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แนะน าหลกัสูตรวศิวกรรมศาตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
อ.ดร.คมสันต์  หงษ์สมบัต ิ
Email: fengksh@ku.ac.th 

(วนัพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557) 



หลกัสูตรวศิวกรรมไฟฟ้า 

ไฟฟ้าก าลงั ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้าส่ือสาร 
ไฟฟ้า

อิเลก็ทรอนิกส์ 
ไฟฟ้าพลงังาน 

วศิวกรรมควบคุม 
กว. ไฟฟ้าก าลงั 

วศิวกรรมควบคุม 
กว. ไฟฟ้าส่ือสาร 

วศิวกรรมควบคุม 
กว. ไฟฟ้าก าลงั 

มทีั้งวศิวกรรมไม่ควบคุม 
และวศิวกรรมควบคุม 

กว. ไฟฟ้าก าลงั 

วศิวกรรมไม่ควบคุม 

ระบบผลติ ส่งจ่าย 
และจ าหน่ายไฟฟ้า 
ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าแรงสูง 

การออกแบบวงจรรวม 
การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิตอล/อะนาลอก 
การพฒันางาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
การใช้งาน FPGA 

การออกแบบระบบ
เคร่ืองมอืวดั 
และควบคุม
กระบวนการในภาค 
อตุสาหกรรม 

การออกแบบระบบ
ไฟฟ้าเพือ่ 
ประหยดัพลงังาน การ
อนุรักษ์พลงังาน 
พลงังานทดแทน 

ระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม ระบบส่ือ
สัญญาณ เช่น เคเบิลใย
แก้วน าแสง ไมโครเวฟ 
ดาวเทยีม ระบบไร้สาย 
โทรศัพท์เคลือ่นที ่ 

ศึกษาเกีย่วกบั: 



ทีม่า: เวปไซด์ของสภาวศิวกร (Council of Engineer), http://www.coe.or.th/ 
   

ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 



ที่มา: เวปไซด์ของสภาวศิวกร (Council of Engineer), http://www.coe.or.th/ 
   



ทีม่า: เวปไซด์ของสภาวศิวกร (Council of Engineer), http://www.coe.or.th/ 
   



ทีม่า: เวปไซด์ของสภาวศิวกร (Council of Engineer), http://www.coe.or.th/ 
   



ทีม่า: เวปไซด์ของสภาวศิวกร (Council of Engineer), http://www.coe.or.th/ 
   



โครงสร้างหลกัสูตร 



โครงสร้างหลกัสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  2. หมวดวิชาเฉพาะ  

2.1 วิชาแกน 2.2 วิชาเฉพาะบงัคบั 2.3วิชาเฉพาะเลือก 

กว. ไฟฟ้าก าลงั (ไฟฟ้าก าลงั) 

กว. ไฟฟ้าก าลงั (พลงังาน) 

กว. ไฟฟ้าก าลงั (ระบบควบคุมฯ) 

กว.ไฟฟ้าส่ือสาร 

วิศวกรรมทัว่ไป 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ) (ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกติ) (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ) 

(ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกติ) (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ) (ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกติ) 

(ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกติ) 



1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

1.2 กลุ่มวชิาภาษา 
1.3 กลุ่มวชิา
สังคมศาสตร์ 

1.4 กลุ่มวชิา
มนุษยศาสตร์ 

1.5 กลุ่มวชิาพลศึกษา 

(ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ) 

(10 จาก 13 หน่วยกติ ) (12  หน่วยกติ ) (3 จาก 6 หน่วยกติ ) (3 จาก 9 หน่วยกติ ) (2  หน่วยกติ ) 

-01200101 Innovative Thinking( 1) 
-01204111 Computers and Prog. (3) 
-01999011 Food for Mankind (3) 
-01999012 Health for Life (3) 
-01999213 Env., Tech. and Life (3) 

-01999021 Thai Lang. for Commu. (3) 
-01355xxx English (9) 

-01999041 Economics . (3) 
-01999141 Man and Society (3) 

-01999031 The Heritage  (3) 
-01999032 Thai Studies (3) 
-01999033 Arts of Living (3) 

-01175xxx (2) 



2. หมวดวชิาเฉพาะ : วชิาแกน  (27) + วชิาเฉพาะบังคบั (58) + วชิาเลอืก (24) 

2.1 วชิาแกน (27 หน่วยกติ) 
-01208111 Engineering Drawing (3) 
-01213211 Material Science for Engineers (3) 
-01403114 Lab. In Fundamental of General Chemistry (1) 
-01403117 Fundamental of General Chemistry (3) 
-01417167 Engineering Mathematics I (3) 
-01417168 Engineering Mathematics II (3) 
-01417267 Engineering Mathematics III (3) 
-01420111 General Physics I (3) 
-01420112 General Physics II (3) 
-01420113 Lab. in Physics I (1) 
-01420114 Lab. in Physics II (1)  

 2.2 วชิาเฉพาะบังคบั (58 หน่วยกติ) 

2.3 วชิาเลอืก (24 หน่วยกติ) 



2. หมวดวชิาเฉพาะ : วชิาแกน  (27) + วชิาเฉพาะบังคบั (58) + วชิาเลอืก (24) 

