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วัตถุประสงค     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพ

ดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาวิชาชีพ 

2. มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับ

ที่สูงข้ึน   

3. มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองและตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4. มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5. มีวุฒิภาวะและทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และสามารถบริหารจัดการงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

6. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ   

7. มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางดานธุรกิจและ

เขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได 

8. นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ยังมีเปาหมายในการพัฒนาวิชาการดานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสผานการวิจัยและการบริการวิชาการโดย

การสงเสริมอาจารยใหทําวิจัยและใหบริการวิชาการโดยรวมมือกับผูประกอบการผานกระบวนการตางๆ เชน 

กระบวนการทางสหกิจศึกษาเปนตน 
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3.1.1 โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

6 

12 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                       ไมนอยกวา 102 

โครงงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 27 27 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 

 - วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส   

 - วิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส                                                 

63 

26 

37 

60 

26 

34 

2.3 กลุมวิชาเลือก 12 9 

2.4 วิชาสหกิจศึกษา - 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไมนอยกวา 6 

 

 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา             12   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต  

ทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 

3(3-0-6) 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  

English II 

3(3-0-6) 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  

English III 

3(3-0-6) 

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  

English IV 

3(3-0-6) 
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(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                               6   หนวยกิต  

                     นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จํานวน 6 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

Work Preparation and Continuing Self-development 

3(3-0-6) 

 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                           12  หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                              

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซีด ี

Computational & Statistical Thinking for ABCD 

3(2-2-5) 

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 

ABCD for All Professions 

3(2-2-5) 

GE 363 789 ผูประกอบการสรางสรรค  

Creative Entrepreneurs  

3(3-0-6) 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   102 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                  27 หนวยกติ 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

3(3-0-6) 

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 

Calculus for Engineering I 

3(3-0-6) 

SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 

Calculus for Engineering II 

3(3-0-6) 
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SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 

Calculus for Engineering III 

3(3-0-6) 

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 

Differential Equations for Engineering 

3(3-0-6) 

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 

General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 

General Physics Laboratory II 

1(0-3-2) 

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 

Fundamentals of Physics I 

3(3-0-6) 

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 

Fundamentals of Physics II 

3(3-0-6) 

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 3 หนวยกิต 

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 

Engineering Skills Development 

1(0-3-2) 

ไมนับหนวยกิต 

 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                  60 หรือ 63  หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมระบบอิเลก็ทรอนิกส   26  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ทุกรายวิชา

ตอไปนี ้

EN 211 100 วงจรไฟฟา 

Electric Circuits 

3(3-0-6) 

**EN 212 800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 

Electrical Engineering Laboratory I 

1(0-3-2) 

**EN 212 801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 

Electrical Engineering Laboratory II 

1(0-3-2) 

EN 241 100 การเขียนโปรแกรมไพธอน 

Python Programming 

3(3-0-6) 

**EN 242 106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

Electrical Instruments and Measurements 

3(3-0-6) 

*EN 242 107 การออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัล 

Digital Logic Circuit Design 

3(3-0-6) 
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*EN 242 108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Devices and Circuits 

3(3-0-6) 

**EN 243 109 สถิติประยุกตเพื่องานวิจัยและพฒันา 

Applied Statistics for Researches and Developments 

3(3-0-6) 

**EN 252 101 สนามแมเหล็กไฟฟา 

Electromagnetic Fields 

3(3-0-6) 

**EN 252 102 ทฤษฎีการแปลงสญัญาณเบื้องตนและพชีคณิตเชิงเสน 

Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra 

 

 

3(3-0-6) 

วิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส                                                      34 หรือ 37 หนวยกิต                                     

นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส ทุกรายวิชา  

และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 244 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  

จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 244 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  

และ EN 244 999 โครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส   

**EN 213 106 ระบบควบคุม  

Control Systems 

3(3-0-6) 

**EN 213 204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

Power Electronics 

3(3-0-6) 

**EN 241 805 การฝกปฏิบัติทางวชิาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1 

Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills I 

1(0-3-2) 

*EN 242 203 การออกแบบและประยุกตใชงานวงจรอิเล็กทรอนกิส 

Electronic Circuit Design and Applications 

2(2-0-4) 

*EN 242 204 การออกแบบระบบดิจิทลัดวยภาษาพรรณาฮารดแวร 

Digital System Design using HDL 

2(2-0-4) 

**EN 242 205 การโปรแกรมภาษาซีสาํหรับระบบสมองกลฝงตัว 

C Programming Language for Embedded Systems 

 

3(3-0-6) 
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**EN 242 806 การฝกปฏิบัติทางวชิาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 

Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills II 

1(0-3-2) 

**EN 243 206 หลักมูลของเคร่ืองจักรกลไฟฟา  

Fundamental of Electrical Machines 

3(3-0-6) 

*EN 243 207 ตัวตรวจรูและการใชงาน 

Sensors and Applications 

2(2-0-4) 

**EN 243 208 ระบบสื่อสารและโครงขายคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา 

Introduction to Communication Systems and Computer 

Networks 

3(3-0-6) 

*EN 243 209 การจําลองวงจรและแบบจําลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Device Modelling and Circuit Simulation 

2(2-0-4) 

*EN 243 210 ปญญาประดิษฐประยุกต 

Applied Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

*EN 243 701 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Systems Development 

1(0-3-2) 

**EN 243 804 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Systems Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

**EN 243 807 การฝกปฏิบัติทางวชิาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 3 

Electronic Systems Engineering Profession Practices and 

Skills III 

1(0-3-2) 

**EN 244 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Systems Engineering Pre-project 

1(0-3-2) 

EN 244 999 โครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Systems Engineering Project 

2(0-6-3) 

**EN 253 207 สัญญาณและระบบทางเวลาแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Discrete Time Signals and Systems  

 

(3) กลุมวิชาเลือก                                     ไมนอยกวา  9  หรือ 12 หนวยกติ 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้ หรือรายวิชาที ่คณะฯ  

เปดเพิ่มเติมภายหลังอยางนอย 9 หนวยกิตสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 244 785 สหกิจศึกษา

ทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส หรืออยางนอย 12 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่ไมเลือกเรียนวิชา  

EN 244 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  

วิชาเลือกดานวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 
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**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 

Programmable Logic Controller 

3(2-3-6) 

EN 213 301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนาํ 

Introduction to Robotics 

3(3-0-6) 

**EN 213 303 ระบบควบคุมดิจิทัล 

Digital Control Systems 

3(3-0-6) 

EN 213 305 แมคคาทรอนิกส 

Mechatronics 

3(3-0-6) 

**EN 244 301 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส 

Noise Reduction Techniques in Electronic Systems 

3(3-0-6) 

**EN 244 303 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 

Biomedical Electronics 

3(3-0-6) 

**EN 244 304 การออกแบบตัวกรองสัญญาณ 

Filter Design 

3(3-0-6) 

**EN 244 305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล 

Data Storage Technology 

3(3-0-6) 

EN 244 306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 

Magnetism Magnetic Materials and Devices 

3(3-0-6) 

**EN 244 307 วิศวกรรมอคูสติก 

Acoustic Engineering 

3(3-0-6) 

EN 244 309 หลักการผลิตอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส 

Principles of Microelectronic Device Fabrication 

3(3-0-6) 

**EN 244 312 อุปกรณสารก่ึงตัวนาํ 

Semiconductor Devices 

3(3-0-6) 

*EN 244 313 การออกแบบไอซีดิจิทัล 

Digital IC Design 

3(3-0-6) 

*EN 244 314 การออกแบบไอซีซีมอสแบบแอนาลอก 

Analog CMOS IC Design 

3(3-0-6) 

EN 244 774 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1 

Special Topics in Electronic Systems Engineering I         

3(3-0-6) 

EN 244 775 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 

Special Topics in Electronic Systems Engineering II 

3(3-0-6) 

**EN 253 204 วิศวกรรมสายอากาศ 

Antenna Engineering 

3(3-0-6) 
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**EN 254 300 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

Microwave Engineering 

3(3-0-6) 

**EN 254 301 การแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

Electromagnetic Wave Propagation 

3(3-0-6) 

**EN 254 302 ความเขากันไดทางสนามแมเหล็กไฟฟา 

Electromagnetic Compatibility 

3(3-0-6) 

**EN 254 303 การสื่อสารเชิงแสง 

Optical Communication 

3(3-0-6) 

EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economy 

3(3-0-6) 

EN 813 500 การเรียนรูของเคร่ือง 

Machine Learning 

3(3-0-6) 

EN 813 501 การประมวลผลภาพเชงิดิจทิลั 

Digital Image Processing 

3(2-3-5) 

EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม 

Video Game Design 

3(3-0-6) 

EN 814 774 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรซอฟตแวร 

Special Topics in Computer Software 

3(3-0-6) 

AR 021 202 ธุรกิจและการตลาดสําหรับนักออกแบบ 

Business and Marketing for Designers 

3(2-2-5) 

