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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และ/หรื อ แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ซ.) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ฌ.) และ ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ญ.)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนหน่ วยกิตในการเข้าศึกษา
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ฎ.) และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอน
ความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
ตามหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ฏ.) และนักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรี ยนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีเนื้ อหาวิชาที่สามารถเทียบเคียงกันได้
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 141 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่ สอดคล้องกับที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรี ยน
ก. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
ข. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรี ยนจากกลุ่มวิชา
ต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
ข. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. กลุ่มวิชาสุนทรี ยศาสตร์และวัฒนธรรม
จ. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หมายเหตุ
ตามรายละเอี ย ดและ
ข้อก าหนด หมวดวิ ชา
ศึ กษาทั่ ว ไป ระดั บ
ปริ ญญาตรี หลั ก สู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุ่มวิชาวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
1.2 วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่ วยกิต) ไม่ น้อยกว่ า

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
ตามข้อกาหนดสภาวิชาชีพ
105 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
ตามข้อกาหนดสภาวิชาชีพ
70 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
3.1.3.1 รหัสวิชา รายวิชาในหลักสู ตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว
และตัวเลข 3 หลัก นาหน้าทุกรายวิชาในหลักสู ตร ดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจะมีรหัสนาหน้าชื่อวิชา ซึ่ งมีความหมาย ดังนี้
อักษรสองตัวแรก
GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลขหลักร้อย หลักสิ บและหลักหน่วย คือ ลาดับวิชาตั้งแต่ 001 – 999
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาเฉพาะพื้นฐานและวิชาเฉพาะด้านมีรหัสนาหน้าชื่อวิชา ซึ่ งมีความหมายดังนี้
ก. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
อักษรตัวแรกและตัวที่สอง คือ คณะวิชาที่ให้บริ การรายวิชาเฉพาะพื้นฐาน ประกอบด้วย
NG หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขหลักร้อย คือ ชั้นปี ที่ ประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 1
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 2
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 3
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 4
เลขหลักสิ บและหลักหน่วย คือ ลาดับวิชาตั้งแต่ 01 – 99
ข. วิชาเฉพาะด้าน
อักษรแรกและตัวที่สอง คือ
NP หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

17

เลขหลักร้อย คือ ชั้นปี ที่ ประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 1
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 2
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 3
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปี ที่ 4
เลข 0 หมายถึง จัดสอนในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
เลขหลักสิ บและหลักหน่วย คือ ลาดับวิชาตั้งแต่ 01 – 99
3.1.3.2 รายละเอียดรายวิชาวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรี ยน จานวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร (Language and Communication Skills Courses)
1) กลุ่มภาษา จานวน 15 หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Course Code
Course Title
Prerequisite
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Careers)
GE002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1*
3(3-0-6)
(English for Communication 1*)
ศึกษาก่อน GE002*
GE003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2*
3(3-0-6)
หรื อคะแนน TOEIC
(English for Communication 2*)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1*
(English for Communication in Careers 1*)

3(3-0-6)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2*
(English for Communication in Careers 2*)

3(3-0-6)
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หรื อเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาก่อนGE003*
หรื อคะแนน TOEIC
หรื อเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

ศึกษาก่อนGE004*
หรื อคะแนน
TOEIC หรื อ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ที่กาหนด
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* หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรื อเทียบเท่า จะต้องดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายใน ภาค
เรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่เข้าศึกษา โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ผลสอบประกาศและต้อง
เป็ นไปตามเกณฑ์การเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
เกณฑ์ ก. หลักสู ตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ ข. หลักสู ตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรื อภาษาอื่น ๆ
ในการเรี ยนการสอนเท่านั้น
ในการเรี ยนการสอน
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ้นไป
1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ้นไป
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650 ขึ้นไป
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ้นไป
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004 และ GE005 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004 และ GE005
2. สาหรับนักศึกษาในหลักสู ตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรื อภาษาอื่น ๆ ในการเรี ยนการสอน
2. 1 เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่นอ้ ยกว่าจานวนหน่ วยกิตที่ได้รับการยกเว้น เพื่อให้มีจานวนหน่ วยกิ
ตครบตามที่หลักสู ตรกาหนด
2.2. นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสู งกว่าที่ กาหนดไว้ในเกณฑ์ ข. ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ ก. โดยจะต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษนั้น ๆ และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ประจาหลักสู ตรเห็นชอบ

