิชาบังคับ                     จ านวน     9  หน่วยกิต    
             

กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท101 
GEN101 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     
Thai  for  Communication                                      

3(3-0-6) 

ศษท102 
GEN102 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
English for Communication 

3(3-0-6) 

กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท401 
GEN401 

สมาร์ทเกษม 
Smart Kasem  

3(3-0-6) 

 

  1.2) รายวิชาเลือก                      จ านวน    16  หน่วยกิต         
1 . กลุ่มสาระ  ภาษากับการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท103 
GEN103 

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  
Thai for Creation 

3(3-0-6) 

ศษท104 
GEN104 

วาทการสมัยใหม่ 
Modern Discourse  

3(3-0-6) 

ศษท105 
GEN105 

การสื่อสารอย่างมืออาชีพ   
Professional Communication  

3(3-0-6) 

หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงทฤษฎ ี
เรียนทฤษฎี จ านวนชั่วโมงปฏบิัติ 

จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเอง
ตเเตนเองตนเอง 
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1 . กลุ่มสาระ  ภาษากับการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท106 
GEN106 

การเขียนเพ่ืองานอาชีพ 
Writing for Career  

3(3-0-6) 

ศษท107 
GEN107 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์   
Art of Using Thai Language in Online Media 

3(3-0-6) 

ศษท108 
GEN108 

วิถีภาษาไทยร่วมสมัย 
Ways of Contemporary Thai Language 

3(3-0-6) 

ศษท109 
GEN109 

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
English Reading in Daily Life 

3(3-0-6) 

ศษท110 
GEN110  

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 
English Conversation Skills in Workplaces  

3(3-0-6) 

ศษท111 
GEN111  

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 
English Composition Skills in Workplaces   

3(3-0-6) 

ศษท112 
GEN112   

ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพ  
English for Health Care   

3(3-0-6) 

ศษท113 
GEN113 

ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 
English for Entertainment Media 

3(3-0-6) 

ศษท114 
GEN114 

ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย 
English and Thainess 

3(3-0-6) 

ศษท115 
GEN115   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ 
English for Modern Business Communication 

3(3-0-6) 

ศษท116 
GEN116  

สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า   
Easy Way to Communicate Myanmar Language 

3(3-0-6) 

ศษท117 
GEN117 

สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม 
Easy Way to Communicate Vietnamese Language 

3(3-0-6) 

ศษท118 
GEN118 

สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน 
Easy Way to Communicate Chinese Language 

3(3-0-6) 

ศษท119 
GEN119  

สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น 
Easy Way to Communicate Japanese Language 

3(3-0-6) 

ศษท120 
GEN120 

สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหลี  
Easy Way to Communicate Korean Language 

3(3-0-6) 
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2. กลุ่มสาระ  การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท201 
GEN201 

ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่  
Contemporary Entrepreneurship Lifestyle 

3(3-0-6) 

ศษท202 
GEN202 

ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่ 
Mind Management Skills in Modern World  

3(3-0-6) 

ศษท203 
GEN203 

ธุรกิจสิ่งแวดล้อม  
Environmental Business  

3(3-0-6) 

ศษท204 
GEN204 

ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์ 
Creativity : Human Self Actualization  

3(3-0-6) 

ศษท205 
GEN205 

กฎหมายธุรกิจเพ่ือผู้ประกอบการ  
Business Law for Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

ศษท206 
GEN206 

บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพส าหรับผู้ประกอบการ 
Personality and Professional Presentation for 
Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

ศษท207 
GEN207 

การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการสื่อสาร  
Creative Thinking for Communications 

3(3-0-6) 

ศษท208 
GEN208  

ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์  
Thai Wisdom and Creativity  

3(3-0-6) 

ศษท209 
GEN209  

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 
Contemporary Art Creativity   

3(3-0-6) 

  
3. กลุ่มสาระ  ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท301 
GEN301 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต  
The Art and Science for Life  

3(3-0-6) 

ศษท302 
GEN302 

ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่  
Life Design and The Conception of New generation  

3(3-0-6) 

ศษท303 
GEN303 

การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
Coping with Natural Disaster 

2(2-0-4) 

ศษท304 
GEN304 

สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 
Substance and Change Around us  

2(2-0-4) 

ศษท305 
GEN305 

รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
All Around of Natural Phenomenon 

2(2-0-4) 
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3. กลุ่มสาระ  ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท306 
GEN306 

ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน  
Numerical Skills in Daily Life 

2(2-0-4) 

ศษท307 
GEN307 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Data Analysis 

2(2-0-4) 

ศษท308 
GEN308  

การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน  
The Use of Applications and Computer Programs for Work 

2(1-2-4) 

ศษท309 
GEN309  

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล  
Media and Information Literacy in Digital ERA   

3(3-0-6) 

ศษท310 
GEN310  

ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 
learning skills to Success 

3(3-0-6) 

 
4. กลุ่มสาระ  พลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท402 
GEN402 

กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต  
Laws for Daily Life 

3(3-0-6) 

ศษท403 
GEN403 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง 
Education for Citizen Development 

3(3-0-6) 

ศษท404 
GEN404 

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาชีวิต  
The King’s Philosophy for Life Development 

3(3-0-6) 

ศษท405 
GEN405 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพ่ือโลกยั่งยืน 
Environmental Science for Sustainable world 

2(2-0-4) 

ศษท406 
GEN406 

เมืองอัจฉริยะเพ่ือการจัดการที่ยั่งยืน  
Smart City to Sustainability 

3(3-0-6) 

ศษท407 
GEN407 

สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข 
Aging Society and Happy Mind 

3(3-0-6) 

      
5. กลุ่มสาระ  สุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท501 
GEN501 

ปรัชญารักกับความงามของชีวิต  
Philosophy of Love and Beauty in Life 

3(3-0-6) 

ศษท502 
GEN502 

ศาสตร์แห่งความสุข 
Science of Happiness 

3(3-0-6) 
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5. กลุ่มสาระ  สุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท503 
GEN503 

อารยธรรมโลก  
World Civilization 

3(3-0-6) 

ศษท504 
GEN504 

ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย 
thai history and National Identity  

3(3-0-6) 

ศษท505 
GEN505 

ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 
History in Cinemas 

3(3-0-6) 

ศษท506 
GEN506 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
Art History 

3(3-0-6) 

ศษท507 
GEN507 

รู้ไทย รักษ์ไทย   
Thainess Awareness 

3(3-0-6) 

ศษท508 
GEN508  

กรุงเทพศึกษา 
Bangkok Studies  

3(3-0-6) 

ศษท509 
GEN509  

ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง 
Arts and Entertainment  

3(3-0-6) 

ศษท510 
GEN510 

มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์ 
Man and Aesthetics 

3(3-0-6) 

ศษท511 
GEN511 

โลกแห่งเทพนิยาย 
World of Fairy Tales 

3(3-0-6) 

 

  

6. กลุ่มสาระ  ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท601 
GEN601 

ลีลาศ  
Ballroom Dancing 

1(0-2-2) 

ศษท602 
GEN602 

การต่อสู้และป้องกันตัว 
Martial Arts 

1(0-2-2) 

ศษท603 
GEN603 

การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน  
Exercises in Daily Life 

2(1-2-3) 

ศษท604 
GEN604 

การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม 
Games and Recreation Activities 

2(1-2-3) 

ศษท605 
GEN605 

สุขภาพเพ่ือชีวิต  
Health for Life 

3(3-0-6) 
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6. กลุ่มสาระ  ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท606 
GEN606 

การสื่อสารสัมพันธ์  
Commmunication of Relation 

3(3-0-6) 

ศษท607 
GEN607 

ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม 
Leadership and Team Working techniques 

3(3-0-6) 

ศษท608 
GEN608 

บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล 
Contemporary Personality in Digital AGE 

3(3-0-6) 

ศษท609 
GEN609 

จิตบริการเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม 
service mind for life and Social Development 

3(3-0-6) 

 
        1.3) รายวิชาเลือกอิสระ                      จ านวน      5  หน่วยกิต 

              นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระใดก็ได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
และไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเลือกเรียนไว้แล้ว  
  
  

  2)  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ                        จ านวน     94  หน่วยกิต 
       2.1) รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    จ านวน     31  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.109 
MA.109 

แคลคูลัส 1   
Calculus 1 

3(3-0-6) 

คณ.110 
MA.110 

แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) 

คณ.208 
MA.208 

แคลคูลัส 3 
Calculus 3   

3(3-0-6) 

คม.205 
CM.205 

เคมี 
Chemistry  

3(2-3-5) 

ฟส.210 
PS.210 

ฟิสิกส์ 1 
Physics 1  

3(2-3-5) 

ฟส.211 
PS.211 

ฟิสิกส์ 2 
Physics 2 

3(2-3-5) 

วก.107 
ME.107 

การเขียนแบบวิศวกรรม    
Engineering  Drawing                         

3(2-3-5) 
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  2.1) รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  (ต่อ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วก.217 
ME.217 

กลศาสตร์วิศวกรรม     
Engineering  Mechanics                   

3(3-0-6) 