AR 025 103 การออกแบบบรรจุภัณฑพื้นฐาน 

Basic Packaging Design 

 

3(1-4-4) 

วิชาเลือกดานวิศวกรรมอ่ืนๆ 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 

Introduction to Railway System Engineering 

3(3-0-6) 

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 

Tribology in Railway System Engineering 

3(3-0-6) 

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 

Rolling Stock Engineering 

3(3-0-6) 

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 

Railway Signaling and Control 

3(3-0-6) 

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 

Railway System Planning and Administration 

3(3-0-6) 
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EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 

Railway Project Management 

3(3-0-6) 

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 

Rail Track Design 

3(3-0-6) 

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 

Introduction to Railway Maintenance 

3(3-0-6) 

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 

Railway Electrification 

3(3-0-6) 

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 

Railway Traction Systems 

3(3-0-6) 

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ

Automation 

1 (0-3-2) 

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 

Building Information Modeling 

1 (0-3-2) 

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 

Rail Propulsion System 

3(3-0-6) 

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 

Train Operation and Control 

3(3-0-6) 

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 

Fundamentals of Flight 

3(3-0-6) 

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 

Flight Operation 

3(3-0-6) 

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 

Aviation Weather and Navigation 

2(1-2-3) 

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 

Integration Pilot Knowledge and Skills 

 

 

3(2-2-5) 

                            (4)  วิชาสหกิจศึกษา                                                      1 หนวยกิต 

 นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาจะตองเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้

**EN 244 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส     6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Electronic Systems Engineering  
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3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง  

 

คําอธิบายรายวิชา  

AR 021 202 ธุรกิจและการตลาดสําหรับนักออกแบบ 3(2-2-5) 

 Business and Marketing for Designers  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

 ภาพรวมธุรกิจและการตลาด  การจัดการธุรกิจ  การวิเคราะห 

SWOT ความเขาใจลูกคาเปาหมาย  ปจจัย พฤติกรรมและแรงจูงใจ  

การจําแนกตลาด  การเลือกเปาหมายทางการตลาด  และการวาง

ตําแหนงสนิคา  ยุทธศาสตรการสรางตราสินคา  การวิเคราะห

ตนทุน-ปริมาณ-กําไร  ยุทธศาสตรราคาและการจัดจาํหนาย  การ

สงเสริมการตลาด การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  

การตลาดกับความรับผดิชอบตอสังคม  กฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญา 

 

 

 Overview on business and marketing, business 

management, SWOT analysis, understanding target 

customers, behavior and motivating factors, market 

segmentation, market targeting and product positioning, 

brand building strategies, CVP analysis, pricing and 

distribution strategies, marketing promotions, integrated 

marketing communications (IMC), marketing and 

corporate social responsibility (CSR), intellectual 

property law 

 

   

AR 025 103 การออกแบบบรรจุภัณฑพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 

 Basic Packaging Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 
 ประวัติศาสตรการออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบกราฟก 

การออกแบบแบรนด วัสดบุรรจุภัณฑ เทคโนโลยี เทคนิคการ
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ออกแบบ  ประเภทของบรรจุภัณฑ มุงประเดน็ในการฝกออกแบบ 

และสรางหุนจําลองบรรจุภัณฑสามมิติเสมือนจริงและชิน้งาน

ตนแบบ 

 

 History of packaging design, graphic designs, brand 

designs, packaging materials, technology, design 

techniques, packaging types. Focusing on design practice 

and creating realistic 3D packaging mockups and 

prototypes 

 

   

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพื ้นฐานของการทํางาน ทักษะการเร ียนรู  ใน

ศตวรรษที ่ 21 ทักษะการเร ียนรู ด วยตนเอง การประยุกตใช

คอมพิวเตอรเพื ่อการเรียนรู การจัดการคุณภาพในองคกร หลัก

พื้นฐานความปลอกภัย ทักษะการตั้งคําถามและจดบันทึก ทักษะ

ความคิดสรางสรรค ไคเซนในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม 

เทคนิคการนําเสนอผลงาน ทักษะการแกไขปญหา 

 Basic description of work, 21st century learning skill, 

self-paced learning, introduction of computer for 

learning, quality manangement system in organization, 

priciples of safety, inquity skill, noting skill, creative 

thinking skill, kaizen in education, team work skill, 

presentation technique, problem solving skill 

 

   

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การ

ใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยนิยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพ

ชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอร

ชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

 

 Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 
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tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic 

computer-aided drawing 

   

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development               ไมนับหนวยกิต  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 

การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

วิเคราะหอันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ การออกแบบเชิง

สรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและ

การตรวจสอบ           

 
 

 Design thinking, identify needs, gather 

information, stakeholder analysis, operational research, 

hazard analysis, specification creation, creative design, 

conceptual design, prototype design and verification 

 

   

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผู ประกอบการ การ

ประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของ

ผู ประกอบการที ่ดี หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที ่ดีในการ

ทํางานและการเปนผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายใน

และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติ

และการคิดเชิงบวกเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   หลัก

มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับ

การทํางาน  หลักในการประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสราง

แนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสูความสําเร็จของ

ผู ประกอบการ  องคความรู ในการประกอบธุรกิจเบื ้องตนและ

หลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผน
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ธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การวางแผนดานการตลาด  การ

ฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 Process of entrepreneurial spirit incubation, 

evaluation of one’ s own potential, characteristics and 

spirit of good entrepreneurs, principles for the 

development and enhancement of good value in working 

and being good entrepreneurs, internal self- motivation 

and self-confidence, principle for reinforcing attitudes and 

positive thinking to improve work performance, principles 

of human relation and teamwork, enhancement of 

leadership, Buddhism related to work, ethics and morals 

of entrepreneurs, corporate social responsibility ( CSR) , 

development of creative and innovation skills, creation of 

new business ideas and opportunities and tips for 

entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

plan, practice work for developing entrepreneurial skills 

 

   

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง                      

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชี

วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การ

คิดเชิงวิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสมัยใหม การเขียนประวัติและ

จดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

 

 Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization 

and management, change management for sustainable 
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development, continuous improvement, occupational 

health and safety, creating motivation, critical and 

creative thinking, innovation development, modern 

information and communication technology, writing of 

curriculum vitae and application letter, report writing and 

presentation, personality development for leadership 

   

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ประวัติและวิว ัฒนาการของระบบขนสงทางราง การ

วางแผนนโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการ

เดินทางและการใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบ

ขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน 

สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัว

รถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การ

เดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสง

ทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

 

 History and evolution of rail transport system, 

policy planning, project development, forecast of travel 

demand and using rail transport, project management in 

rail transport system, railway track structure, bogies and 

motive power, railway station, railway electrification 

system, electrical system in rolling stock, signaling system 

and communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

 

   

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Railway System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะนํา 

กลไกการสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับราง

รถไฟ การหลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอ
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และราง ระบบแพนโทกราฟ ระบบล ูกป น ระบบตัวลดการ

สั ่นสะเทือน ระบบเกียร และการสงกําล ัง องคประกอบของ

เคร่ืองยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 

 Introduction to tribology in railway system, 

contact mechanics, friction in wheel- rail contact, 

lubrication in rail wheel, surface damage mechanism in 

rail wheel, pantograph system, brake system, damper 

suspension system, gear and transmission system,  

components of diesel engine and machine condition 

monitoring 

 

   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 วิศวกรรมลอเลื ่อนขั ้นแนะนํา สวนประกอบที ่ส ําคัญ 

ภาพรวมหลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว 

(รางและเบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับ

นํ้าหนัก ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิด

การออกแบบพื ้นฐาน การบําร ุงร ักษาและการติดตาม ระบบ

ลอเลื่อน 

 

 

 Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail 

vehicle dynamics ( traction and brake) , wheel and rail 

contact, comfort ride, bogie, suspension, brake system 

and rail coach body, rolling stock monitoring, 

maintenance and basic design concept are introduced 

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมสําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณและควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เกี ่ยวของตางๆ กับระบบ

อาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ
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ที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคา

และรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการ

ควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณตัิสัญญาณบนรถไฟและ

นอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและ

การเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

 Introduction to transport system, overview of 

signaling system and controlling for train, automatic train 

protection, standard related to signaling system and traffic 

control, signaling system for mass rapid transit, urban 

train, inter- city train and high speed train, the shunt, 

mechanical railroad switch, light signal, interlocking 

system, train control system, signaling system inside and 

outside the train, signaling system diagram, planning, 

design and technology selecting and suitable signaling 

system  

 

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเป นมาของระบบรางท ั ้ ง ในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย 

กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณ

ผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การ

วิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุน

และผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 History of rail transport system in Thailand and 

foreign countries, railway system with urban development 

and land utilization, commerce and economic 

characteristics of railway system, policy, law, railway 

organization management and administration, forecast of 

passenger and merchandise demand,  determination of 

train fares structure, feasibility study and analysis in 
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railway system project, joint venture and impact of 

railway business operation 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณา

การ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การ

จัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 

 Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources 

management system, document and information 

management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 

 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟข้ันแนะนํา 

ลอเลื่อนข้ันแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชาน

เมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความ

เสถียรของทางที่ใชรางเชื ่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving,  stop 

effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub-

urban rail, urban rail, rail track structure and composition, 

stability of rail track in long rail link, signaling system 

facilities in railway operating related to civil work 
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EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดพื ้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพ

และความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัว

รถไฟ ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง 

ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความ

สะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance 

plants, tools and equipments, quality and safety in 

maintenance, case study in auxiliary systems on rolling 

stock, rolling stockpower systems, rail track system and 

station, railroad switching, signaling and communication 

system in electrical system, facilities 

 

   

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงทางรางขั ้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลาก

จูงรถไฟมอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลย

ปองกันและระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรบัระบบ

ไฟฟาสําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผล

และการจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 Introduction to rail transport system, overview of 

railway electrification, DC railway power supply system, 

AC traction power system, principle and design of 

protective relay and grounding system, computer 

simulation of railway electrification, power quality, 

supervisory control and data acquisition (SCADA), auxiliary 

power supply system and maintenance 
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EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางขั้นแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐาน

ของมอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการ

ขับเคลื ่อนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอร

กระแสไฟสล ับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทาง

พลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรง

แมเหล็กในการเคลื่อนที่  

 

 

 Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC 

traction motor and AD traction motor, velocity control for 

DC motor and AC motor drive system, mechanical brake 

system, dynamic and regenerative braking system, 

magnetically levitating technology 

 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบอัตโนมัติข้ันแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ 

รีเลย สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอล

โทรลเลอร และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, Role of automation, 

Industrial Applications, Automation Components, Relays, 

Switches, Sensors,  Actuators, Programmable logic 

controller (PLC) and Industrial internet of things (IIoT) 

 

   

*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 
 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารขั ้นแนะนํา แบบจําลอง 

วัสดุ แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 
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 Introduction to Building Information Modeling, 

Modeling, Materials, Families, Documentation, Views and 

Project Management 

   

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อน

รถไฟและระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล 

รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา 

ระบบมอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบ

มอเตอรเชิงเสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรค

แบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram 

stop system, diesel engine propulsion system, diesel-

hydraulics locomotive, diesel mechanical locomotive, 

diesel electrical locomotive, DC and AC direct and 

alternating current, linear motor system and 

electromagnetic suspension, transmission system and 

regenerative brake system 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวน

รถ การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัย

และความเชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการ

จัดการเดินรถ อาณัติสญัญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหาง

ระหวางขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของ

การเดินรถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อรองรับการ

เดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสง

ระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance, time, principle of safety 
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and reliability, distance arrangement between rolling 

stock in train operation, type railway signaling, effect of 

distance arrangement between rolling stock in train, 

principle of correlation, capacity analysis of train 

operation, flow design and the components for train 

operation, train  operation  and  control  for  service  

providers  in railway transport system 

   

EN 211 100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Circuits  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  รายวิชารวม SC 401 206  

           องคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช 

ทฤษฎีวงจร ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา ความเก็บประจุ วงจร

อันดับหนึ่งและอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรไฟฟากําลัง

กระแสสลับ ระบบไฟฟาสามเฟส 

 

           Circuit elements, node and mesh analysis, circuit 

theorems, resistance, inductance, capacitance, first and 

second order circuits, phasor diagram, AC power circuits, 

three- phase systems 

 

   

EN 212 800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN 211 100 และ รายวิชา

รวม EN 242 106 หรือ รายวิชารวม EN 211 100 และ รายวิชา

รวม EN 212 101 

 

           ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 211 100 และ EN 

242 106 (หรือ EN 212 101) อยางนอย 10 การทดลอง 

 

           Perform at least 10 experiments according to the 

topics taught in EN 211 100 and EN 242 106 (or EN 212 

101) 

 

   

**EN 212 801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 212 800  
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           ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 212 101 (หรือ EN 

242 106) และ EN 212 104 (หรือ EN 252 101) และ EN 242 

200 (หรือ EN 242 108) อยางนอย 10 การทดลอง 

 

           Perform at least 1 0  experiments according to the 

topics taught in EN 212 101 or EN 242 106, EN 212 104 or 

EN 252 101, and EN 242 200 or EN 242 108 

 

   

**EN 213 106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 Control Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 212 103 # หรือ EN 252 102 #  

           แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบ ระบบควบคุม ฟงกชั่น

ถายโอน แบบจําลองระบบเชิงเวลาและเชิงความถี่ แบบจําลอง

ผลตอบสนองไดนามิกสของระบบ  ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง 

ลูปปดและลูปเปด เซนซิติวิตี้และการควบคุมแบบปอนกลับ ชนิด

ของการควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพ

ของระบบวิธีการทดสอบเสถียรภาพ 

 

           Mathematical models of systems, control system, 

transfer function, system models on time domain and 

frequency domain, dynamic models and dynamic 

responses of systems, first and second order systems, 

closed- loop and open- loop control, feedback control 

and sensitivity,  type of feedback control, concepts and 

conditions of system stability, method of stability test 

 

   

**EN 213 204 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Electronics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 242 200 หรือ EN 242 108  

           คุณลักษณะของอุปกรณของอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอด

กําลัง ไทริสเตอร มอสเฟต วงจรแปลงผัน วงจรแปลงผันแบบ

เปลี ่ยนกระแสสลับเปนกระแสตรง วงจรแปลงผันแบบเปลี ่ยน

กระแสตรงเปนกระแสตรง วงจรแปลงผันแบบเปลี่ยนกระแสสลับ

เป นกระแสสล ับ วงจรแปลงผ ันแบบเปล ี ่ยนกระแสตรงเปน

กระแสสลับฮารโมนิกส วงจรกรอง 
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           Characteristics of power electronics devices, 

power diode, thyristors, MOSFET, principle of power 

converters, AC to DC converter, DC to DC converter, AC 

to AC converter, DC to AC converter, harmonics, filter 

 

   

**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

 Programmable Logic Controller  

 เง ื ่อนไขของรายวิชา : EN 213 106 หรือ EN 212 103 หรือ  

EN 252 102 หรือ EN 242 107 หรือ EN 812 200      

 

           ฮารดแวรของพีแอลซี หลักการทํางานของพีแอลซี คําสั่งใน

พีแอลซี เทคนิคการเขียนโปรแกรม เทคนิคการอานโปรแกรม การ

วิเคราะหหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

 

           Hardware of PLC, PLC operating principle, PLC 

operations, programming techniques reading techniques, 

error diagnostics 

 

   

EN 213 301 วิทยาการหุนยนตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 501 005  

           วิทยาการของหุนยนตขั้นแนะนํา จลนศาสตรของหุนยนต 

ตัวขับเคลื ่อนของหุ นยนต พื ้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

หุ นยนต ตัวรับรู ของหุ นยนต แบบจําลองคอมพิวเตอรกราฟก

สําหรับหุนยนต ระบบสื่อสารและควบคุมของหุนยนต 

 

           Introduction to robotics, robot kinematics, robot 

actuators, basic electronics for robots, robot sensors, 

computer graphics modelling for robots, robot 

communication and control 

 

   

**EN 213 303 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Control Systems  

 เงื ่อนไขของรายวิชา  :  EN 213 106 และ EN 213 107 หรือ 

EN 213 106 และ EN 253 207 

 

           ฟงกชันถายโอนและสมการสถานะทางเวลาไมตอเนื่อง การ

เทียบเทาระบบไมตอเนือ่งทางเวลา กับระบบตอเนื่องทางเวลา การ
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เลือกความถี่ของการสุมตัวอยาง โลคัสรากและพลอตผลตอบสนอง

ทางความถี่ของระบบเวลาไมตอเนื่อง คุณสมบัติและการวิเคราะห

ระบบควบคุมแบบเวลาไมตอเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมแบบ

เวลาไมตอเนื่องโดยวิธีระบบควบคุมตอเนื่องทางเวลา โดยวิธีใช

โลคัสรากและโบดพลอตของระบบเวลาไมตอเนื่อง โดยวิธีพีชคณิต 

และโดยวิธีปอนกลับสถานะและตัวประมาณสถานะ ความคลาด

เคลื่อนเนื่องจากการควอนไตซ การสรางระบบควบคุมแบบเวลาไม

ตอเนื่อง 

           Discrete- time transfer function and discrete- time 

state equation, discrete- time equivalences of a 

continuous-time system, selection of sampling frequency, 

root locus and frequency response plots of a discrete 

time system, characteristics and analysis of discrete- time 

control system, design of discrete- time controller by 

discrete- time  equivalence of a continuous- time 

controller, by root locus and Bode plot of discrete- time 

systems, by algebraic method, by state feedback and 

state estimator, quantization errors, implementation of a 

discrete time controller 

 

 

EN 213 305 แมคคาทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Mechatronics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 006  