รหัสวิชา
Course
Code
GE101

ข. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จานวน 3 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Course Title
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation – Driven Entrepreneurship)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงื่อนไข
Prerequisite
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รหัสวิชา
Course
Code
GE201

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 3 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Course Title
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด
3(3-0-6)
(Digital Innovative Thinking and Coding)

เงื่อนไข
Prerequisite

ส่ วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก (General Education Courses) นักศึกษาเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
Course
Code

ก. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร (Language and Communication Skills)
หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
Course Title
(Lecture-tutorial-self study)

เงื่อนไข
Prerequisite

1) กลุ่มภาษา
GE006

ภาษามาเลย์เพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

(Malay for Communication)
GE007

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

(Vietnamese for Communication)
GE008

ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร

3(3-0-6)

(Burmese for Communication)

GE051

2) กลุ่มทักษะการสื่ อสาร
มิติแห่งศัพท์

3(3-0-6)

(Aspects of Vocabulary)
GE052

การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั

3(3-0-6)

(Research and Academic Project Writing)
GE053

การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ

3(3-0-6)

(Business Reading and Writing)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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รหัสวิชา
Course
Code
GE054
GE055
GE056
GE057

รหัสวิชา
Course
Code
GE102
GE103
GE104
GE105
GE106
GE107
GE108

ชื่ อวิชา
Course Title

หน่ วยกิต
Credits
(Lecture-tutorial-self study)

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
(Reading for Life Development)
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
นักข่าวพลเมือง
(Citizen Reporter)

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

ข. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Course Title
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
จริ ยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibility)
การคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
ธุรกิจออนไลน์
3(3-0-6)
(Online Business)
กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
3(3-0-6)
(E-Commerce Law)
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Trading and Investment)
การบริ หารความมัง่ คัง่
3(3-0-6)
(Wealth Management)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงื่อนไข
Prerequisite

เงื่อนไข
Prerequisite
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รหัสวิชา
Course
Code
GE109

รหัสวิชา
Course
Code
GE202
GE203
GE204
GE205
GE206
GE207
GE208

รหัสวิชา
Course
Code
GE301

ชื่ อวิชา
Course Title

ธุรกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
Prerequisite

Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
Course Title
(Lecture-tutorial-self study)
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
เกษตรอัจฉริ ยะ
(Smart Farming)
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเพื่อสุ ขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
เทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Technology)
เกมดิจิทลั
(Digital Games)

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

ง. กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
Course Title
(Lecture-tutorial-self study)

1) กลุ่มสุ นทรี ยศาสตร์
ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงื่อนไข
Prerequisite

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course
Code
GE302
GE303
GE304
GE305
GE306
GE307

GE308
GE309
GE310
GE311
GE312
GE313
GE314
GE315

ชื่ อวิชา
Course Title
ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
รู ปรสกลิ่นสี เสี ยง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
เรื่ องเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
นิทานของโลก
(Tales of the World)
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิ รินธร รัฐสี มาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี ยน
(Southeast Asian Writers Award)
การอ่านร้อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
นาฎศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
แดนซ์
(Dance)
การขับร้อง
(Singing)
ดนตรี วิจกั ษณ์
(Music Appreciation)
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)

หน่ วยกิต
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงื่อนไข
Prerequisite

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course
Code
GE316
GE317
GE318