วค.102 
CT.102 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
Fundamental  of  Computer  Programming         

3(2-3-5) 

วอ.102 
IE.102 

กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 
Basic  Manufacturing   Processes  for   Engineers 

1(0-3-1) 

วอ.211 
IE.211 

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering  Materials                                                   

3(3-0-6) 

 
 

    2.2) รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ   จ านวน   53  หน่วยกิต   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.219 
EE.219 

เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า             
Electrical  Engineering  Drawing 

1(0-3-1) 

วฟ.225 
EE.225 

วงจรไฟฟ้า                       
Electric  Circuits  

3(3-0-6) 

วฟ.226 
EE.226 

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า     
Electric  Circuits  Laboratory  

1(0-3-1) 

วฟ.227 
EE.227 

เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     
Electrical  Instruments  and  Measurements   

3(3-0-6) 

วฟ.228 
EE.228 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Basic  Electrical  Engineering  Laboratory 

1(0-3-1) 

วฟ.231 
EE.231 

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
Engineering  Electronics 

3(3-0-6) 

วฟ.233 
EE.233 

วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก        
Digital  and  Logic  Circuits 

3(3-0-6) 

วฟ.317 
EE.317 

สัมมนาและรายงาน           
Seminar  and  Report 

1(0-3-1) 

วฟ.334 
EE.334 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   
Electromagnetic  Fields 

3(3-0-6) 

วฟ.338 
EE.338 

การออกแบบระบบไฟฟ้า  
Electrical  System  Design 

3(3-0-6) 
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2.2) รายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ  (ต่อ) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.341 
EE.341 

อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       
Power  Electronics 

3(3-0-6) 

วฟ.346 
EE.346 

วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง     
Electric  Power  System  Analysis 

3(3-0-6) 

วฟ.353 
EE.353 

พลังงานหมุนเวียน 
Renewable  Energy 

3(3-0-6) 

วฟ.356 
EE.356 

การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
Microcontroller  Interfacing  for  Electrical  Engineering 

3(2-3-5) 

     วฟ.358 
EE.358 

การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
Electromechanical  Energy  Conversion 

3(3-0-6) 

วฟ.359 
EE.359 

ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
Electromechanical  Energy  Conversion  Laboratory  

1(0-3-1) 

วฟ.393 
EE.393 

ระบบควบคุม        
Control  Systems 

3(3-0-6) 

วฟ.394 
EE.394 

ปฏิบัติการระบบควบคุม 
Control  Systems   Laboratory 

1(0-3-1) 

วฟ.431 
EE.431 

การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power  System  Protection 

3(3-0-6) 

วฟ.432 
EE.432 

ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
Power  System  Protection  Laboratory  

1(0-3-1) 

วฟ.433 
EE.433 

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง             
High  Voltage  Engineering 

3(3-0-6) 

วฟ.470 
EE.470 

การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      
Engineering  Project  Study 

1(0-3-1) 

วฟ.471 
EE.471 

โครงงานวิศวกรรม               
Engineering  Project  

3(0-9-3) 

วฟ.490 
EE.490 

การฝึกงานวิศวกรรม             
Engineering  Training 

0(0-40-0) 
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2.3) รายวิชากลุ่มวิชาชีพเลือก  จ านวน  10  หน่วยกิต   
     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.320 
EE.320 

วิศวกรรมส่องสว่าง    
Illumination  Engineering    

3(3-0-6) 
 

วฟ.336 
EE.336 

ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
Programmable  Logic  Control  Systems 

3(2-3-5) 

วฟ.343 
EE.343 

การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
Energy  Conservation  and  Management 

3(3-0-6) 

วฟ.397 
EE.397 

ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Specific  Laboratory  in  Electrical  Engineering 

1(0-3-1) 

วฟ.398 
EE.398 

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
Electrical  Machines 

3(3-0-6) 

     วฟ.438 
EE.438 

โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  
Power  Plants  and  Substations 

3(3-0-6) 

วฟ.440 
EE.440 

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
Special  Problems   in  Electrical  Engineering   

3(2-3-5) 

วฟ.475 
EE.475 

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
Selected  Topics  in  Electrical  Engineering  I  

3(3-0-6) 

วฟ.476 
EE.476 

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
Selected  Topics  in  Electrical  Engineering  II 

3(3-0-6) 

วฟ.477 
EE.477 

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
Internet  of  Things 

3(3-0-6) 

วฟ.478 
EE.478  

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
Smart  Grid 

3(3-0-6) 

วฟ.479 
EE.479 

ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
Electric  Vehicle  Systems 

3(3-0-6) 

 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
 

         ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  แตต่้องไม่ซ้ ากับวิชาใน
แผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  โดยนักศึกษาอาจเลือกเรียนราย 
วิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆได้  และเป็นวิชาที่มีการวัดผลโดย
การสอบ ด้วยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
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      3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

 
 
 

1 

ศษท110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศษท402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
ศษท507 รู้ไทย รักษ์ไทย 3(3-0-6) 
ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
คม.205 เคมี 3(2-3-5) 
คณ.109 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-3-1) 

รวม 18(16-6-34) 
 
 

ชั้นปีที่ 1 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

2 

ศษท101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
ศษท102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ศษท401 สมาร์ทเกษม 3(3-0-6) 
ศษท603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
คณ.110 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) 
วอ.102 กระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 

รวม 18(15-8-33) 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

1 

ศษท111 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2(2-0-4) 
คณ.208 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม        3(2-3-5) 
วฟ.228 ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 

รวม 18(15-9-33) 
 
 

ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

 
 
 
2 

วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6) 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) 

รวม 18(17-3-35) 
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ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

1 

วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   3(3-0-6) 
วฟ.346 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.393 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
xxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 16(15-3-31) 
 
 

ชั้นปีที่ 3 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

2 

วฟ.317 สัมมนาและรายงาน       1(0-3-1) 
วฟ.334 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.356 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-3-5) 

วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 3(3-0-6) 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 15(11-12-26) 

 
ชั้นปีที่ 3 

 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

ฤดูร้อน 
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม      0(0-40-0) 

รวม 0(0-40-0) 
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ชั้นปีที่ 4 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

 
 
 

1 

วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 
 (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 

3(2-3-5) 

วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 1(0-3-1) 
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 14(11-9-25) 
 
   

ชั้นปีที่ 4 
 

ภาคเรียน
ที ่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท – ป – ต) 

2 

วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มวิชาชีพเลือก)   3(3-0-6) 
วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 
วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาชีพเลือก)   1(0-3-1) 
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3(0-9-3) 
xxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 13(9-12-22) 
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       3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  1.1) รายวิชาบังคับ 
     กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 
 

ศษท101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6) 
GEN101   Thai for Communication 

  มนุษย์กับการสื่อสาร มิติการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การรับสารจากการฟังและการอ่าน  การส่ง
สารด้วยการพูดและการเขียน การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยในมิติการสื่อสาร เน้นทักษะ  การสื่อสาร
เชิงปฏิสัมพันธ์กลุ่มจากกระบวนการรับสารและส่งสาร กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ภาษาส าหรับการ
สื่อสารตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
 

ศษท102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                            3(3-0-6) 
GEN102   English for Communication 

  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ทั้งในสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จ าลอง ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การหาความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ส านวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
      กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 
 

ศษท401 สมาร์ทเกษม                              3(3-0-6) 
GEN401 Smart Kasem 
 ประวัติความเป็นมา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม  
หลักการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  รักความเป็นไทย มี
บุคลิกภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมือง และน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตบนหลักแห่งคุณธรรม คุณค่า และคุณประโยชน์ 
 
 1.2) รายวิชาเลือก 
 1) กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร 
 

ศษท103   ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์          3(3-0-6) 
GEN103   Thai for Creation 

  ศิลปะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการกลุ่ มและ
รายบุคคล จากวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก การวิจารณ์ การตีความ การวิพากษ์คุณค่าจากศิลปะการรับสารและส่ง
สาร สามารถน ามาประยุกต์และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมทางภาษาไทยที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ 
คุณประโยชน์ และมีความเหมาะสมด้วยคุณธรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน  
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ศษท104  วาทการสมัยใหม่                             3(3-0-6) 
GEN104 Modern  Discourse 

  การสื่อความหมายด้วยภาษาแบบเน้นเป้าหมาย เปรียบเทียบวาทการกับการสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์หลักการแห่งวาทการสมัยใหม่ การประยุกต์วาทการสู่การปฏิบัติ การบูรณาการวาทการสู่วิชาชีพ 
    

ศษท105  การสื่อสารอย่างมืออาชีพ                                3(3-0-6) 
GEN105 Professional  Communication 

  การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการสื่อสารในโอกาสต่างๆ พลังค าพูดกับการพัฒนาศักยภาพ การ
สื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม และการสื่อสารระดับ
องค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในงานและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 

   

ศษท106  การเขียนเพื่องานอาชีพ                   3(3-0-6) 
GEN106 Writing  for Career 