           มอเตอรไฟฟา ระบบไฮโรลิกสและระบบนิวแมติกส ตัว

ขับเคลื่อนทางกล ทราสดิวเซอร เซนเซอร ไมโครคอนโทรลอร พี

แอลซีเบื้องตน ระบบควบคุม 

 

           Electric motor, hydraulics system and neumatics 

system, mechanisms, transducers, sensors, 

microcontroller, introduction to PLC, control system 

 

   

EN 241 100 การเขียนโปรแกรมไพธอน 3(3-0-6) 

 Python Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  
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  แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร 

องคประกอบของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร ผังงานโปรแกรม แนะนําไพธอน วากยสัมพันธพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐาน การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม 

ฟงกชัน แฟมขอมูล คลาส 

 

  Computer system concepts, hardware 

components, software components, hardware and 

software interaction, program flowchart, introduction to 

python, basic syntax, data types, data input and output, 

control structures, functions, files, classes 

 

   

**EN 241 805 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Profession Practices 

and Skills 1 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  การอานสัญลักษณอุปกรณและผังวงจรอิเล็กทรอนิกส 

การตอวงจรตนแบบ การเขียนแบบผังวงจร การเขียนแบบลายวงจร 

การจัดทําแผนวงจรพิมพ การบัดกรี การประกอบชิ้นงานตนแบบ 

 

  Electronic element symbols and schematics 

reading, circuit prototyping, schematic drawing, printed 

circuit board drawing, printed circuit board fabrication, 

soldering, prototype finishing 

 

   

**EN 242 106 เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical Instruments and Measurements  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006  

  ระบบหนวยและมาตรฐานของการวัด คาไดจากการวัด

และคาความผิดพลาด ความปลอดภัย กราวดและอุปกรณปองกัน

วงจร เคร่ืองมือวัดทางกลไฟฟาแบบชี้คา ออสซิลโลสโคป เคร่ืองมือ

วัดแบบดิจิตอล เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร การวัดดวยบริดจ 

สัญญาณและการรบกวนทางไฟฟา 

 

  Systems of units and standards of measurement; 

measurement data and errors; safety, grounds, and circuit 

protection devices; electromechanical indicating 
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instruments; oscilloscopes; digital instruments; sensors 

and transducers; bridge measurements; electrical noise 

and interference 

   

*EN 242 107 การออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Logic Circuit Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 211 100 #  

  อ ุปกรณ สว ิ ตช   ระบบต ั ว เลขในวงจร เช ิ งตรรกะ 

องคประกอบวงจรเชิงตรรกะ พีชคณิตบูลีน การลดรูปวงจรตรรกะ 

วงจรตรรกะเชิงผสมและการใชงาน แลตชและฟลิบฟลอบ วงจรนับ

แบบไม ประสานเวลา วงจรเช ิ งล ํ าด ับแบบประสานเวลา 

องคประกอบหนวยความจํา วงจรตรรกะแบบโปรแกรมได ตัวอยาง

การประยุกตใชงานวงจรเชิงตรรกะ เชน วงจรถอดรหัสสัญญาณ 

วงจรบวกเลข วงจรนาิกา เปนตน 

 

  Switching devices, number systems in logic circuit, 

logic circuit elements, Boolean algebra, logic 

minimization, combinational logic circuits and 

applications, latches and flip-flops, asynchronous 

counter, synchronous sequential circuits, memory 

elements, programmable logic devices, example of logic 

circuit applications, e.g. decoder, adder, clock 

 

   

**EN 242 108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Electronic Devices and Circuits  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 211 100  

  อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะของอุปกรณเกี ่ยวกับ

ความสัมพันธกระแส-แรงดัน การตอบสนองความถี่ การวิเคราะห

และออกแบบวงจรไดโอด การว ิ เคราะหและออกแบบวงจร

ทรานซิสเตอรชนิดตาง ๆ เชนวงจรไบโพลารทรานซิสเตอร และ

วงจรมอสทรานซิสเตอร เปนตน วงจรขยายออปแอมปและการ

ประยุกตใชงาน หลักการของวงจรออสซิลเลเตอรและวงจรมัลติไว

เบรเตอร 

 

  Semiconductor devices, current-voltage 

characteristics, frequency responses, analysis and design 
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of diode circuits, analysis and design of transistor circuits 

e.g. BJT and MOS circuits, operational amplifier and its 

applications, principles of oscillator circuits and 

multivibrators circuits 

   

*EN 242 203 การออกแบบและประยุกตใชงานวงจรอิเล็กทรอนิกส 2(2-0-4) 

 Electronic Circuit Design and Applications  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 242 108 #   

  ขอกําหนดของออปแอมป และการประยุกตใชวงจรขยาย

อินสตรูเมนเตชั่น วงจรเปรียบเทียบสัญญาณและการประยุกตใช

งาน วงจรสรางสัญญาณ วงจรคุมคาแรงดนัไฟฟา วงจร PWM วงจร

กรองความถี่แบบแอคทีฟ วงจรแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนดิจิทัล

และดิจิทัลเปนแอนาลอก 

 

  Op-amps specifications and their applications, 

instrumentation amplifiers, comparator circuits and their 

applications, waveform generator circuits, voltage  

regulator circuits, PWM circuits, active filter circuits, analog 

to digital converter and digital to analog converter circuits 

 

   

*EN 242 204 การออกแบบระบบดิจิทัลดวยภาษาพรรณนาฮารดแวร 2(2-0-4) 

 Digital System Design using HDL  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 242 107 #   

  กระบวนการออกแบบระบบดิจิทัล ทบทวนวงจรดิจิทัลเชิง

ตรรกะ ภาษาพรรณาฮารดแวร อุปกรณตรรกะที่โปรแกรมได PLD 

FPGA ระดับถายโอนเรจิสเตอร การสรางตัวแบบเชิงโครงสราง การ

สรางตัวแบบเชิงพฤติกรรม เงื่อนไขบังคับเชิงเวลาและการวิเคราะห

เชิงเวลา การออกแบบระบบประสานเวลาและไมประสานเวลา การ

ออกแบบเครื่องสถานะจํากัดและการสรางเครื่องสถานะจํากัดใช

งาน 

 

  Basic digital system design concepts, Review of 

digital logic circuit, Hardware description language, 

Programmable logic devices (PLD), Field programmable 

gate array (FPGA), Register transfer level, Structural 

modeling, Behavioral modeling, Timing constraint and 
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analysis, Synchronous and asynchronous system design, 

Finite state machine design and implementation 

   

**EN 242 205 การโปรแกรมภาษาซีสําหรับระบบสมองกลฝงตัว 3(3-0-6) 

 C Programming Language for Embedded Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN 242 107 หรือ รายวิชา

รวม EN 812 200 

 

  ภาพรวมระบบฝงตัว สถาปตยกรรมฮารดแวร ชนิดของ

ขอมูลและตัวแปร การโปรแกรมภาษาซีสําหรับระบบฝงตัว วงจร

เชื่อมตอและฮารดแวรรอบขาง การขัดจังหวะและการหยั่งสัญญาณ 

การสื่อสารของระบบฝงตัว เคร่ืองสถานะจํากัด 

 

  Overview of embedded systems, hardware 

architecture, data type and variables, C programming 

language for embedded systems, interfacing circuit and 

peripheral hardware, interrupt and polling, 

communication of embedded systems, finite state 

machine 

 

   

**EN 242 806 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Profession Practices 

and Skills II 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 241 805 หรือ EN 242 800  

  บูรณาการความรูในรายวิชา EN 242 107 และ/หรือ EN 

242 108 มาประยุกตใชในการออกแบบ การสรางและการทดสอบ

ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

  Integration of knowledge based on EN 242 107 

and/or EN 242 108 to solve a given problem by designing, 

implementing and testing the designed electronic system 

 

   

**EN 243 109 สถิติประยุกตเพ่ืองานวิจัยและพัฒนา 3(3-0-6) 

 Applied Statistics for Researches and Developments  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

  ภาพรวมของสถิติความนาจะเปน ตัวแปรและขอมูล การ

เก ็บข อม ูล สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา การประมาณคา การทดสอบ
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สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความ

แปรปรวนรวมการวิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย 

การประย ุกต สถ ิต ิ ในว ิศวกรรมไฟฟ าและว ิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

  Overview of probability statistics, variables and 

data, data collection, descriptive statistics, estimation, 

hypothesis testing, analysis of variance, analysis of 

covariance,correlation analysis, regression analysis, 

applications of statistics in electrical engineering and 

electronic systems engineering 

 

   

**EN 243 206 หลักมูลของเคร่ืองจักรกลไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamental of Electrical Machines  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 211 100  

  วงจรแมเหล็ก ทฤษฎีหมอแปลงแบบเฟสเดียวและแบบ

สามเฟส หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟากระแสตรง วิธีการสตารท

และควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรง โครงสราง

เครื ่องจักรกลไฟฟากระแสสลับการซิงโครไนซและการควบคุม

เครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟาเหนี่ยวนําหลาย

เฟส ว ิธ ีการสตารทมอเตอรเหนี ่ยวนําหลายเฟส การควบคุม

ความเร็วมอเตอรเหนี่ยวนํา มอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําแบบหนึ่งเฟส 

 

  Magnetic circuits, theory of single phase and three 

phase transformers, principles of DC machines, starting 

and speed control methods of DC motor, alternating 

current machines constructure,synchronization and 

control of a synchronous machine, poly-phase induction 

machines, starting methods of poly-phase induction 

motors, speed control of induction motors, single-phase 

induction motors 

 

   

*EN 243 207 ตัวตรวจรูและการใชงาน 2(2-0-4) 

 Sensors and Applications  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006  
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  อุปกรณการวัดและการควบคุมขั้นแนะนํา การวัดการไหล 

การวัดระดับ การวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน เซนเซอรและ

ทรานสดิวเซอรในงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณทรานสมิต

เตอร การประยุกตใชงานเซนเซอรและทรานสดิวเซอร เทคโนโลยี

เซนเซอรในปจจุบัน 

 

  Introduction to measurement and control 

devices, flow measurements, level measurements, 

temperature measurements, pressure measurements, 

safety sensors and transducers, transmitter devices, 

sensors and transducers applications, current technology 

of sensors 

 

   

**EN 243 208 ระบบสื่อสารและโครงขายคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introdcution to Communication Systems and 

Computer Networks 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 102 หรือ EN 212 103   

  การกลํ ้าสัญญาณแอนนาล็อก การกลํ ้าสัญญาณดิจิทัล 

ความหนาแนนสเปกตรัมกําลังงาน โครงขายคอมพิวเตอรแนะนํา 

สถาปตยกรรมการจัดชั้นของโครงขายการสื่อสาร โพรโทคอลทีซีพี

และไอพี การควบคุมการเขาใชงานสื่อกลาง ความปลอดภัยขอมูล 

 

  Analog modulation, digital modulation, power 

spectral density, introduction to computer networks, 

layered communication network architecture, TCP/IP 

protocols, medium access control, data security 

 

   

*EN 243 209 การจําลองวงจรและแบบจําลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2(2-0-4) 

 Electronic Device Modelling and Circuit Simulation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN 211 100  

  แนะนําการจําลองวงจรและคาคลาดเคลื ่อนจากการ

คํานวณ การใชคอมพิวเตอรหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน 

การจําลองวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ การหาคําตอบของ

ระบบสมการอนุพันธสามัญเชิงตัวเลข การจําลองวงจรในสภาวะ

ชั่วขณะ ระบบสมการไมเชิงเสน แบบจําลองอุปกรณสารกึ่งตัวนํา

เชน ไดโอด ทรานซิสเตอร ออปแอมป เทคนิคการใชโปรแกรม
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จําลองวงจรเชน การเปลี่ยนคาพารามิเตอร การวิเคราะหความไว 

การจําลองมอนต-ิคารโล 

  Introduction to circuit simulation, numerical 

errors, system of linear equations, DC circuit simulation, 

AC circuit simulation, system of ordinary differential 

equations, transient circuit simulation, system of non-

linear equations, semiconductor device models e.g. 

diodes, transistors, opamp, circuit simulation techniques 

e.g. parameters stepping, sensitivity analysis, Monte-Carlo 

simulation 

 

   

*EN 243 210 ปญญาประดษิฐประยุกต 3(3-0-6) 

 Applied Artificial Intelligence  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 203 หรือ EN 241 100 หรือ EN 

811 300 

 

  แนะนําปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง การ

จําแนกกลุม การแบงกลุม การถดถอย การลดมิติ การประมวลผล

ภาษา โครงขายประสาท การเรียนรูสนับสนุน ปญหาการตรวจจับ

และการรูจําวัตถุ แนะนําการ เรียนรูเชิงลึก 

 

  Introduction to artificial intelligence and machine 

learning, classification, clustering, regression, dimension 

reduction, language processing, neural networks, 

reinforcement learning,object detection and recognition 

problems, introduction to deep learning 

 

   

*EN 243 701 การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 243 807  

  บูรณาการความรูในรายวิชาพื้นฐานทีเ่รียนมาในชัน้ปที่ 1 - 

3 เพื่อประยุกตใชแกปญหาที่นักศึกษาสนใจหรือไดรับมอบหมาย  

นักศึกษาตองนําเสนอกระบวนการที่ใชในการพัฒนารวมถึงการ

ออกแบบ สราง และทดสอบตนแบบระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

  Integration of knowledges obtained during 1 st – 

3rd  year to apply on solving problems of own interest or 
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being assigned. Each student must present development 

process including design, implementation, and test of the 

prototype electronic system 

   

**EN 243 804 ปฏิบัติการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 212 800  

  ปฏิบัติการตามหัวขอที่ประมวลความรู ในกลุมพื ้นฐาน

วิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  

 

  Perform experiments according to the topics 

taught in Core Course for Electronic System Engineering 

 

   

**EN 243 807 การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 3 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Profession Practices 

and Skills III 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 242 806 หรือ EN 242 801  

  บูรณาการความรูในรายวิชา EN 213 106 และ/หรือ EN 

242 205(หรือ EN 243 104) มาประยุกตใชแกปญหาที่พบในการ

ออกแบบ การสรางและการทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

  Integration of knowledge based on EN 213 106 

and/or EN 242 205(or EN 243 104)  to solve problems 

arisen in designing, implementing and testing the 

designed electronic system 

 

   

**EN 244 301 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Noise Reduction Techniques in Electronic Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 242 108 หรือ EN 242 200  

           ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา สายเคเบิลและการคับ

ปลิง  ระบบกราวด การทําใหสมดุลและการกรองสัญญาณ การชิลด 

แหลงกําเนิดสัญญาณรบกวนภายใน สัญญาณรบกวนในอุปกรณ

แอคทิฟ ระบบกราวดของวงจรดิจิทัล 

 

           Electromagnetic compatibility, cables and 

coupling, grounding, balancing and filtering, shielding, 

 



หนา้ | - 33 - 

 

intrinsic noise sources, active device noise, digital circuit 

ground 

   

**EN 244 303 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 3(3-0-6) 

 Biomedical Electronics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 242 108 หรือ EN 242 200  

  อิเล็กทรอนิกสทางชีวการแพทยขั้นแนะนํา แหลงกําเนิด

สัญญาณทางชีวการแพทย หลักการเบื้องตนของเซนเซอร และแท

รนสดิวเซอร หลักการของอิเล็กโทรดและวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ

ตาง ๆ ที่ใชทางชีวการแพทย วงจรแยกสวนทางไฟฟาและความ

ปลอดภัยทางไฟฟา วงจรแหลงจายไฟฟาของอุปกรณชีวการแพทย 

วงจรขยายสัญญาณและวงจรปรับสภาพสัญญาณ ระบบบันทึกผล 

 

           Introduction to bio- medical electronic, bio-

medical signal sources, basic principles of sensors and 

transducers, principle of electrode and electronic circuit 

in bio- medicine, isolation and electrical safety, power 

supply for bio- medical instruments, signal amplifier and 

signal conditioning circuits and recording system 

 

   

**EN 244 304 การออกแบบตัวกรองสัญญาณ 3(3-0-6) 

 Filter Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 242 108 หรือ EN 242 200  

           คุณลักษณะ คุณสมบัติ และการออกแบบตัวกรองสัญญาณ 

ตัวกรองสัญญาณพาสซีพ ตัวกรองสัญญาณแอคทีพ ตัวกรอง

สัญญาณแบบใชสวิทชคาปาซิเตอร ตัวกรองสัญญาณดิจิตัล ตัวกรอง

สัญญาณปรับตัวได และตัวกรองสัญญาณแบบพิเศษ 

 

           Characters, properties, and design of passive 

filters, active filters, switched capacitor filters, digital 

filters, adaptive filters, and special purpose filters 

 

   

**EN 244 305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล 3(3-0-6) 

 Data Storage Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 242 108 หรือ EN 242 200  
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           สมบัติพื้นฐานของวัสดุและคุณลักษณะพฤติกรรมวัสดุก่ึง

ตัวนําและวัสดุแมเหล็กหลักการทํางานลักษณะเฉพาะ และการ

ประยุกตใชงานของอุปกรณแมเหล็กอิเล็กทรอนิกสและแสงอุปกรณ

เก็บความจํา ความกาวหนาในการพัฒนาอุปกรณเก็บความจําใน

คอมพิวเตอร การแสดงผล ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 

 

    Basic properties of behaviors in semiconductors and 

magnetic materials, operation principles, characteristics 

and applications of magnetic electronic and photonic 

devices, memory devices, advances in memory device 

development in computer, display, communication and 

telecommunication systems 

 

   

EN 244 306 สภาวะแมเหล็ก วัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 3(3-0-6) 

 Magnetism Magnetic Materials and Devices  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 006  