GE351
GE352
GE353
GE354
GE355
GE356
GE357
GE358
GE359
GE360
GE361

ชื่ อวิชา
Course Title
การออกแบบเครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
สื่ อบันเทิงอาเซี ยน
(ASEAN Entertainment Media)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซี ยน
(ASEAN Cultures)
อิทธิ พลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
ประวัติศาสตร์สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(History of Thailand’s Society after Revolution)
อุดมการณ์สร้างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก
(Current World Events)
ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)

หน่ วยกิต
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(2-2-5)

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงื่อนไข
Prerequisite

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course
Code
GE362
GE363
GE364
GE365
GE366
GE367
GE368
GE369
GE370
GE371
GE372
GE373
GE374
GE375

ชื่ อวิชา
Course Title
วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
วัฒนธรรมข้าว
(Rice Culture)
วัฒนธรรมน้ า
(Water Culture)
ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
คติชนสร้างสรรค์
(Creative Folklore)
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
ราชประเพณี และพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ประเพณี ประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festivals in Thailand)
ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่
(Animation History)

หน่ วยกิต
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course
Code
GE376
GE377
GE378
GE379
GE380

รหัสวิชา
Course
Code
GE401
GE402
GE403
GE404
GE405
GE406
GE407

ชื่ อวิชา
Course Title
ความเชื่อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
โหราศาสตร์และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
ศาสนาของโลก
(World Religions)
หมากล้อม
(Go)
หมากรุ กไทยและสากล
(Thai and International Chess)

หน่ วยกิต
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จ. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
Course Title
(Lecture-tutorial-self study)

1) กลุม่ คุณภาพชีวิต
ทักษะการรู ้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั
(Information Literacy Skills in Digital Society)
เปิ ดโลกกว้างสู่ สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้
(Discovery of Learning Society)
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อ
(Media Literacy Skill)
เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวติ
(Generation Z and Quality of Life)
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
จิตวิทยากับการบริ หารตนเอง
(Psychology for Self-Management)
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
(Psychology for Teamwork)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงื่อนไข
Prerequisite

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course
Code
GE408
GE409
GE410
GE411

GE451
GE452
GE453
GE454
GE455
GE456
GE457
GE458
GE459
GE460
GE461

ชื่ อวิชา
Course Title
การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ า
(Personality Development for Leaders)
แฟชัน่
(Fashion)
การทาอาหาร
(Cooking)
การดูแลสุ ขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
2) กลุ่มสังคมยัง่ ยืน
ศาสตร์ของพระราชา
(Knowledge of the King)
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยงั ยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
กฎหมายสาหรับชีวิตประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
มโนทัศน์เรื่ องความตาย
(Concept of Death)
พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต
(Buddhist Principles and Life Solutions)
นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
สิ่ งแวดล้อมในอาเซี ยน
(ASEAN Environment)

หน่ วยกิต
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ
รวม 105 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. วิชาเฉพาะพื้นฐาน รวม 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวม 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา
Course
Code

NG101
NG102
NG104
NG105
NG106
NG107
NG108
NG110
NG203

ชื่ อวิชา
Course Title

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
Prerequisite

Credits
(Lecture-tutorial-self study)

คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1
(Engineering Physics 1)
ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 2
(Engineering Physics 2)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
เคมีวศิ วกรรม
(Engineering Chemistry)
ปฏิบตั ิการเคมีวศิ วกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 3
(Engineering Mathematics 3)

3(3-0-6)

-

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

ศึกษาก่อน
NG101
-

3 (3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน /
ควบคู่ NG104

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน /
ควบคู่ NG107

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน /
ควบคู่ NG105

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
NG102

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม รวม 14 หน่วยกิต
รหัสวิชา
Course
Code

ชื่ อวิชา
Course Title

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
Prerequisite

Credits
(Lecture-tutorial-self study)

NG109

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

3(3-0-6)

-

NG111

พื้นฐานการฝึ กฝี มือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

1(0-2-1)