2.2 วชิาเฉพาะบังคบั (58 หน่วยกติ) 
-01205211 Electric Circuit Analysis I (3)*** 
-01205212 Electric Circuit Analysis II (3) 
-01205213 Electric Circuit Lab. (1) 
-01205216 Computer Prog. For Elec. Eng. (3) 
-01205217 Electrical Eng. Math. (3) 
-01205221 Telecommunication Eng. (3) 
-01205231 Electronic Circuit and Systems I (3) 
-01205232 Digital Circuits and Logic Design (3) 
-01205251 Electromech. Engergy Con. I (3) 
-01205252 Intro. To Electric Power Systems (3) 
-01205291 Electrical Practice (1) 
-01205311 Signals and Systems (3) 
-01205312 Applied Prob. (3) 
 

 2.1 วชิาแกน (27 หน่วยกติ) 

2.3 วชิาเลอืก (24 หน่วยกติ) 

-01205332 Electronics Lab. (1) 
-01205335 Microprocessor (3) 
-01205341 Electromagnetic. (3) 
-01205352 Elec. Engergy Con. Lab. (1) 
-01205361 Elec. Measurement. (3) 
-01205362 Linear Control Sys. (3) 
-01205399 Internship (1) 
-01205491 Elec. Eng. Project I (1) 
-01205497 Seminar (1) 
-01205499 Elec. Eng. Project II (2) 
-01208201 Basic Prin. of Eng. Mechanics (3) 
-01208281 Workshop Practice (1) 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ : วชิาแกน  (27) + วชิาเฉพาะบังคบั (58) + วชิาเลอืก (24) 

กว งานไฟฟ้าก าลงั (ไฟฟ้าก าลงั) 
-01205351 Electro. Energy Con. II (3) (Pre. 01205251) 
-01205354 Electrical System Design in Buildings (3) 
-01205356 High Voltage Engineering (3) 
-01205453 Electric Power Plants (3) 
-01205454 Electric Power System Analysis II (3) (Pre. 01205355) 
-01205457 Power System Protection (3) 
-01205486 Power Electronics (3) 

2.2  วชิาเฉพาะบังคบั (58 หน่วยกติ) 

2.3 วชิาเลอืก (24 หน่วยกติ) 

 2.1 วชิาแกน (27 หน่วยกติ) 



2. หมวดวชิาเฉพาะ : วชิาแกน  (27) + วชิาเฉพาะบังคบั (58) + วชิาเลอืก (24) 

กว งานไฟฟ้าก าลงั (พลงังาน) 
-01205351 Electro. Energy Con. II (3) (Pre. 01205251) 
-01205354 Electrical System Design in Buildings (3) 
-01205372 Thermal Sciences (3) 
-01205454 Electric Power System Analysis II (3) (Pre. 01205355) 
-01205471 Distributed Electric Generation System (3) 
-01205472 Renewable Energy (3) 
-01205473 Energy Conservation and Management (3) 
 

 2.2 วชิาเฉพาะบังคบั (58 หน่วยกติ) 

2.3 วชิาเลอืก (24 หน่วยกติ) 

 2.1 วชิาแกน (27 หน่วยกติ) 



2. หมวดวชิาเฉพาะ : วชิาแกน  (27) + วชิาเฉพาะบังคบั (58) + วชิาเลอืก (24) 

กว งานไฟฟ้าก าลงั (ระบบควบคุมและการวดัและแมคคาทรอนิกส์) 
-01205351 Electro. Energy Con. II (3) (Pre. 01205251) 
-01205354 Electrical System Design in Buildings (3) 
-01205365 Industrial Automation and Control (3) 
-01205452 Electric Drives (3) 
-01205454 Electric Power System Analysis II (3) (Pre. 01205355) 
-01205467 Process Instrumentation (3) 
 

 2.2 วชิาเฉพาะบังคบั (58 หน่วยกติ) 

2.3 วชิาเลอืก (24 หน่วยกติ) 

 2.1 วชิาแกน (27 หน่วยกติ) 



2. หมวดวชิาเฉพาะ : วชิาแกน  (27) + วชิาเฉพาะบังคบั (58) + วชิาเลอืก (24) 

กว งานไฟฟ้าส่ือสาร 
-01205321 Principles of Communications (3)  
-01205327 Data Communications and Networks I (3)  
-01205344 Microwave Engineering (3)  
-01205426 Digital Communications (3)  
-01205442 Antenna Engineering (3) 
-01205447 Optical Fiber Communications (3)  

 2.2 วชิาเฉพาะบังคบั (58 หน่วยกติ) 

2.3 วชิาเลอืก (24 หน่วยกติ) 

 2.1 วชิาแกน (27 หน่วยกติ) 



2. หมวดวชิาเฉพาะ : วชิาแกน  (27) + วชิาเฉพาะบังคบั (58) + วชิาเลอืก (24) 

วศิวกรรมไฟฟ้าทัว่ไป 
เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ จากรายวชิาในกลุ่มวศิวกรรมไฟฟ้าทัว่ไป  

 2.2 วชิาเฉพาะบังคบั (58 หน่วยกติ) 

2.3 วชิาเลอืก (24 หน่วยกติ) 

 2.1 วชิาแกน (27 หน่วยกติ) 



แผนการเรียน 



แผนการเรียน 

นิสิตไม่เขา้ร่วม
โครงการสหกิจศึกษา 

นิสิตเขา้ร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา 



นิสิตไม่เข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 



นิสิตไม่เข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 



นิสิตไม่เข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 



นิสิตไม่เข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 



นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 



นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 



นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 



นิสิตเข้าร่วมโครงการสหกจิศึกษา 