           ความรูพื ้นฐานของสภาวะแมเหล็ก การจําแนกประเภท

วัสดุโดยสมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแมเหล็ก ทฤษฎีโดเมนของ

เฟอรโรแมกเนติก ปรากฎการณทางแมเหล็กของแผนฟลมบาง การ

ประยุกตของฟลมบางแมเหล็ก 

 

           Basic knowledge of magnetism, classification of 

materials by magnetic properties, magnetic properties, 

ferromagnetic domain theory, magnetic thin film 

phenomena, applications of magnetic thin films 

 

   

**EN 244 307 วิศวกรรมอคูสติก 3(3-0-6) 

 Acoustic Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 006  

           วิทยาศาสตรกายภาพของเสียง วงจรเสียง เคร่ืองมือวัดและ

การวัด กลไกการไดยินเสียงของมนุษย การประมวลสัญญาณเสียง 

วิทยาการในการบันทึกเสียง มลพิษทางเสียง เสียงในการประยุกตใช

งานในทางสถาปตยกรรม 

 

           Physical of sounds, acoustical circuits, acoustic 

transducers and measurement, psychoacoustics, acoustic 
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signal processing, recording technology, noise pollutions, 

acoustics in architectural applications 

   

EN 244 309 หลักการผลิตอุปกรณไมโครอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Principles of Microelectronic Device Fabrication  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006  

  หล ักม ู ลของ เทคโน โลย ี การผล ิ ตอ ุปกรณ  ไม โคร

อิเล็กทรอนิกส ฐานรองสารกึ่งตัวนํา หองสะอาด การทําความ

สะอาดแผนเวเฟอร การแพร การออกซิเดชันดวยความรอน การฝง

ประจุ กระบวนการโฟโตลิโทกราฟ ระบบสูญญากาศและพลาสมา 

การกัดเซาะ การระเหยและสปตเตอริง การเคลือบดวยไอทางเคมี 

รอยสัมผัสและเมทัลไลเซชัน 

 

  Fundamentals of microelectronic device 

fabrication technology, semiconductor substrates, 

cleanrooms, wafer cleaning, diffusion, thermal oxidation, 

ion implantation,photolithography, vacuum and plasma 

systems, etching, evaporation and sputtering, chemical 

vapor deposition, contacts and metallization 

 

   

**EN 244 312 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา 3(3-0-6) 

 Semiconductor Devices  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006  

  วัสดุสารกึ่งตัวนําขั้นแนะนํา สมบัติทางไฟฟาของวัสดุสาร

กึ่งตัวนํา แบบจําลองแถบพลังงาน การกระจายของสถานะและ

พาหะ การตอบสนองของพาหะ ไดโอดรอยตอพี-เอ็น รอยสัมผัส

โลหะ-สารกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอรแบบรอยตอคูอุปกรณออปโต

อ ิ เล ็กทรอน ิกส   โครงสร างโลหะ -ออกไซด -สารก ึ ่ งต ั วน ํ า  

ลักษณะเฉพาะของความจุไฟฟา แรงดัน ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา

แบบโลหะ-ออกไซด-สารก่ึงตัวนํา 

 

  A general introduction to semiconductor 

materials, electrical properties of semiconductor 

materials, energy band model, state and carrier 

distributions, carrier response, p-n junction diodes, metal-

semiconductorcontacts, bipolar junction transistors 
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(BJTs), optoelectronic devices, metal-oxide-

semiconductor (MOS) structures, capacitance-voltage 

characteristics, metal-oxide-semiconductor field effect 

transistors (MOSFETS) 

   

*EN 244 313 การออกแบบไอซีดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital IC Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 242 107 หรือ EN 812 200  

  ไอซีขั้นแนะนํา ตรรกะและการผลิตดวยเทคโนโลยีซีมอส 

ทฤษฎีทรานซิสเตอรมอส ขอกําหนดในการออกแบบผังวงจร 

คุณลักษณะของวงจรและการประมาณสมรรถนะ การจําลองวงจร 

การออกแบบวงจรลําดับและวงจรรวม ซีมอสเกตแบบคงที่และแบบ

พลวัต การออกแบบระบบหนวยความจํา วิธีการออกแบบและ

เคร่ืองมือ 

 

  Introduction to IC design systems, 

complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) logic 

and fabrication, MOS transistor theory, layout design 

rules, circuit characterization and performance 

estimation, circuit simulation, combinational and 

sequential circuit design, static and dynamic CMOS gates, 

memory system design, design methodology and tools 

 

   

*EN 244 314 การออกแบบไอซีซีมอสแบบแอนาลอก 3(3-0-6) 

 Analog CMOS IC Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 242 108 หรือ EN 242 200  

  ฟสิกสของอุปกรณมอส แบบจําลองของอุปกรณมอส 

วงจรขยายแบบตอขาซอรสรวมโดยใชความตานทานเปนโหลด 

วงจรขยายแบบตอขาซอรสรวมโดยใชไดโอดเปนโหลด วงจรขยาย

แบบตอขาซอรสรวมโดยใชวงจรจายกระแสเปนโหลด วงจรขยาย

แบบตอขาซอรสรวมโดยใชมอสทํางานยานโทรโอดเปนโหลด 

วงจรขยายแบบตอขาซอรสแบบซอรสดีเจนเนอเรชั่น การออกแบบ

วงจรขยายผลตาง วงจรสะทอนกระแสแบบพาสซีฟและแอกทีฟ 

ผลตอบสนองทางดานความถ่ีของตัวขยาย 
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  MOS device physics, MOS device models, 

common-source stage with resistive load, with diode-

connected load, with current-source load, with triode 

load and with source degeneration, differential amplifiers, 

passive and active current mirrors, frequency response of 

amplifiers 

 

   

EN 244 774 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส1 3(3-0-6) 

 Special Topics in Electronic Systems Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 211 100  

           หัวขอคัดสรรและพัฒนาดานเทคโนโลยีระบบทางวิศวกรรม

ระบบอิเล็กทรอนิกสใหม ๆ ที่นาสนใจ 

 

           Special topics and technological development of 

current interest in electronic systems engineering will be 

discussed 

 

EN 244 775 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 

 Special Topics in Electronic Systems Engineering II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 211 100  

           หัวขอคัดสรรและพัฒนาดานเทคโนโลยีระบบทางวิศวกรรม

ระบบอิเล็กทรอนิกสใหม ๆ ที่นาสนใจ 

 

           Special topics and technological development of 

current interest in electronic systems engineering will be 

discussed 

 

   

**EN 244 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Electronic Systems 

Engineering 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 003 102 และ EN 243 701 หรือ EN 

243 803 

 

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขา

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม

แผนการทํางานที ่ช ัดเจนตามที ่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่

ปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไป
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จากการดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิง

เทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 Each student required to work responsively in the area of 

electronic systems engineering. Fulltime work plan must 

be established and followed under supervision of his/her 

advisors at least 16 weeks. Job description must be 

different from that of normal practical training or visiting. 

Student required to write a technical report and assessed 

by subject committee 

 

   

**EN 244 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

 Electronic Systems Engineering Pre-project  

 เงื่อนไขของรายวิชา:  EN 243 701 หรือ EN 243 803  

           การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการที่เลือกตาม

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ การวางแผนโครงการ 

การเขียนรายงาน และการนําเสนอรายงานปากเปลา 

 

 Literature review related to the chosen project with the 

approval of supervisors, project planning, report writing , 

oral presentation 

 

   

EN 244 999 โครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 2(0-6-3) 

 Electronic Systems Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 244 998  

           งานโครงการตอเนื่องจากวิชา EN244998 การออกแบบ 

การสราง และการทดสอบโครงงาน การเขียนรายงานโครงการฉบับ

เต็ม และการนําเสนอรายงานปากเปลา 

 

           Continuation of project work in EN244998, design, 

construction and testing, full report writing, oral 

presentation 

 

   

**EN 252 101 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 402 202 # และ SC 501 005 #  
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  สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา 

กระแสการพาและกระแสการน ํ า  ความต  านทานไฟฟ า 

สนามแม  เหล ็กสถ ิต ว ัสด ุแม  เหล ็ก ความเหน ี ่ยวน ําไฟฟา 

สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรผันตามเวลา สมการของแมกซเวลล 

 

  Electrostatic fields, conductors and dielectrics, 

capacitance, convection and conduction currents, 

resistance, magnetostatic fields, magnetic materials, 

inductance, time- varying electromagnetic fields, 

Maxwell’s equations 

 

   

**EN 252 102 ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบื้องตนและพีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Elementary Signal Transform Theory and Linear 

Algebra 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

  การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การ

ประยุกตอนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรในสัญญาณและระบบที่

ตอเนื่องทางเวลา พีชคณิตเชิงเสน ปริภูมิเวคเตอร ปริภูมิยอย ฐาน

หลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายในการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเสน คา

เฉพาะและเวคเตอรเฉพาะ 

 

  Laplace transform, fourier series, fourier 

transform, applications of fourier series and fourier 

transform in continuous- time signals and systems, linear 

algebra, vector spaces, subspaces, basis and dimension, 

inner-product spaces, linear transformations, eigenvalues 

and eigenvectors 

 