-

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน /ควบคู่
NG112
ศึกษาก่อน NG104

3(3-0-6)

-

NG112
NG113
NG210
NG211

ข. วิชาเฉพาะด้าน รวม 70 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม รวม 58 หน่วยกิต
รหัสวิชา
Course
Code

NP201
NP202
NP203
NP204

ชื่ อวิชา
Course Title

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory)
ปฏิบตั ิการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory Laboratory)
อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
(Engineering Electronics)
เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน/ควบคู่
NP201

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อนNP201

Credits
(Lecture-tutorial-self study)

(Electrical Instruments and Measurements)

NP205

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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รหัสวิชา
Course
Code

ชื่ อวิชา
Course Title

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่ วยกิต
Credits
(Lecture-tutorial-self study)

เงื่อนไข
Prerequisite

NP206

ปฏิบตั ิการเครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NP204

(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)

NP303

ระบบควบคุม
(Control Systems)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NG203

NP304

ปฏิบตั ิการระบบควบคุม
(Control Systems Laboratory)
หลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines)
ปฏิบตั ิการหลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NP303
-

NP306
NP307

3(3-0-6)
1(0-2-1)

(Principles of Electrical Machines Laboratory)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NP306
ศึกษาก่อน NP201
หรื อ NP204

NP309

อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)

3(3-0-6)

NP310

ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Laboratory)

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NP309

NP311

โรงต้นกาลังและสถานียอ่ ย
(Power Plant and Substations)

3(3-0-6)

-

NP312

พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
(Renewable Energy and Technology)

3(3-0-6)

-

NP313

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System Analysis)
พลังงานความร้อนและการถ่ายเท
(Thermal Energy and Heat Transfer)
ปฏิบตั ิการจาลองระบบไฟฟ้าและพลังงาน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
NP201

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NG203

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

NP318
NP319

(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)

NP321
NP413
NP414

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Conservation and Managements)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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รหัสวิชา
Course
Code

ชื่ อวิชา
Course Title

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits
(Lecture-tutorial-self study)

NP415 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1
NP416
NP419
NP420

เงื่อนไข
Prerequisite

(Electrical and Energy Engineering Project 1)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 2
(Electrical and Energy Engineering Project 2)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
(High Voltage Engineering)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Protection)

1(0-3-6)

-

3(0-9-18)

สอบผ่าน NP415

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
NP313

2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม รวม 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
Course
Code

NP001
NP300
NP408
NP409
NP410
NP417
NP418

ชื่ อวิชา
Course Title

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
Prerequisite

Credits
(Lecture-tutorial-self study)

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
การฝึ กงานทางวิศวกรรม
(Engineering Internships)
ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
(Micro-controller and Embedded Systems)
ศาสตร์การวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Metrology and Data Analysis)
การออกแบบระบบการวัด
(Measurement System Design)
ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
(Electric Drive System)
ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
(Distributed Generation System)

6(0-40-20)
0(0-40-20)

หน่วยกิตสะสม
หมวดวิชาเฉพาะไม่
ต่ากว่า 54 หน่วยกิต
หน่วยกิตสะสม
หมวดวิชาเฉพาะไม่
ต่ากว่า 54 หน่วยกิต

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NP306
หรื อ NP309

3(3-0-6)

-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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รหัสวิชา
Course
Code

ชื่ อวิชา
Course Title

NP421

การควบคุมและการวัดในอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument and Controlt)
ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety and Environment)
คุณภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Quality)
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
(Computer Applications in Power System)
ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

NP422
NP424
NP425
NP430

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไข
Prerequisite

Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
NP313
ศึกษาก่อน
NP313
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

(Special Issues in Electrical and Energy Engineering)