  หลักการและความส าคัญเกี่ยวกับการเขียน การใช้ถ้อยค า ส านวนโวหาร การเขียนกิจธุระ การ
เขียนแนะน าหนังสือ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว  รวมถึงการเขียนภาษาไทยในสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณของ
ผู้เขียน  ความรับผิดชอบต่องานเขียนในสื่อสารมวลชน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมและสามารถบูรณาการสู่วิชาชีพได้ 

   

ศษท107  ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์                    3(3-0-6) 
GEN107 Art  of Using Thai  Language  in  Online  Media   

  การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณในสื่อออนไลน์ การเขียนบันเทิงคดี สารคดี บทความ และ
หลักการวิจารณ์ เพ่ือน าความรู้ไปเชื่อมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ศษท108  วิถีภาษาไทยร่วมสมัย                    3(3-0-6) 
GEN108 Ways of Contemporary Thai Language   

  วิถีภาษาไทยตามยุคสมัยของสังคมไทย     บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย  
ภูมิปัญญาทางภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อที่แสดงออกผ่านทางภาษา การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

   

ศษท109  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                  3(3-0-6) 
GEN109 English Reading in daily Life 

  ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญจากบทความ หนังสือพิมพ์ และเอกสารอ่ืนๆที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้กลวิธีการอ่าน การเดาค าศัพท์จากบริบท รวมทั้งศึกษาค าศัพท์ ส านวนและการใช้ภาษา
จากการอ่าน 
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ศษท110  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร                            3(3-0-6) 
GEN110 English Conversation Skills in Workplaces      
 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างาน ประกอบด้วยการตั้งและตอบค าถามอย่างเป็น
ทางการ การแนะน าตนเอง การแนะน าเพ่ือน การทักทายและพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การน าเสนองาน การ
แสดงความคิดเห็น และการเจรจาต่อรอง 

    
ศษท111  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร                  3(3-0-6) 
GEN111 English Composition Skills in Workplaces   
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างาน ประกอบด้วยการเขียนแนะน าตนเองในการ
สมัครงาน การเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจอย่างเป็นทางการ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึก
ช่วยจ า และการแปลเบื้องต้น 
 

ศษท112  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ             3(3-0-6) 
GEN112 English for Health Care   
 การสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์ การให้ค าแนะน าทางด้านการ
ดูแลสุขภาพ ค าศัพท์และบทอ่านที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการรักษาพยาบาล  

   

ศษท113  ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง                            3(3-0-6) 
GEN113 English for Entertainment  Media 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง ได้แก่ ภาพยนตร์ โฆษณา เพลง และ
นิตยสาร วิเคราะห์รูปแบบของภาษา ค าศัพท์ ส านวนและสแลงที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
 
ศษท114   ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย                                                               3(3-0-6) 
GEN114    English and Thainess 
 การสนทนาภาษาอังกฤษ  ค าศัพท์ และบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย  ได้แก่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  เทศกาลและประเพณีไทย  อาหารไทย  ภูมิปัญญาไทย แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และ
ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
 

ศษท115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่                 3(3-0-6) 
GEN115 English for Modern Business Communication  
 การพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจ
ออนไลน์ และฝึกทักษะการน าเสนองานส าหรับผู้ประกอบการ 
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ศษท116 สื่อสารง่ายๆสไตล์พม่า           3(3-0-6) 
GEN116 Easy Way to Communicate Myanmar Language 
 การสนทนาภาษาพม่าในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว     เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน 
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมพม่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

   

ศษท117 สื่อสารง่ายๆสไตล์เวียดนาม                    3(3-0-6) 
GEN117 Easy Way to Communicate Vietnamese Language 
 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

   

ศษท118 สื่อสารง่ายๆสไตล์จีน                                             3(3-0-6) 
GEN118 Easy Way to Communicate Chinese Language 
 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน    การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว    เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน 
บทเพลง  หรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

   

ศษท119 สื่อสารง่ายๆสไตล์ญี่ปุ่น                                3(3-0-6) 
GEN119 Easy Way to Communicate Japanese Language 
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน   การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว   เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  
ศษท120 สื่อสารง่ายๆสไตล์เกาหลี                                  3(3-0-6) 
GEN120 Easy Way to Communicate Korean Language  
 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน   การสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว  เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน
บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 
  2)  กลุม่สาระ การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
 
ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่                                  3(3-0-6) 
GEN201 Contemporary Entrepreneurship Lifestyle 
 หลักการพ้ืนฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการใน
สังคมดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การผลิต การตลาด และต้นทุน การวางแผน
การเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์ การใช้สื่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพ่ิมผลผลิต 
กระบวนการคิดเชิงอนาคต ความเป็นผู้น าในการจัดการองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ปัญหา และออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
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ศษท202 ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่                                          3(3-0-6) 
GEN202 Mind Management Skills in Modern World  
 แนวคิดและความหมายของกายและจิต ศาสตร์สมัยใหม่ในการบริหารจิตใต้ส านึกและสมองเพ่ือ
สร้างศักยภาพมนุษย์ การจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน และการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น าทางจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในโลกสมัยใหม่ 
 

ศษท203 ธุรกิจสิ่งแวดล้อม                                        3(3-0-6) 
GEN203 Environmental Business 

  แนวคิดการด าเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเป็นผู้น าทางธุรกิจสิ่งเเวดล้อม และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจของตนเองหรือองค์กร 
       

ศษท204 ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์                                 3(3-0-6) 
GEN204 Creativity : Human Self Actualization 
 แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและคุณลักษณะของ
ความคิดที่เป็นศักยภาพระดับสูงสุดของมนุษย์ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาการคิดออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ และทุกมิติการด าเนินชีวิตของมนุษย์ใน
โลกยุคพหุวัฒนธรรม และความล้ ายุคทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่างๆในสังคม 
 

ศษท205 กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ                                                          3(3-0-6) 
GEN205 Business Law for Entrepreneurs 
 ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สินเชื่อ 
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
   
ศษท206 บุคลิกภาพและการน าเสนองานอย่างมืออาชีพส าหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
GEN206 Personality and Professional Presentation for Entrepreneurs  
 หลักการและแนวทางการการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้น าองค์กรที่
ทรงพลัง ทักษะการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและการเตรียมการ กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ศิลปะการ
พูดและการเสนอขาย งานส าหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์การน าเสนองาน 
ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ 
 

ศษท207  การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร                            3(3-0-6) 
GEN207 Creative Thinking for Communications   
 แนวคิด กระบวนการและการแสวงหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์   รวมถึงแรง
บันดาลใจ และจินตนาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 
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ศษท208 ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์                   3(3-0-6) 
GEN208 Thai  Wisdom and Creativity 
 ภูมิปัญญาไทยและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการและ
วิธีการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ รวมถึงการดัดแปลงวัสดุเพ่ือการแก้ปัญหาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันในแต่ละยุคสมัย 

      
ศษท209 สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย                        3(3-0-6) 
GEN209 Contemporary Art Creativity 
 การพัฒนาความคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การตอบสนองความต้องการของชีวิตด้วย
การวิเคราะห์ ระบายสี การประดิษฐ์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ และงานเพ่ือการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่ดีท้ังด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และการกระท า 
 

 3)  กลุ่มสาระ ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
 

ศษท301 ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต         3(3-0-6) 
GEN301 The Art and Science for Life  
 ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้มีคุณธรรม คุณค่า และเกิดความสุขกาย สุขใจอย่างสมดุล 
 

ศษท302 ออกแบบชีวิต คิดสไตล์คนรุ่นใหม่                         3(3-0-6) 
GEN302 Life Design and The Conception of New Generation 
 ความหมายและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงเหตุผล ความสัมพันธ์ของ
การท างานระหว่างสมอง จิต และความคิดต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สมาธิ เทคนิค NLP และ Hypnosis  ใน
การออกแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่ การจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ความคิดในการแก้ปัญหา 
การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จและความสุขของชีวิตสไตล์คนรุ่นใหม ่

 
ศษท303 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ         2(2-0-4) 
GEN303 Coping With Natural Disaster  
 นิยามและความหมายของภัยพิบัติ  โลก สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ด้านภัยพิบัติจากการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลกและสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติเพ่ือลดความเสี่ยง 
และบทบาทของเยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
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ศษท304 สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา                    2(2-0-4) 
GEN304 Substance and Change Around Us   
 ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญ ผลกระทบของเคมี
กับการด าเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจ าวัน การใช้งานและการคิดวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เครื่องส าอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ไฟฟ้าเคมีประยกุต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการด ารงชีวิต เคมีกับการกีฬา 
    

ศษท305 รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ                   2(2-0-4) 
GEN305 All  Around of Natural Phenomenon 
 ความรู้เบื้องต้นทางกายภาพ  การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
สภาพสมดุลของวัตถุ งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม สมบัติเชิงกลของสสาร ไฟฟ้า คลื่น ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ยุคใหม ่
  
ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน         2(2-0-4) 
GEN306 Numerical Skills in Daily Life 
 หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การค านวณเปอร์เซ็นต์ การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การค านวณดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ  ค่าเสื่อมราคา ภาวะเงินเฟ้อ การค านวณภาระภาษี    การฝากเงินรายงวด 
การผ่อนส่งรายงวด การลงทุนเบื้องต้น การจ านอง สินค้าคงคลัง การตั้งราคาสินค้า   การค านวณและการ
ตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การประกันภัย 
    

ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                        2(2-0-4) 
GEN307 Introduction to Data Analysis 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล ระเบียบวิธีเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การน าเสนอ
ข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ผลส ารวจ
ความคิดเห็นและปัญหาโดยใช้กระบวนการทางสถิติ 
 

ศษท308 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน                2(1-2-4) 
GEN308 The Use of Applications and Computer Programs for Work  
 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน การสร้างงานกราฟิก ปรับแต่งภาพ 
ตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื่อและน าเสนองาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างเข้าใจและปลอดภัย 
รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ศษท309 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล                      3(3-0-6)  
GEN309   Media and Information Literacy in Digital ERA                                              
 ความเป็นมา  ความส าคัญ  แนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่ทักษะ  การคิด 
เชิงวิพากษ์ การบริโภค การสร้างสรรค์สื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและการรับมือกับการคุกคาม การครอบง า การใช้
ประทุษวาจา และการสร้างความเกลียดชังที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 

ศษท310   ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ                                                               3(3-0-6)   
GEN310  Learning Skills to Success 
  เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตน 
เพ่ือความส าเร็จ คุณค่าของการท างาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ   การพัฒนา
ทักษะสู่ความส าเร็จผ่านกิจกรรมและโครงการ 
 

 4)  กลุ่มสาระ พลเมืองโลก 
 

ศษท402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต                   3(3-0-6) 
GEN402 Laws For Daily Life 
 ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของ
บุคคลทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทาง
กฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง 
 

ศษท403   การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง                       3(3-0-6) 
GEN403 Education for Citizen Development  
 ความหมาย ความส าคัญของการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การส่งเสริมหน้าที่พลเมืองแลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นปัญหาสังคม เพ่ือ
พัฒนาตนเองสุ่ความเป็นพลเมืองที่ด ี   
  

ศษท404 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต                    3(3-0-6) 
GEN404 The King’s Philosophy for Life Development 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ การพัฒนาตนตามศาสตร์พระราชา ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

ศษท405 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกย่ังยืน                  2(2-0-4) 
GEN405 Environmental Science for Sustainable World 
 หลักการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับตัวต่อสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ า อากาศ เสียง และขยะ รวมถึง
กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
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ศษท406 เมืองอัจฉริยะเพื่อการจัดการที่ย่ังยืน                  3(3-0-6) 
GEN406 Smart City to Sustainability 
 ความหมายและประโยชน์ของเมืองอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการปรับตัว    เข้าสู่
เมืองอัจฉริยะ การออกแบบและประยุกต์ใช้เมืองอัจฉริยะในการจัดการเมืองให้เกิดความยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ
และโอกาสในการสร้างสรรค์ธุรกิจ 
 
ศษท407 สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข                    3(3-0-6) 
GEN407 Aging Society and Happy Mind 
 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่วัยสูงอายุของประเทศไทยและสังคม
โลก การปรับตัว ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าผู้สูงวัย กิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพ
กายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอบอุ่นทางครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคม เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
        
 5)  กลุ่มสาระ สุนทรียศาสตร์ 
 
ศษท501 ปรัชญารักกับความงามของชีวิต              3(3-0-6) 
GEN501 Philosophy of Love and Beauty in Life 
 ความหมายแห่งปรัชญารักในมิติต่างๆ ทั้งแนวคิดปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ความรักในการ
เรียนรู้ การรักตนเองและผู้อ่ืนหรือเพ่ือนมนุษย์ การออกแบบนวัตกรรมความคิดแห่งความรัก  การเชื่อมต่อ
พลังความรักเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ความสุข ความส าเร็จ การแก้ปัญหาชีวิต และความงามของชีวิตในครอบครัวและ
สังคม 
 
ศษท502   ศาสตร์แห่งความสุข                                                                           3(3-0-6) 
GEN502 Science  of  Happiness 

       แนวคิด และหลักแห่งความสุขในศาสตร์สมัยใหม่  ประเภทของความสุขในหลักค าสอนของ
ศาสนา การวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและปัญญาสู่ความสุขตามหลักของศาสนา การประยุกต์หลักคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางชีวิตไปสู่ความสุข  ความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า การมีคุณค่า และความ
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
ศษท503   อารยธรรมโลก                                                                                  3(3-0-6) 
GEN503 World  Civilization   
 ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์  เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การแผ่ขยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ อันมีผลต่อ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน 
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ศษท504 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย                   3(3-0-6) 
GEN504 Thai History and National Identity  
 ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย  ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  พัฒนาการด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การต่างประเทศ การสร้างความมั่นคงแก่ชาติไทยและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

    
ศษท505 ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์                   3(3-0-6) 
GEN505 History in Cinemas   
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์และทักษะชีวิต ผ่านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ทั้งไทยและนานาชาติ ประวัติศาสตร์บุคคลส าคัญ การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสงคราม  เป็นต้น 

 
ศษท506   ประวัติศาสตร์ศิลป์                    3(3-0-6) 
GEN506 Art History    
 แนวคิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ละสมัย  ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ รูปแบบ
ทางศิลปกรรมตะวันตกและตะวันออก การประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมไปใช้ในสาขาอาชีพ 
 

ศษท507 รู้ไทย รักษ์ไทย           3(3-0-6) 
GEN507 Thainess Awareness   
 ภูมิปัญญา ค่านิยมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาด้านปัจจัยสี่ 
วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์และคีตศิลป์ เทศกาลและประเพณีไทย การธ ารงรักษาและการเพ่ิมคุณค่า
มรดกภูมิปัญญาไทยในเชิงพาณิชย์ 

 

ศษท508 กรุงเทพศึกษา             3(3-0-6) 
GEN508 Bangkok Studies 
 ศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยา 
 

ศษท509 ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง                   3(3-0-6) 
GEN509 Arts and Entertainment   
 ความงาม คุณค่า ความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัยประเภทต่างๆ เช่น  
นาฏศิลป์ การแสดง การเต้นร า ดนตรี ภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมใน
เชิงพาณิชย์ 
 

ศษท510 มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์          3(3-0-6) 
GEN510 Man and Aesthetics   
 มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม ทัศนคติต่อการเข้าถึงผลงานทางศิลปะ การรับรู้คุณค่าทาง
ความงามในธรรมชาติและผลงานทางศิลปะ ศิลปะกับอนาจาร ศิลปะเพ่ือชีวิต การชมงานศิลปะ อันเป็น
พ้ืนฐานความคิดความเข้าใจในความงามของศิลปะ และการประเมินคุณค่าทางความงามด้วยหลัก
สุนทรียศาสตร์ 
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ศษท511 โลกแห่งเทพนิยาย                                3(3-0-6) 
GEN511 World of Fairy Tales  
  ความหมาย ความเป็นมา  แนวคิด  ความสัมพันธ์ของเทพนิยายกับศาสตร์อ่ืนๆ  ปรากฏการณ์
เทพนิยายในสังคมปัจจุบัน คุณค่าและการประยุกต์เทพนิยายในการด าเนินชีวิต 
 
 6)  กลุ่มสาระ ศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 
 
ศษท601 ลีลาศ             1(0-2-2) 
GEN601 Ballroom Dancing        
 ศึกษาทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ  ปฏิบัติการเข้าร่วมลีลาศได้อย่างเหมาะสม  และน า
การเต้นลีลาศ มาพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  
 

ศษท602 การต่อสู้และป้องกันตัว          1(0-2-2) 
GEN602 Martial Arts     
 ศึกษาความมุ่งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์การต่อสู้และป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติการต่อสู้และ
ป้องกันตัวเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นหลักการต่อสู้ขั้นพ้ืนฐาน และการป้องกันตัวจากการถูกท า
ร้ายในลักษณะต่าง ๆ    
 
ศษท603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน                   2(1-2-3) 
GEN603 Exercises in Daily Life    
 ศึกษาหลักการออกก าลังกาย ตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถออกก าลั งกายได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง และไม่เกิดอาการบาดเจ็บ เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
 

ศษท604 การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม                      2(1-2-3) 
GEN604 Games and Recreation Activities 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์ คุณค่าของ
นันทนาการและเกมสามารถออกแบบกิจกรรมนันทนาการและเกมได้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติการน ากิจกรรมนันทนาการ และเกม 
 
ศษท605 สุขภาพเพื่อชีวิต           3(3-0-6) 
GEN605 Health for Life    
 แนวคิดการดูแลสุขภาพ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  การ
สร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  สุขภาพวัยรุ่น  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
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ศษท606 การสื่อสารสัมพันธ์                                                   3(3-0-6) 
GEN606 Commmunication of Relation 
 รูปแบบการสื่อสารของบุคคลและกลุ่มสังคม การพัฒนาตนเองเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างและพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
ผาสุก 
 