   

**EN 253 204 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

 Antenna Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 101 หรือ EN 212 104  

  บทนําสายอากาศ ชนิดของสายอากาศ กลไกการแผกระจาย 

แบบรูปการแผพลังงาน ความหนาแนนของกําลังที ่แผพลังงาน 

ความเข มการแผ พล ั งงาน บ ีมว ิดท   สภาพเจาะจงท ิศทาง 

ประสิทธิภาพสายอากาศ อัตราการขยาย แบนดวิดท โพลาไรเซชัน 

อินพุทอิมพีแดนซ ประสิทธิภาพการแผพลังงาน สมการการสงผาน
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ของฟรีส อินทิกรัลการแผพลังงานและฟงกชันชวย สายอากาศเสน

ลวดเชิงเสน สายอากาศบวง สายอากาศอาเรยเบื้องตน สายอากาศ

ยากิ-อูดะ 

สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศอะเพอรเจอร การวัดและ

ทดสอบสายอากาศ สายอากาศสมัยใหมส ําหรับการประยุกต

ปจจุบัน 

  Introduction to antenna, Types of Antennas, Radiation 

Mechanism, Radiation Pattern, Radiation Power Density, 

Radiation Intensity, Beamwidth, Directivity, Antenna 

Efficiency, Gain, Bandwidth, Polarization, Input 

Impedance, Antenna Radiation Efficiency, Friis 

Transmission Equation, Radiation Integrals and Auxiliary 

Potential Functions, Linear Wire Antennas, Loop 

Antennas, Basic Array Antenna, Yagi-Uda Antenna, 

Microstrip Antennas, Aperture Antennas, Antenna 

Measurements, Modern Antenna for Current Applications 

 

   

**EN 253 207 สัญญาณและระบบทางเวลาแบบไมตอเน่ือง 3(3-0-6) 

 Discrete Time Signals and Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 102 หรือ EN 212 103  

  สัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแซมปลิ้ง การ

แปลงแซท การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแปลงฟู

เรียรแบบไมตอเนื่องและขั้นตอนวิธีการแปลงฟูเรียรแบบเร็ว การ

ออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลสจํากัด

และไมจํากัด การออกแบบระบบประมวลสัญญาณ 

 

  Discrete-time signals and systems, sampling rate 

conversion, z-transform, Discrete-time Fourier Transform 

(DTFT), Discrete Fourier Transform (DFT) and Fast Fourier 

Transform (FFT) algorithms, Infinite Impulse Response (IIR) 

and Finite Impulse Response (FIR) digital filter design 

 

   

**EN 254 300 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 Microwave Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 101 หรือ EN 212 104  
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  ทบทวนสมการแม็กเวลล คลื่นระนาบ สายสงและทอนําคลื่น 

ไมโครเวฟ การวิเคราะหโครงขายคลื่นไมโครเวฟ อิมพีแดนซและ

ความเทากันของแรงดันและกระแสไฟฟา เมตริซเอส กราฟการไหล

ของสัญญาณ การปรับและการจับคูอิมพีแดนซ ตัวกําทอนคลื่น

ไมโครเวฟ ตัวแบงกําลังและตัวเชื่อมโยงแบบระบุทิศทาง ตัวกรอง

คลื่นไมโครเวฟ การเชื่อมตอคลื่นไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบ

เรดา การแพรกระจายคลื ่นไมโครเวฟ พื ้นฐานของการวัดคลื่น

ไมโครเวฟการประยุกต 

 

  Review of Maxwell’s equations, plane waves, 

microwave transmission lines and waveguides, microwave 

network analysis, impedance and equivalent voltage and 

current, the s matrix, signal flow graphs, impedance 

matching and tuning, microwave resonators, power 

dividers and directional couplers, microwave filters, point-

to-point microwave link, radar system, microwave 

propagation, basic of microwave measurement, 

applications 

 

   

**EN 254 301 การแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Wave Propagation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 101 หรือ EN 212 104  

  ทบทวนทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมแมเหล็กไฟฟา 

การกระจายคลื่นผิวดิน การกระจายคลื่นทองฟา การกระจายคลื่น

ในบรรยากาศชั ้นโทรโปรสเฟยร การกระจายคลื ่นแบบกระจัด

กระจายในบรรยากาศชั ้นโทรโปรสเฟยร ระบบถายทอดวิทยุ

ไมโครเวฟ ดาวเทียมและการสื่อสารทางอากาศ เรดาร การกระจาย

คลื่นในนํ้าทะเล ทอนําคลื่นบรรยากาศ และการหักเหของคลื่นใน

รูปแบบที่ไมเปนมาตรฐาน เฟดดิ้งอยางเร็วแถบแคบ เฟดดิ้งอยาง

เร็วแถบกวาง และการแพรกระจายคลื่นแบบเซลลูลาร 

 

  Reviews of Electromagnetic theory, electromagnetic 

spectrum, ground wave propagation, sky wave 

propagation, space wave propagation in the troposphere, 

tropospheric scattering propagation, microwave radio 

relay systems, satellite and space communication, radar, 
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propagation in sea water, atmospheric ducts, nonstandard 

refraction, narrow band fast fading, wide band fast fading, 

and cellular propagation 

   

**EN 254 302 ความเขากันไดทางสนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Compatibility  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 101 หรือ EN 212 104  

  ทบทวนทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทบทวนหลักการสายอากาศ 

สเปกตรัมของสัญญาณ และทฤษฎีสายสง การเขากันไดของ

สนามแมเหล็กไฟฟา การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา การคายประจุ

ไฟฟาสถิต ความเครียดเกินทางไฟฟา การวัดการรบกวนทาง

แมเหล็กไฟฟา การวัดการคายประจุไฟฟาสถิต เทคนิคการปองกัน

การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา เทคนิคการปองกันการคายประจุ

ไฟฟาสถิต มาตรฐานของความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาและ

มาตรฐานของการคายประจุไฟฟาสถิต 

 

  Review of electromagnetic theory, review of 

principles of antennas, signal spectra, and transmission 

line theory, electromagnetic compatibility, 

electromagnetic interference, electrostatic discharge, 

electrical overstress, electromagnetic interference 

measurements, electrostatic discharge measurement, 

electromagnetic interference shielding techniques, 

electrostatic discharge protection techniques, standards 

of electromagnetic compatibility and standards of 

electrostatic discharge 

 

   

**EN 254 303 การสื่อสารเชิงแสง 3(3-0-6) 

 Optical Communication  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 200 หรือ EN 252 208 หรือ EN 

243 208 

 

  ทอนําคลื่นแบบไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร 

โครงสรางและประเภทของใยแกวนําแสง พารามิเตอรใยแกวนําแสง 

การผลิตใยแกวนําแสง ชนิดของสายใยแกวนําแสง ตัวสงผานแสง 

ตัวรับแสง การเสื่อมลงของสัญญาณ การลดทองและการกระจายตวั
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ในการเชื่อมตอใยแกว สถานีทวนสัญญาณและตัวขยายสัญญาณ

แสง การคํานวณงบประมาณการเชื่อมตอ การถายทอดสัญญาณ

ระบบเชื่อมตอแสง การแนะนําเอฟทีทีเอ็กซ 

  Cylindrical dielectric waveguides and propagating 

conditions, structure and types of optical fiber, optical 

fiber parameters, optical fiber production, optical cable 

types, optical transmitters, optical receivers, signal 

degradations, attenuation and dispersion in fiber link, 

optical repeaters and amplifiers, link budget calculation, 

multiplexing in optical link system, introduction to FTTX 

 

   

EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

           นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินที่เปลี่ยนตามเวลา

และคาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะห

จุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุน

มาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได ความเสี่ยง

และความไมแนนอน 

 

           Definition of economic terms, money-time 

relationships and equivalence, methods of comparison, 

break-even analysis, evaluation of replacement, cost 

estimation, standard cost, depreciation, estimating 

income tax consequences, risk and uncertainty  

 

   

EN 813 500 การเรียนรูของเคร่ือง 3(3-0-6) 

 Machine Learning  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการถดถอย 

การจําแนก แบบจําลองสวนผสม โครงขายประสาทเทียม การ

เรียนรูเชิงลึก วิธีการทํางานแบบคณะทํางาน และการเรียนรูแบบ

เสริมแรง 
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  Lectures and workshop in regressing, classification, 

mixture models, neural networks, deep learning, 

ensemble methods and reinforcement learning 

 

   

EN 813 501 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 3(2-3-5) 

 Digital Image Processing  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 812 102 หรือ EN 213 107  

  การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลขั ้นแนะนํา หลักมูลภาพเชิง

ดิจิทัล การปรับปรุงภาพในพิสัย เชิงพื้นที่ การปรับปรุงภาพในพิสัย

ความถี่ การซอมคืนสภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ 

การแบงสวนภาพ และการประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน 

 