NP432
NP433
NP434
NP435

พลังงานเชิงพาณิ ชย์
(Commercial Energy)
การวิเคราะห์ระบบพลังงานและงานวิศวกรรม
(Energy Systems Analysis and Engineering)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน
(Energy Engineering Economics)
หลักการพื้นฐานของเสี ยงและการสัน่
(Sound and Vibration Fundamentals)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม 6 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาเลือกเสรี จานวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป หรื อหลักสู ตรอื่น ๆ ในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรื อมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีขอ้ ตกลง/ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย หรื อได้รับการรับรองจากสานักงาน ก.พ.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก หลักสู ตรปกติ
ชั้นปี ที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา
GE002
GE101
GExxx
NG101
NG104
NG106
NG112
NG113

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
(English for Communication 1)
การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
วิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก (1)
(General Education – Elective (1))
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1
(Engineering Physics 1)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG104

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG112

20

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

33

ชั้นปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE003
NG102
NG105
NG107
NG108
NG109
NG110
NG111

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(English for Communication 2)
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 2
(Engineering Physics 2)
เคมีวศิ วกรรม
(Engineering Chemistry)
ปฏิบตั ิการเคมีวศิ วกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
พื้นฐานการฝึ กฝี มือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE002 หรื อคะแนน
TOEIC 250 หรื อเทียบเท่า

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG101

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG107

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG105

1(0-2-1)

-

18
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา
GE004
GExxx
NG203
NG210
NP201
NP202
NP204
NP206

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
วิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก (2)
(General Education – Elective (2))
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics 3)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory)
ปฏิบตั ิการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory Laboratory)
เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
ปฏิบตั ิการเครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE003 หรื อคะแนน
TOEIC 350 หรื อ เทียบเท่า

3 (3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG102

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG104

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน หรื อ
เรี ยนควบคู่ NP201

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน หรื อ
เรี ยนควบคู่ NP204

20
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE001
GE005
GE201
NG211
NP203
NP205
xxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน GE004 หรื อคะแนน
TOEIC 450 หรื อเทียบเท่า

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NP201

3(3-0-6)

-

21
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ชั้นปี ที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
GExxx
NP306
NP307
NP318
NP321
xxxxx

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก (3)
(General Education – Elective (3))
หลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines)
ปฏิบตั ิการหลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines Laboratory)
พลังงานความร้อนและการถ่ายเท
(Thermal Energy and Heat Transfer)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NP306

3(3-0-6)

-

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

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG203
-

16
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ชั้นปี ที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
NP303
NP304
NP309
NP310
NP311
NP312
NP313
NP319

ชื่ อวิชา
ระบบควบคุม
(Control Systems)
ปฏิบตั ิการระบบควบคุม
(Control Systems Laboratory)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Laboratory)
โรงต้นกาลังและสถานียอ่ ย
(Power Plant and Substations)
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
(Renewable Energy and Technology)
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System Analysis)
ปฏิบตั ิการจาลองระบบไฟฟ้าและพลังงาน
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)

รวม

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

เงื่อนไข
ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG203
ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NP303
ศึกษาก่อน NP201
หรื อ NP204
ศึกษาก่อน หรื อ
เรี ยนควบคู่ NP309

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NP201

1(0-2-1)

-

18

ชั้นปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
การฝึ กงานทางวิศวกรรม
หน่วยกิตสะสมหมวดวิชา
NP300
0(0-40-20)
(Engineering Internships)
เฉพาะไม่ต่ากว่า 54 หน่วยกิต
รวม
0
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ชั้นปี ที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
NP413
NP414
NP415
NP419
NPxxx
NPxxx

ชื่ อวิชา
การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Conservation and Managements)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1
(Electrical and Energy Engineering Project 1)
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
(High Voltage Engineering)
วิชาเอกเลือก (1)
วิชาเอกเลือก (2)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

1(0-3-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
16

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(0-9-18)

สอบผ่าน NP415

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NP313

3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

-

ชั้นปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
NP416
NP420
NPxxx
NPxxx

ชื่ อวิชา
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 2
(Electrical and Energy Engineering Project 2)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Protection)
วิชาเอกเลือก (3)
วิชาเอกเลือก (4)
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