ศษท607 ภาวะผู้น าและเทคนิคการท างานเป็นทีม        3(3-0-6) 
GEN607 Leadership and Team Working Techniques 
 ความหมายและประเภทของผู้น า ภาวะผู้น ากับการสร้างทีมงาน หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บริหาร การพัฒนาและการท างานเป็นทีม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม  การวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของทีมงานในโลกสมัยใหม่ 
 

ศษท608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล                    3(3-0-6) 
GEN608 Contemporary Personality in Digital AGE 
 แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของบุคลิกาพต่อการด ารงชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวิเคราะห์ และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวในสังคมปัจจุบัน การเสริมสร้าง
สุขภาพจิต การเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อ่ืน และมารยาทสังคม แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการใช้ชีวิตใน
โลกดิจิทัล 

 
ศษท609 จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม        3(3-0-6) 
GEN609 Service Mind for Life and Social Development 
 แนวคิด ความหมายและความส าคัญของจิตบริการ การมีจิตบริการเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคมใน
โลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้มีจิตบริการ ที่มุ่งเน้นการมุ่งท า
ความดีและบริการด้วยหัวใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการและกลยุทธ์ทางจิตบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมิติ
ใหม่ๆให้แก่การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยน การแก้ปัญหาการบริการเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมศตวรรษท่ี 21 

 
      2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 
คณ.109   แคลคูลัส 1                                                                           3(3-0-6) 
MA.109   Calculus 1 
            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
            พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การดิฟเฟอเรนชิเอทและอินทิเกรตของฟังก์ชันค่า
จริง   และฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง   และการประยุกต์  เทคนิคของการ  อินทิเกรต   การน าเข้าสู่  
อินทิกรัลเชิงเส้น และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
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คณ.110   แคลคูลัส 2                                                                       3(3-0-6) 
MA.110   Calculus 2 
            วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
            การประยุกต์มากขึ้นของอนุพันธ์ รูปแบบไม่ก าหนด การน าเข้าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ เมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้น ล าดับ อนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน
พ้ืนฐาน การอินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร 
  
คณ.208   แคลคูลัส 3                                                                                      3(3-0-6) 
MA.208   Calculus 3                                                                         
              วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา คณ.110 แคลคูลัส 2 
              เส้นตรง  ระนาบและพ้ืนผิวในสเปส 3 มิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร   และ
การประยุกต์  การแปลงลาปลาซ อนุกรมและอินทิกรัลฟูริเยร์ และการประยุกต์ 
 

คม.205    เคมี                                                                               3(2-3-5) 
CM.205   Chemistry  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
             ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม ระบบพิริออดิก  คุณสมบัติพิริออดิก 
ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และธาตุทรานซิชั่น พันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย การสมดุลทางเคมี จลนศาสตร์เคมี กรดและเบส ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี  
 
ฟส.210   ฟิสิกส ์1                                                                          3(2-3-5) 
PS.210    Physics 1  
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
             กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติทางกลของวัสดุ  กลศาสตร์ของไหล  ความร้อน  
การแกว่ง  กลศาสตร์ของคลื่น  ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี 
 
ฟส.211   ฟิสิกส ์2                                                                      3(2-3-5) 
PS.211    Physics 2  
             วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

    ไฟฟ้าสถิตย์  ไฟฟ้ากระแสตรง   แม่เหล็กไฟฟ้า   ไฟฟ้ากระแสสลับ   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
หลักของธอยเกนส์  การสะท้อน    และการหักเหของคลื่นแสง   เลนส์และปริซึม   การกระจายของแสง   
การแทรกสอด  การเลี้ยวเบน  โพลาไรเซซัน  ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎี 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        
มคอ.2 

  - 39 - 

วก.107    การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                   3(2-3-5)  
ME.107   Engineering  Drawing  
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
          การเขียนตัวอักษร  เรขาคณิตประยุกต์  ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก  ภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียน
ภาพและการอ่านแบบออร์โธกราฟฟิก  การก าหนดขนาด  แบบและเครื่องมือทางกลต่างๆ  การเขียนเส้นโค้ง  
ฟิลเลต  และแชมเฟอร์  การเขียนแบบรูเจาะและรูคว้าน  สลักเกลียวแบบใช้แท็ปและแบบใช้ดาย์  สปริง 
สลัก  ลิ่ม  หมุดย้ า  การเขียนแบบแสดงชิ้นส่วน  การเขียนแบบสเก็ตภาพร่างด้วยมือ และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม 
 

วก.217    กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6)  
ME.217   Engineering  Mechanics  
 วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านวิชา ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 หรือ สอบผ่านวิชา ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
   การวิเคราะห์แรง แรงลัพธ์ สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง ของไหลสถิต 
ความฝืด วิธีงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่และของมวล พลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน หลักการของงานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
 

วค.102   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                             3(2-3-5)      
CT.102  Fundamental of  Computer  Programming 
         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
          เทคโนโลยีการสื่อสาร หลักการของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์    การติดต่อ
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การฝึกการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 

วอ.102   กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานส าหรับวิศวกร                            1(0-3-1) 
IE.102    Basic  Manufacturing  Processes  for  Engineers 
            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              การศึกษาหลักการและปฏิบัติการฝึกฝีมือเบื้องต้น  ในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดละเอียดประเภท
ต่างๆ การใช้เครื่องมือในการแต่งขึ้นรูปโลหะในงานกลึง  งานกัด และ เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น งานเชื่อม
แบบ TIG   และ MIG   และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือดังกล่าว 
 

วอ.211   วัสดุวิศวกรรม                                                         3(3-0-6)  
IE.211     Engineering  Materials   
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ  กระบวนการผลิตและการใช้งานวัสดุ
วิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และคอมโพสิต  แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ   
สมบัติเชิงกล  และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
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   2.2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
วฟ.219   เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า               1(0-3-1) 
EE.219    Electrical  Engineering  Drawing 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การร่างวงจรไฟฟ้า  เครื่องวัด ก าหนดขนาดและการเขียนค่าสัญลักษณ์  ตามมาตรฐานสากล และ
มาตรฐานไทย และการแสดงไดอะแกรมวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การแสดงด้วยรูปภาพ  แสดงการ
เดินสาย  การเขียนวงจรเดี่ยว  การเขียนผังวงจร  การเขียนไดอะแกรมเป็นล าดับขึ้นไป  การเขียนแบบแสดง
ส่วนประกอบ  และรายละเอียดของ ระบบสายส่งไฟฟ้า  ระบบสายจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า  แบบแสดงดวงไฟ
แสงสว่าง  วงจรย่อย  แนะน าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ออโตแคต  วิสิโอ  และ เทคโนโลยี BIM 
 

วฟ.225   วงจรไฟฟ้า                                                                        3(3-0-6) 
EE.225    Electric  Circuits  
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา  คณ.110  แคลคูลัส 2                           
 ค าจ ากัดความและหน่วย  องค์ประกอบในวงจรไฟฟ้า  คุณสมบัติของตัวต้านทาน  ตัวเหนี่ยวน า
และตัวเก็บประจุ  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  เทคนิคการวิเคราะห์วงจร  การ
วิเคราะห์โหนดและเมช  หลักการทับซ้อน  ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน  การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ในวงจร
อันดับหนึ่งและอันดับสอง  เฟสเซอรไ์ดอะแกรม  การวิเคราะหก์ าลังไฟฟ้ากระแสสลับ  ระบบสามเฟส 

 
วฟ.226    ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า                                                            1(0-3-1)  
EE.226     Electric  Circuits  Laboratory  
              วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.225  วงจรไฟฟ้า  
              ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา วฟ.225  วงจรไฟฟ้า 
 
วฟ.227    เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า                                                                3(3-0-6)   
EE.227     Electrical  Instruments  and   Measurements   

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

              หน่วยการวัด และมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การแบ่งประเภท   และคุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด  การวิเคราะห์ผลการวัด  การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับและกระแสตรง ทั้งแบบแอนะล๊อก
และดิจิทัล การวัดก าลังไฟฟ้า   ตัวประกอบก าลัง  และพลังงาน   การวัดค่าความต้านทาน   ความเหนี่ยวน า   
และความจุไฟฟ้า การวัดความถ่ีและช่วงเวลา  การวัดสัญญาณรบกวน  ทรานสดิวเซอร์  การสอบเทียบ 
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วฟ.228   ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                                       1(0-3-1)        
EE.228    Basic  Electrical  Engineering  Laboratory                                                             
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี       

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย  สัญลักษณ์  ข้อก าหนด
ด้านการติดตั้งและการบ ารุงรักษาในระบบไฟฟ้า เช่น การฝึกเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า   ความปลอดภัยพ้ืนฐาน
ส าหรับวิศวกรไฟฟ้า  รวมถึงการใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานของวิศวกรรมไฟฟ้า   การบัดกรีและออกแบบลายปริ้น
โดยใช้ซอฟต์แวร์  การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ด้วยแมกเนติก  การควบคุมตามล าดับขั้นส าหรับงาน
อุตสาหกรรมการผลิต 

 

วฟ.231    อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม                                                       3(3-0-6)     
EE.231     Engineering  Electronics 