  Introduction to digital image processing, digital image 

fundamentals, image enchancement in the spatial 

domain, image enchancement in the frequency domain, 

image restoration, color image processing, image 

compression, image segmentation and morphological 

image processing 

 

   

EN 813 704 การออกแบบวิดีโอเกม 3(3-0-6) 

 Video Game Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  ภาพรวมของวิดีโอเกม แนะนําหลักการพื้นฐานของวิดีโอเกม 

การออกแบบวิดีโอเกม การปฏิสัมพันธในเกม กระบวนการพัฒนา

เกม และประเมินและทดสอบเกม 

 

  Overview of video game, introduction to principle of 

video game, video game design, game interactions, game 

development process, game evaluation and testing 

 

   

EN 814 774 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 Special Topics in Computer Software  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ตองไดรับอนุญาตจากสาขาวิชาฯกอน  

  บรรยายและอภิปรายในหัวขอปจจุบันที ่นาสนใจในสาขา

คอมพิวเตอรซอฟตแวร 
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  Lectures and discussions on current topics of interest 

in computer software 

 

   

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 

 

 

 

 

          หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและ

สมรรถนะของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่ทํา

หนาที่เดินอากาศ 

          Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, 

aeronautical decision making 

 

   

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื่องชวยเดินทาง ความรู พื ้นฐาน

เกี่ยวกับอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี่ยวของ

กับการบิน ข้ันตอนปฏิบัตเิก่ียวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและ

สภาวะฉุกเฉิน 

 

           Rules of the air and air traffic service, flying safety, 

air law, radio navigation systems, technical type 

knowledge, radio telephony and signals, normal and 

emergency procedure 

 

   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

            อุตุนิยมวิทยาสําหรับนกับินการแปลขอมูลสภาพอากาศ 

เทคนิคการนําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวาง

แผนการบนิ 
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          Meteorology for pilots, interpreting weather data, 

basic navigation, flight performance calculation and 

planning performance 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

           การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสง

สินคาอันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน การ

ฝกอบรมสําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุม

การผลิต การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ 

 

           Ground handling, safety management system, 

quality management system, planning and production 

control, transportation of dangerous goods, computer 

for flight planning, the dispatcher training, planning and 

production control, examination and preparation 

 

   

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิตสิําหรับเอบีซดี ี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิตสิําหรับการ

แกปญหา การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางข้ันตอนวิธี

และโมเดล เทคโนโลยีดิจิทัลและเคร่ืองมือในการแกปญหา การ

เขียนโปรแกรมและกระบวนการแกปญหา การประเมินผลและ

ปรับปรุงกระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนใน

เชิงวิชาการ การนําเสนอ 

 

  Concepts of computational and statistical 

thinking for problem solving, analyzing the problem 

situations, producing algorithms and models, digital 

technology and tools for problem solving, programming 

and problem solving process, assessment and 

improvement of problem solving process, academic 

ethics, academic writing, presentation and critique 
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*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทกุวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  แนะนาํเทคโนโลยีดิจทิัลสาํหรับการจัดการขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผล

แบบกลุมเมฆ การรักษาความมัน่คงและความเปนสวนตวัของขอมูล 

สกุลเงินดิจิทลัข้ันแนะนาํ บล็อกเชนข้ันแนะนาํ สัญญาอัจฉริยะข้ัน

แนะนาํ ตัวอยางการประยกุตใชในดานตางๆ 

 

  Introduction to digital technology for data 

management, data processing, applying artificial 

intelligence, cloud computing, data security and data 

privacy, introduction of cryptocurrency, introduction of 

blockchain, introduction of smart contract, example 

applications in various areas 

 

   

GE 363 789 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurs  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับ

ผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร การสราง

แรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การ

วางแผนธุรกิจ การสรางแบรนด และเคร่ืองหมายการคา การบญัชี

เบื้องตน การชาํระภาษ ีและการประเมินผลประกอบการ 

 

  Entrepreneurship characteristics, morals for 

entrepreneurs, corporate social responsibility, 

motivation, decision making, marketing analysis, 

investment fund, business plan, branding & trademark, 

basic accounting, tax payment, and business evaluation 

 

   

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การ

เลาเรื ่องราวเกี ่ยวกับตนเอง การแสดงความรู ส ึก การบรรยาย
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บุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบ

ความเขาใจความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหา

ระดับ 1 ถึงระดับ 5) 

           Development of reading, writing, speaking, and 

listening skills for use in every-day life; expressing 

feelings; describing personalities, human characteristics, 

objects, places; inspecting and understanding meanings 

and relating experiences (Levels 1 to 5) 

   

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเช ิงว ิชาการ

เบื้องตน การแสดงความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และ

การแสดงความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

           Listening, speaking, reading and writing 

skills in basic academic contexts: expressing feelings, 

asking questions, making comparison and contrast; and 

expressing ideas. (Levels 2 to 6) 

 

   

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมาย

จากบริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนือ้หาระดับ 3 ถึงระดับ 7)

  

Academic English skills in listening, speaking, 

reading, writing, presentation, discussion, expressing ideas, 

interpretation, understanding context clues, finding main 

ideas (Levels 3 to 7) 
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LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา  

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย 

ไดในชีวิตประจําวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับที่สูงขึ้นจากที่

เรียนในวิชา LI 102 003 

           Development of reading, writing, 

speaking, listening, presenting and discussing in every-day 

life, learning, and occupation at a higher level than the 

course LI 102 003 

 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 

เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006 

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส 

ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการ

ถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุล

ไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมี

นิวเคลียร 

 Introduction, stoichiometry, atomic 

structure, chemical boding, gas, solid, liquid and solution, 

chemical thermodynamics, electron transferring system, 

chemical kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic 

table and representative elements, transition metals, 

nuclear chemistry 

 

   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 

007 หรือ CON SC 201 008 
 

 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) 

หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 
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 The laboratory experiments related to contents 

in SC 201 005 (General Chemistry) or SC 201 007 (Basic 

Chemistry) or SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 

   

SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร ปริพันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

 Matrix algebra for solving system equations, 

vector algebra in 2- D and  3- D, analytic geometry, limits 

and continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, polar coordinates, 

complex number, math induction, introduction to 

integral,  numerical integration 

 

   

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ

จํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ัน

แนะนํา 

 

 

 Techniques of integration, application of 

integration of  real valued functions of one variable, 

functions of several variables, limits and continuity of  

functions of several variable, partial derivatives, sequence 

and series of real numbers, power series introduction to 

differential equations and their applications 
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SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 

มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของ

อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและ

การหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว 

ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

 

 Vector algebra in three dimensions, line, plane 

and surface in 3D, euclidean space, functions of several 

variables, Jacobian, derivatives of functions of several 

variables, directional derivatives, applications of 

derivatives of functions of several variables, multiple 

integrals, coordinate systems and integration in various 

systems, line integrals, surface integrals, integral theorems 

 

   

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับ

สอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิง

อนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ

เชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอ

ปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพนัธยอยเบื้องตน 

 

 

 First order differential equations, second order 

differential equations, higher order  differential equations 

and applications, linear differential equations with 

variable coefficients, system of linear differential 

equations, Laplace transforms and applications, Fourier 

series, boundary value problems, elementary partial 

differential equations 
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SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสของยัง 

ลูกตุมนาิกาอยางงาย เครื่องชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความ

หนืดของของเหลวโดยใช กฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน 

สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การ

ทดลองของเมลด 

 

 

Measurement and data analysis, adding multiple 

forces, Young’s modulus, simple pendulum, Westphal 

specific gravity balance, measuring viscosity by Stokes’ 

law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, 

resonance in air columns and Melde’s experiment 

 

   

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติ

มิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหา

ความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปก

โตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-

circuit, mustimeter, oscilloscope, determine the focal 

lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

lenses, determine of the refractive  index of liquid by 

using a convex lens and a plane mirror, spectrometer and 

Newton’s rings 

 

   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
      เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัม

และพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุ
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แข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส 

อันตรกิริยาความโนมถวง 

 Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 

 

 

 

 

 อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟา

สถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที ่ขึ ้นตอเวลา 

กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื ่อนที ่แบบคลื ่น คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสราง

อะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน   

           Electric interaction, magnetic interaction, 

electrostatic and static magnetic field, electromagnetic 

induction, electric current and electronics, wave motion, 

electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 

theory, atomic structure nucleus and introduction to 

radiation physics 

 

 

 

 

 

 
 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ  

2 เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวชิาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี ้

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชพีวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  

ทุกรายวิชา และ 
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- นักศึกษาตองไดระดบัคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 โดย

การคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สดุของแตละรายวิชาในกลุมวชิาชีพ

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส และสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 244 785 สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 244 998 การเตรียมโครงการ

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส  และ EN 244 999 โครงการวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติสาขาวิชา

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองมีคุณสมบัติ ดงันี ้

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

         3) ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 

             ไมถึง 2.00แตไมตํ่ากวา 1.75 