39

แผน ข สหกิจศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา
GE002
GE101
GExxx
NG101
NG104
NG106
NG112
NG113

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
(English for Communication 1)
การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
วิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก (1)
(General Education – Elective (1))
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
ฟิ สิ กส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG104

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG112

20
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ชั้นปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE003
NG102
NG105
NG107
NG108
NG109
NG110
NG111

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(English for Communication 2)
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
ฟิ สิ กส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)
เคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry)
ปฏิบตั ิการเคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
พื้นฐานการฝึ กฝี มือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE002 หรื อคะแนน
TOEIC 250 หรื อเทียบเท่า

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG101

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG107

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG105

1(0-2-1)

-

18
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา
GE004
GExxx
NG203
NG210
NP201
NP202
NP204
NP206

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
วิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก (2)
(General Education – Elective (2))
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics 3)
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory)
ปฏิบตั ิการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory Laboratory)
เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
ปฏิบตั ิการเครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)

รวม

หน่ วย
กิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE003 หรื อคะแนน
TOEIC 350 หรื อเทียบเท่า

3 (3-06)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG102

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG104

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน หรื อ
เรี ยนควบคู่ NP201

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน หรื อ
เรี ยนควบคู่ NP204

20
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ชั้นปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE001
GE005
GE201
NG211
NP203
NP205
xxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis)
วิชาเลือกเสรี (1)

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน GE004 หรื อคะแนน
TOEIC 450 หรื อเทียบเท่า

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NP201

3(3-0-6)

-

รวม

21
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ชั้นปี ที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
GExxx
NP306
NP307
NP318
NP321
xxxxx

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก (3)
(General Education – Elective (3))
หลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines)
ปฏิบตั ิการหลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines Laboratory)

พลังงานความร้อนและการถ่ายเท
(Thermal Energy and Heat Transfer)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
วิชาเลือกเสรี (2)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NP306

3(3-0-6)

-

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

ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG203
-

16
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ชั้นปี ที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
NP303
NP304
NP309
NP310
NP311
NP312
NP313
NP319

ชื่ อวิชา
ระบบควบคุม
(Control Systems)
ปฏิบตั ิการระบบควบคุม
(Control Systems Laboratory)
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Laboratory)
โรงต้นกาลังและสถานียอ่ ย
(Power Plant and Substations)
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
(Renewable Energy and Technology)
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
(Electrical Power System Analysis)
ปฏิบตั ิการจาลองระบบไฟฟ้าและพลังงาน
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)

รวม

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

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NP201

1(0-2-1)

-

18

ชั้นปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1
NP415
1(0-3-6)
(Electrical and Energy Engineering Project 1)

รวม

เงื่อนไข
ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NG203
ศึกษาก่อนหรื อ
เรี ยนควบคู่ NP303
ศึกษาก่อน NP201
หรื อ NP204
ศึกษาก่อน หรื อ
เรี ยนควบคู่ NP309

เงื่อนไข
-

1
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ชั้นปี ที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
NP413
NP414
NP416
NP419
NP420
NPxxx
NPxxx

ชื่ อวิชา
การออกแบบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Design)
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Conservation and Managements)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 2
(Electrical and Energy Engineering Project 2)

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
(High Voltage Engineering)
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Protection)
วิชาเอกเลือก (1)
วิชาเอกเลือก (2)
รวม

หน่ วยกิต

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(0-9-18)

สอบผ่าน NP415

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NP313

3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

-

หน่ วยกิต
6(0-40-20)

เงื่อนไข

ชั้นปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
NP001 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รวม

หน่วยกิตสะสมหมวดวิชา
เฉพาะไม่ต่ากว่า 54 หน่วยกิต

6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(1 ) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรี ยนจานวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษา
GE001