       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า  กราฟคุณสมบัติ แรงดัน กระแส และความถี่  การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรสารกึ่งตัวน า   วงจรขยายและการประยุกต์ใช้งาน  เทคนิคการสร้างสัญญาณโดยใช้วงจรรวม การใช้
เทคโนโลยีสื่อสาร Industrial  Internet  of  Things (IIoT) ในการประมวลผลการควบคุมทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย  โมดูลแหล่งจ่ายก าลัง 
 
วฟ.233    วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก                                        3(3-0-6) 
EE.233     Digital  and  Logic  Circuits              
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              ระบบตัวเลข  รหัส  พิชคณิตบูลีนและการออกแบบวงจรลอจิก  แผนผังคาร์โน  วงจรเข้ารหัส  
วงจรถอดรหัส   วงจรมัลติเพล็กซ์   ฟลิปฟลอป   วงจรนับ   ชิฟรีจิสเตอร์   การออกแบบวงจรลอจิก  โดยใช้ 
ควินแมคคัสกี้  การออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้การมัลติเพิลเอาต์พุต  การออกแบบวงจรซีเควนเชียล   
 
วฟ.317   สัมมนาและรายงาน                                                                            1(0-3-1)  
EE.317   Seminar  and  Report  

              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี    
              วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและรายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและหนังสือ
ภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและจัดท ารายงาน ล าดับของเนื้อหาในรายงาน การน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง 
แผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง วิธีการ
จัดเตรียมเนื้อหาในการน าเสนอและวิธีการน าเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจากวิทยากรภายนอก 
มีการบรรยายและเข้าร่วมฟังการบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา 
 
 



                                                                                                                                                                        
มคอ.2 

  - 42 - 

วฟ.334    สนามแม่เหล็กไฟฟ้า                                                       3(3-0-6) 
EE.334     Electromagnetic  Fields 
       วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  สนามไฟฟ้าสถิต ความเข้มสนามไฟฟ้า และความหนาแน่นของเส้นแรงไฟฟ้า  กฎของเกาส์ 
และทถษฎีไดเวอร์เจนซ์ ศักย์ไฟฟ้า และเกรเดียนต์ของศักย์ไฟฟ้า ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการน า ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความ
เหนี่ยวน า กฎของแอมแปร์ เคิร์ลและทฤษฎีของสโตกส์ แรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก แรงบิดภายใน
สนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและความเหนี่ยวน าทางแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์และ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวน า กระแสกระจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์  และ
เงื่อนไขขอบเขต คลื่นระนาบ ท่อน าคลื่น คลื่นมิลลิเมตร การแพร่กระจายคลื่น ตัวแบบการแพร่กระจาย
คลื่นวิทยุ ค่าก าลังสูญเสียตามวิถี แนะน าการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย  และ
การระบุต าแหน่งภายในอาคาร 
 
วฟ.338    การออกแบบระบบไฟฟ้า                  3(3-0-6) 
EE.338    Electrical  System  Design  

          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
              แนวคิดในการออกแบบระบบพ้ืนฐาน  รหัสและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  ระบบส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้า   สายไฟฟ้าและสายเคเบิล   ช่องเดินสาย    การค านวณโหลด    อุปกรณ์ไฟฟ้า   การปรับปรุง 
ตัวประกอบก าลัง   และการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุขนาน    การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์  
การออกแบบวงจรมอเตอร์  โหลดและสายป้อนและการก าหนดวงจรเมนไฟฟ้า  ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน 
การค านวณกระแสลัดวงจร  ระบบการต่อลงดินส าหรับการติดตั้งทางไฟฟ้า 
 
วฟ.341   อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                                                           3(3-0-6) 
EE.341    Power  Electronics 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
             คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  หลักการท างานของวงจรแปลงผัน การเปลี่ยนไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  การเปลี่ยนระดับและความถี่ของ
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  
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วฟ.346 วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง                                                                     3(3-0-6) 
EE.346   Electric  Power  System  Analysis                          
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
              ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้าก าลัง  โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลัง  การผลิต  การส่ง  จ าหน่ายและ
การใช้งานของก าลังไฟฟ้า การแปลงรูปก าลังไฟฟ้าและการแปลงพารามิเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลัง  พ้ืน ฐาน
การค านวณโหลดโฟวล์แบบต่างๆ  การท างานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้าก าลัง  การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
ในระบบไฟฟ้าก าลัง  พ้ืนฐานการค านวณความผิดพร่องแบบต่างๆ  องค์ประกอบสมมาตร  การวิเคราะห์
ความผิดพร่องแบบสมมาตร  การวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้าก าลัง       
 

วฟ.353   พลังงานหมุนเวียน                3(3-0-6)  
EE.353    Renewable  Energy 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
           ระบบของพลังงาน  และแหล่งพลังงานหมุนเวียน  ศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียน  ความ
แตกต่างของพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน   พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  
พลังงานชีวมวล  พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานก๊าซชีวมวล  พลังงานจากขยะ พลังงานคลื่น  เซลล์
เชื้อเพลิง  และการเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อก าหนด  และนโยบายของพลังงานหมุนเวียน  ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 

วฟ.356 การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า                 3(2-3-5) 
EE.356   Microcontroller  Interfacing  for  Electrical  Engineering     
         วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การบริหารจัดการหน่วยความจ า 
ชุดค าสั่ง การอินเตอร์รัพท์  การแปลงสัญญาณแอนะล๊อกเป็นดิจิทัล  การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล๊อก 
การสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพลัส์  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานด้านวิศวกรรม  และปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

วฟ.358     การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                 3(3-0-6) 
EE.358   Electromechanical  Energy  Conversion       
          วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ทฤษฎีและการวิเคราะห์แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรแม่เหล็ก  พลังงานและพลังงานร่วม  การแปลงรูป
พลังงานไฟฟ้าเชิงกล  ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงหนึ่งเฟสและสามเฟส  ทฤษฎีและการวิเคราะห์
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
 

วฟ.359   ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                              1(0-3-1) 
EE.359    Electromechanical  Energy  Conversion  Laboratory                                                                                              
            วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
         ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 
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วฟ.393   ระบบควบคุม                3(3-0-6)  
EE.393    Control  Systems  
  วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา   คณ.208 แคลคูลัส 3                                         

   สัญญาณและระบบ  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ฟังก์ชันถ่ายโอน  ระบบ
อันดับหนึ่งและระบบอันดับสอง     การจ าลองระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่     การวิเคราะห์ระบบ
เชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ต่อเนื่องทางเวลาในโดเมนเวลา  การควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด  
การควบคุมแบบป้อนกลับ  ชนิดของตัวควบคุมแบบป้อนกลับ  วิธีการทดสอบเสถียรภาพของระบบ  
 
วฟ.394   ปฏิบัติการระบบควบคุม                                                1(0-3-1) 
EE.394    Control  Systems  Laboratory 
              วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา  วฟ.393 ระบบควบคุม 
               การใช้งานและโครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการจ าลอง  การแก้สมการเมตริก   การจ าลองระบบ
ควบคุมแบบลูปปิดและแบบลูปเปิด  การหาค าตอบของฟังก์ชันถ่ายโอน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ควบคุมทางเวลาและความถ่ี ด้วยเทคนิคพล็อตทางเดินราก โบ๊ดพล็อต การวิเคราะห์หาเสถียรภาพของระบบ  
 
วฟ.431   การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                   3(3-0-6) 
EE.431    Power  System  Protection                                                                                 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                                                                 

 หลักการเบื้องต้นของการป้องกันระบบก าลัง หม้อแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลง   และอุปกรณ์
ระบบป้องกัน  การป้องกันกระแสเกินและความผิดพร่องต่อลงดิน  การป้องกันโดยการวัดผลต่าง  การป้องกัน
สายส่งโดยการใช้รีเลย์วัดระยะทาง และไพล๊อตรีเลย์ การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  การป้องกันในเขตบัส ระบบศูนย์สั่งการรวม การควบคุมและเฝ้าดูการส่งจ่ายและการ
ป้องกันระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัลเบื้องต้น 

 

วฟ.432   ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                                                          1(0-3-1) 
EE.432    Power  System  Protection  Laboratory                                                             
 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านหรือเรียนควบกับวิชา วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง                   
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 
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วฟ.433   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                         3(3-0-6)  
EE.433    High  Voltage   Engineering                                                                             
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี                                                          

 การใช้ไฟฟ้าแรงสูงในระบบก าลังและแรงดันเกินในระบบก าลัง การก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือการ
ทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน     การเกิดเบรกดาวน์ใน
ไดอิเล็กตริกที่เป็นก๊าซ ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การ
ประสานสัมพันธ์ฉนวน 

 
วฟ.470   การศึกษาโครงงานวิศวกรรม                                             1(0-3-1) 
EE.470    Engineering  Project  Study 

 วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วฟ.317 สัมมนาและรายงาน 

 นักศึกษาแต่ละกลุ่มโครงงาน จะต้องสรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มวิชาที่สนใจ    เพ่ือเสนอ
หัวข้อโครงงาน  จากนั้นกลุ่มนักศึกษาจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน   ศึกษาความรู้พ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งสืบค้นภูมิหลังของงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน  ท าการวางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงาน
ดังกล่าว  พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงงานส าเร็จ  และจะต้องท ารายงานความคืบหน้าของ
โครงงานตามแบบที่ทางสาขาวิชาก าหนด  ทั้งนี้หัวข้อโครงงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่นักศึกษาเลือก
เรียนด้วย มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบปากเปล่า 

 
วฟ.471   โครงงานวิศวกรรม                                                                         3(0-9-3)  
EE.471     Engineering  Project   
             วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม    
             การศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้เสนอไว้ใน วฟ.470 การศึกษาโครงงาน
วิศวกรรม เพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  มีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบปากเปล่า และจะต้อง
จัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
วฟ.490   การฝึกงานวิศวกรรม                                                                         0(0-40-0)  
EE.490   Engineering   Training   
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
         การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง  
โดยนักศึกษาต้องส่งรายงานการฝึกงานและหน่วยงานส่งใบแสดงผลการประเมินตามแบบที่คณะฯก าหนด  
โดยมีการประเมินผล เป็นผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U) 
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 2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 
วฟ.320    วิศวกรรมส่องสว่าง                                   3(3-0-6) 
EE.320     Illumination  Engineering    

              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
             คุณสมบัติทางการออกแบบวงแสง แสงและการมองเห็น การวัดแสง ควบคุมแสง แหล่งก าเนิดแสง 
ค่าความเข้มแสง  ค่าความส่องสว่าง  การก าหนดการส่องสว่างภายในอาคาร  ค่าการค านวณดรรชนีแสงจ้า  
การค านวณการส่องสว่างนอกอาคาร  
 
วฟ.336   ระบบควบคุมแบบล าดับท่ีโปรแกรมได้                                       3(2-3-5)  
EE.336    Programmable  Logic  Control  Systems   
        วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
            การศึกษาโครงสร้างการท างานของเครื่องควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ (PLC) การ
โปรแกรมค าสั่งใช้งานแบบต่างๆ การเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุต เพ่ือควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งาน
ควบคุมระบบต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม  และการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ 
 
วฟ.343   การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน                                    3(3-0-6) 
EE.343    Energy  Conservation  and   Management    

           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
   หลักการเบื้องต้นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  หลักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารจัดการโหลด  กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน การจัดการและการวิเคราะห์พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  ปัจจัยทางด้านเทคนิค
ที่จะท าให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบแสงสว่าง การท าความร้อน การระบายอากาศ 
ระบบปรับอากาศและท าความเย็น  มอเตอร์ในอุตสาหกรรม แหล่งก าเนิดพลังงานร่วม การอนุ รักษ์พลังงาน
และการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
วฟ.397   ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า                1(0-3-1)  
EE.397    Specific  Laboratory  in  Electrical  Engineering 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  การทดลองเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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วฟ.398   เครื่องจักรกลไฟฟ้า                3(3-0-6) 
EE.398    Electrical  Machines 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  ทฤษฎีและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส  
เครื่องจักรกลไฟฟ้าสลับแบบซิงโครนัส  และเครื่องจักรกลชนิดพิเศษ เช่น เซอร์โวมอเตอร์  ซิงโคร  สเต็ปเปอร์
มอเตอร์ 
 

วฟ.438   โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย                                                        3(3-0-6)                             
EE.438    Power  Plant  and  Substation 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           การศึกษาเส้นโค้งโหลด  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานดีเซล  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานไอน้ า  โรงจักรไฟฟ้า
พลังงานแก๊ส  โรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ า โรงจักรไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
แหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียน  สถานีไฟฟ้าย่อยแบบต่างๆ บริภัณฑ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย  โครงสร้างของสถานี
ไฟฟ้าย่อย ระบบสถานีไฟฟ้าย่อยอัตโนมัติ  การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย  และระบบการต่อลงดิน 
 

วฟ.440   ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า                                                              3(2-3-5) 
EE.440   Special  Problems  in  Electrical  Engineering    
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  การศึกษาและปฏิบัติการปัญหาเฉพาะอย่างทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

วฟ.475   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1                3(3-0-6) 
EE.475    Selected  Topics  in  Electrical  Engineering I  
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หัวข้อที่น่าสนใจในช่วงเวลาปัจจุบัน  ซึ่งเป็นทฤษฎี หรือการพัฒนาใหม่ๆ   ในสาขาต่างๆ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า  
 

วฟ.476   หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2                3(3-0-6) 
EE.476    Selected  Topics  in  Electrical  Engineering II   
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หัวข้อที่น่าสนใจในช่วงเวลาปัจจุบัน  ซึ่งเป็นทฤษฎี หรือการพัฒนาใหม่ๆ  ในสาขาต่างๆ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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วฟ.477   อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง                3(3-0-6) 
EE.477    Internet  of  Things 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต
ในทุกสรรพสิ่ง  โครงสร้างของอุปกรณ์  เซ็นเซอร์   และแอคจูเอเตอร์เบื้องต้น   เครือข่ายและโพรโทคอลแบบ 
M2M  เกตเวย์และการประมวลผลที่ชายขอบ  โพรโทคอลการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต  ได้แก่ REST และ 
MQTT  การประมวลผลบนกลุ่มเมฆส าหรับ IoT หลักการของความปลอดภัยจากปลายสู่ปลาย  การบริหาร
จัดการอุปกรณ์และโครงข่าย IoT กรณีศึกษาของการประยุกต์ IoT ในโรงงานอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ 
 
วฟ.478   โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ                3(3-0-6) 
EE.478    Smart  Grid 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 หลักการเบื้องต้นของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ  
โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้า  ระบบการจ่ายไฟฟ้า  สถานีไฟฟ้า  เครื่องวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้า  อัตราค่า
ไฟฟ้า  การวางแผนก าลังการผลิตไฟฟ้า  การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้พลังงานไฟฟ้า  สถานีจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้า  แหล่งก าเนิดไฟฟ้าด้วยอาคารอัจฉริยะ  โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนสู่การ
ลดปริมาณคาบอนไดออกไซด์  และการเป็นสังคมสีเขียว 
 
วฟ.479   ระบบยานยนต์ไฟฟ้า                3(3-0-6) 
EE.479    Electric  Vehicle  Systems   
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 การใช้ไฟฟ้าในการขนส่ง   ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า    และยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด  
ยานยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊ก-อิน ไฮบริด  มอเตอร์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  มอเตอร์กระแสตตรง  มอเตอร์ซิงโครนัส
ชนิดแม่เหล็กถาวร   มอเตอร์เหนี่ยวน า   มอเตอร์ชนิดรีลักแตนซ์   แบตเตอรี่ และระบบการเก็บพลังงาน  
คอนเวอร์เตอร์  อินเวอร์เตอร์  และการขับเคลื่อนมอเตอร์  เครื่องประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 
 

           3) หมวดวิชาเลือกเสรี 

       ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ต้องไม่ซ้ าซ้อน
กับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือนักศึกษาอาจเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1. ตารางการเปรียบเทียบแต่ละภาคเรียนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

        หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศท.100 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) ศษท110 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศท.123 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ศษท402 กฎหมายเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
ศท.131 ศิลปะการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) ศษท507 รู้ไทย รักษไ์ทย 3(3-0-6) 
ศท.xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
ศท.141 คณิตศาสตร์ร่วมสมยั 2(2-0-4) คม.205 เคม ี 3(2-3-5) 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า    1(0-3-1) คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-5) วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า     1(0-3-1) 
วอ.102 กระบวนการผลติขั้นพ้ืนฐานส าหรบั

วิศวกร 
 1(0-3-1)    

 รวม 19(16-9-35) รวม รวม 18(16-6-34) 
 
 
 

         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                       หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศท.101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     2(2-0-4) ศษท101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ศท.110 ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ศษท102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ศท.142 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลก

ยั่งยืน   
2(2-0-4) ศษท401 สมาร์ทเกษม 3(3-0-6) 

คณ.109 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) ศษท603 การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวนั  2(1-2-3) 
คม.105 เคมีทั่วไป  4(3-3-7) คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 4(3-3-7) ฟส.210 ฟิสิกส ์1 3(2-3-5) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-3-5) วอ.102 กระบวนการผลติขั้นพ้ืนฐานส าหรบั

วิศวกร 
1(0-3-1) 

 รวม 21(18-9-39  รวม 18(15-8-33) 
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         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                        หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศท.102 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์   2(2-0-4) ศษท111 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 3(3-0-6) 
ศท.xxx กลุ่มวิชาพลานามัย  1(0-2-2) ศษท201 ไลฟ์สไตล์ผูป้ระกอบการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
ศท.xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(3-0-6) ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4) 
ฟส.111 ฟิสิกส์ทั่วไป 2   4(3-3-7) คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 
คณ.110 แคลคูลสั 2   3(3-0-6) ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-5) 
วฟ.218 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6)    

 รวม 20(17-8-38)  รวม  18(15-9-33) 
 
 

 

         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
ศท.121 วิถีแห่งเกษม 3(3-0-6) วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-5) 
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า    1(0-3-1) วฟ.225 วงจรไฟฟ้า      3(3-0-6) 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6) วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วฟ.232 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์  1(0-3-1) วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก         3(3-0-6)    
วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6)    

 รวม 20(18-6-38)  รวม  18(17-3-35) 
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                    หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   3(3-0-6) วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   3(3-0-6) 
วฟ.347 ระบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
 วฟ.361 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(0-3-1) วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6) วฟ.393 ระบบควบคมุ     3(3-0-6) 
วฟ.391 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า   1(0-3-1) xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 
วฟ.393 ระบบควบคมุ     3(3-0-6)    

 รวม 17(15-6-32)  รวม  16(15-3-31) 
     
 
 
 
 
 
 

         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                        หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน      1(0-3-1) วฟ.317 สัมมนาและรายงาน       1(0-3-1) 
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.349 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง   3(3-0-6) วฟ.356 การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์

ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-3-5) 

วฟ.356 การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกล
ไฟฟ้า   

1(0-3-1) 

วฟ.392 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2   3(3-0-6) วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) 
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1(0-3-1) วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (กลุ่มวชิาชีพเลือก) 3(3-0-6) 
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) วอ.211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 รวม 17(14-9-31)  รวม 15(11-12-26) 
        

 

 

       หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                    หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม    0(0-40-0) วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม    0(0-40-0) 

 รวม 0(0-40-0)  รวม 0(0-40-0) 
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         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.336 ระบบควบคุมแบบล าดับที่โปรแกรมได ้ 3(2-3-5) วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได้ 

 (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
3(2-3-5) 

วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) 
วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม   1(0-3-1) วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6) 
วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1) 
วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6) 
 xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม   1(0-3-1) 

 รวม 16(14-6-30)  รวม 14(11-9-25) 
 
 
 

        หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั  1(0-3-1) วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  

(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
  3(3-0-6) 

วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  3(3-0-6) วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม        3(0-9-3) วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
  1(0-3-1) 

 วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม        3(0-9-3) 
 xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) xxxxx หมวดวิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

 รวม 13(9-12-22)  รวม 13(9-12-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        
มคอ.2 

  - 85 - 

2. โครงสร้างหลักสูตรส าหรับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ  2.2.2  คือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก าลัง หรือเทียบเท่า 

 
 2.1  จ านวนหน่วยกิต                  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    95       หน่วยกิต 
 
 2.2   โครงสร้างหลักสูตร 

      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   2 หน่วยกิต 
             1.1) รายวิชาบังคับ                            - หน่วยกิต   

  1.2) รายวิชาเลือก                                                        2  หน่วยกิต 
  1.3) รายวิชาเลือกอิสระ                                                  - หน่วยกิต 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ 93         หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต 

                2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                53         หนว่ยกิต 
 2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                  10 หน่วยกิต 
 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี             - หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

3. ตารางแผนการเรียนของหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก าลัง หรือเทียบเท่า 

 
ชั้นปีที่ 1 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4) คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
คณ.109 แคลคูลสั 1   3(3-0-6) ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) 
คม.205 เคม ี 3(2-3-5) วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม               3(2-3-5) วอ.211 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     3(3-0-6) วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า       1(0-3-1) 
วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 

(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
3(3-0-6) วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า                                                             

    
3(3-0-6)   

    วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1(0-3-1) 
 รวม   20(18-6-38)  รวม 18(13-15-31) 
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ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(3-0-6) 
ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า                      3(3-0-6) วฟ.356 

 
การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) 

วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-1) วฟ.393 ระบบควบคมุ      3(3-0-6) 

วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง      3(3-0-6) 
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน           1(0-3-1) วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1) 
วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 

(กลุ่มวิชาชีพเลือก)   
3(3-0-6) วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      1(0-3-1) 

 รวม  20(17-9-37)  รวม    20(17-9-37) 
 

        ชั้นปีที่ 2 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
   วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม    0(0-40-0) 

    รวม     0(0-40-0) 
 

ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต    
วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่       

โปรแกรมได้ (กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
3(2-3-5)    

วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า   3(3-0-6)    
วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6)    
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม             1(0-3-1)    
วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรม 

ไฟฟ้า (กลุ่มวิชาชีพเลือก)  
  1(0-3-1)    

วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง         3(3-0-6)    
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม             3(0-9-3)    

 รวม 17(11-18-28)    
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4. ตารางการเปรียบเทียบแต่ละภาคเรียนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก าลัง หรือเทียบเท่า 

 
          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศท.110 ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6) ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้น 2(2-0-4) 
คณ.109 แคลคูลสั 1   3(3-0-6) คณ.109 แคลคูลสั 1   3(3-0-6) 
คม.105 เคมีทั่วไป 4(3-3-7) คม.205 เคม ี 3(2-3-5) 
วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม                      3(2-3-5) วก.107 การเขียนแบบวิศวกรรม               3(2-3-5) 
วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า         1(0-3-1) วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     3(3-0-6) 
ฟส.110 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 4(3-3-7) วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   
วฟ.227 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า     3(3-0-6) วฟ.343 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  

(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 
3(3-0-6) 

 รวม 21(17-12-38)  รวม  20(18-6-38) 

 
 
 

           หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                         หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) คณ.110 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
ฟส.111 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 4(3-3-7) ฟส.210 ฟิสิกส์ 1 3(2-3-5) 
วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) วค.102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(2-3-5) 
วฟ.233 วงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 3(3-0-6)   วอ.211 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
วฟ.390 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1          3(3-0-6)   วฟ.219 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-1) 

  วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.228 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า       1(0-3-1) 
   วฟ.358 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6)   
    วฟ.359 ปฏิบัติการการแปรสภาพพลังงานกล

ไฟฟ้า 
1(0-3-1) 

 รวม    19(17-6-36)  รวม   18(13-15-31) 
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          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                           หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วอ.211 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 
วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) วก.217 กลศาสตร์วิศวกรรม                      3(3-0-6) 
วฟ.225 วงจรไฟฟ้า                      3(3-0-6) ฟส.211 ฟิสิกส์ 2 3(2-3-5) 
วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า     1(0-3-1) วฟ.225 วงจรไฟฟ้า                      3(3-0-6) 
วฟ.356 

 
การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) วฟ.226 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-1) 

วฟ.391 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า     1(0-3-1) วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
วฟ.392 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2   3(3-0-6) วฟ.317 สัมมนาและรายงาน           1(0-3-1) 
คณ.208 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) วฟ.398 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (กลุ่มวิชาชีพเลือก)  3(3-0-6) 

 รวม 20(17-9-37)  รวม  20(17-9-37) 

 
 

          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)                                          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.231 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.334 สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า   3(3-0-6) วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(3-0-6) 
วฟ.218 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า        1(0-3-1) วฟ.346 วิเคราะหร์ะบบไฟฟ้าก าลัง    3(3-0-6) 
วฟ.317 สัมมนาและรายงาน           1(0-3-1) วฟ.356 

 
การเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(2-3-5) 

วฟ.341 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(3-0-6) วฟ.393 ระบบควบคมุ      3(3-0-6) 
วฟ.347 ระบบไฟฟ้าก าลัง                    3(3-0-6) วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง             3(3-0-6) 
วฟ.361 ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ก าลัง 1(0-3-1) วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1) 
วฟ.393 ระบบควบคมุ         3(3-0-6) วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      1(0-3-1) 

 รวม   18(15-9-33)  รวม   20(17-9-37) 

 
 
                   หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)       หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม          0(0-40-0) วฟ.490 การฝึกงานวิศวกรรม     0(0-40-0) 

 รวม 0(0-40-0)  รวม 0(0-40-0) 
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                      หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า   3(3-0-6) วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได ้

(กลุ่มวิชาชีพเลือก)                                        
3(2-3-5) 

วฟ.349 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง   3(3-0-6) วฟ.338 การออกแบบระบบไฟฟ้า   3(3-0-6) 
วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม             1(0-3-1) วฟ.353 พลังงานหมุนเวียน   3(3-0-6) 
วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง            3(3-0-6) วฟ.394 ปฏิบัติการระบบควบคุม             1(0-3-1) 
วฟ.438 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย  3(3-0-6) วฟ.397 ปฏิบัติการเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

(กลุ่มวิชาชีพเลือก)   
  1(0-3-1) 

วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม      1(0-3-1) วฟ.433 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง            3(3-0-6) 
วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6) วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม             3(0-9-3) 

 รวม  17(15-6-32)  รวม 17(11-18-28) 
 
 

                      หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)          หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วฟ.336 ระบบควบคมุแบบล าดับที่โปรแกรมได ้ 3(2-3-5) - - - 
วฟ.431 การป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง 3(3-0-6)    
วฟ.432 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลงั 1(0-3-1)    
วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม            3(0-9-3)    
วฟ.xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3(3-0-6)    

 รวม  13(8-15-21)  รวม - 
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