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟั ง การพู ด การอ่ าน การเขี ยน การใช้
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชี พการงาน ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรี ยน
บทอ่าน และแบบฝึ กหัดที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผูเ้ รี ยน

3(3-0-6)

GE002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน โดยเน้นทักษะการ
ฟังเพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรื อบทสนทนาสั้น ๆ การพูดทักทาย
เริ่ มต้นบทสนทนา แนะนาตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความ
ระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิ ดเห็น การเขี ยนข้อความ
สั้นๆ ในรู ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(English for Communication 2)
ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 หรื อคะแนน TOEIC 250 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน โดยเน้นทักษะ
การฟังเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรื อบทสนทนาที่ซบั ซ้อนขึ้น การมี
ส่ วนร่ วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่าง
ๆ ที่พบในชี วิตประจาวัน รวมทั้งการนาเสนอและเปรี ยบเทียบข้อมูลทางธุ รกิ จอย่างง่าย การ
อ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรู ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

3(3-0-6)

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2 หรื อคะแนน TOEIC 350 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณา
การทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน ฝึ กสนทนาทางโทรศัพท์นาเสนอข้อมูล เปรี ยบเทียบ

3(3-0-6)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุ รกิ จ เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ อ่านข่าวหรื อ
บทความเพื่อศึ กษารายละเอียดและสรุ ปใจความสาคัญ กาหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและ
การศึกษาด้วยตนเอง
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1หรื อคะแนน TOEIC 450 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณา
การทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน ฝึ กเสนอและอภิ ปรายข้อคิ ดเห็น สัมภาษณ์งาน เขี ยน
ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน อ่านข่าวหรื อบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุ ป
ใจความสาคัญ กาหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง

3(3-0-6)

ข. กลุ่มวิชาธุ รกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship)
GE101

การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่ อเสริ มสร้ า งและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิ ด ทักษะ
ทัศนคติ และความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยการตระหนักถึ งปั ญหาและ
โอกาส เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิ งสร้างสรรค์ในการแก้ไขปั ญหาและสร้างคุณค่า
รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบตั ิในเชิงธุรกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม

3(3-0-6)

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิ ด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ฝึ กทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม
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ส่ วนที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
ก. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
GE006

1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่ อสาร
(Malay for Communication)
ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชี วิตประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพูด
พื้นฐานที่ จาเป็ นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการเขี ยนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า

3(3-0-6)

GE007

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
(Vietnamese for Communication)
ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชี วิตประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพูด
พื้นฐานที่ จาเป็ นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการเขี ยนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า

3(3-0-6)

GE008

ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร
(Burmese for Communication)
ทักษะการใช้ภ าษาพม่ า ในชี วิต ประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพู ด
พื้นฐานที่ จาเป็ นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการเขี ยนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า

3(3-0-6)

2) กลุ่มทักษะการสื่ อสาร
GE051

มิติแห่งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)
ศัพท์กบั การเรี ยนภาษา โครงสร้างศัพท์ ตัวสะกดกับการออกเสี ยง ความหมายของ
ศัพท์ ประวัติคาศัพท์ วิธีใช้คา การบัญญัติศพั ท์ ทักษะการใช้พจนานุ กรม การศึกษาคา
เปรี ยบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

GE052

การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั
(Research and Academic Project Writing)
โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ เช่น โครงการนาเสนอกิจกรรม โครงการทางวิชาการ
และโครงการวิจยั โดยใช้ภาษาที่ชดั เจนและเหมาะสม

3(3-0-6)
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GE053

การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
(Business Reading and Writing)
หลักการและความสาคัญของการอ่านและการเขียนในธุ รกิจ ศึกษาศัพท์และสานวนธุ รกิ จ
ในด้านความหมายและการใช้ในบริ บทต่าง ๆ วิเคราะห์และตี ความบทความทางธุ รกิ จในสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่ อใหม่ พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรู ปแบบต่าง ๆ และฝึ กปฏิบตั ิ

3(3-0-6)

GE054

การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
(Reading for Life Development)
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการ
พัฒนาชีวิต พัฒนาทักษะการอ่าน อ่านจับใจความสาคัญ อ่านวิเคราะห์และตีความ ฝึ กปฏิบตั ิ
โดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า

3(3-0-6)

GE055

ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
แนวคิด หลักการพูดและการนาเสนองานเชิงธุรกิจ การวางแผนการพูดและการใช้สื่อ
เพื่อประกอบการพูดและนาเสนองาน เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยี
สื่ อ ในการพู ด และน าเสนองาน ฝึ กพู ด และน าเสนองานเชิ ง ธุ ร กิ จ ในลัก ษณะต่ า ง ๆ
ครอบคลุมการบรรยายสรุ ปเพื่อรายงาน การเสนองานเพื่อการแข่งขันทางธุ รกิจ การแถลง
ข่าว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3(3-0-6)

GE056

การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม โลกาภิวตั น์ มิติทางวัฒนธรรม และความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับค่านิ ยมทางวัฒนธรรม ภาษา
และอัตลักษณ์ บทบาทและความสาคัญของการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปั จเจกบุคคลและ
องค์กร การปรับตัวเพื่ อกลมกลื นกับวัฒนธรรม แนวทางการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่ อลด
ความขัดแย้งและสร้างการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

3(3-0-6)

GE057

นักข่าวพลเมือง
(Citizen Reporter)
หลักการ คุณธรรมและจริ ยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง เทคนิ คการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสี ยง การเรี ยบเรี ยงข่าวสารและผลิตเนื้ อหาด้วยอุปกรณ์
การสื่ อสารเคลื่อนที่

3(3-0-6)
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ข. กลุ่มวิชาธุ รกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
GE102

จริ ยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
จริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาด้า นจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ความ
รับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผูล้ งทุน

3(3-0-6)

GE103

การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
หลักการของกระบวนการคิ ดเชิ งออกแบบ เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ โดย
คานึงถึงผูท้ ี่มีปัญหาเป็ นหลัก การทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวนซ้ าอย่าง
มีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผูท้ ี่มีปัญหา
คุณค่าของกระบวนการคิดเชิ งออกแบบที่สร้างความแตกต่าง เพื่อเป็ นช่องทางเฉพาะใน
การสร้างโอกาสทางธุ รกิ จใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎี และการเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง

3(3-0-6)

GE104

ธุรกิจออนไลน์
(Online Business)
ภาพรวมของการทาธุ รกิ จออนไลน์ ประเภทของการทาธุ รกิ จออนไลน์ รวมถึ ง
องค์ประกอบที่สาคัญในระบบนิ เวศของธุ รกิจออนไลน์ ครอบคลุมโลจิสติกส์ ซัพพลาย
เชน และระบบการช าระเงิ นแบบอิ เ ล็กทรอนิ กส์ เทคนิ ค ทางการตลาดส าหรั บธุ ร กิ จ
ออนไลน์ และการเรี ยนรู ้เชิ งปฏิบตั ิการเพื่อให้เข้าใจการทางานของระบบสาหรับทาธุ รกิ จ
ออนไลน์ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นโลกปั จ จุ บัน เข้า ใจมุ ม มองของทั้ง ผู ้ซ้ื อ ผู ้ข าย และได้ฝึ กใช้
ระบบปฏิบตั ิการเพื่อทดลองซื้ อขายจริ ง

3(3-0-6)

GE105

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผูป้ ระกอบการ
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุ รกิ จ การร่ าง
สัญญาทางธุ รกิ จ สัญญาเช่ า สัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาจ้างงาน และสัญญาทาง
ธุ ร กิ จอื่ น ๆ การเจรจาต่ อ รองทางกฎหมาย การขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการ การ
วางแผนภาษีสาหรับผูป้ ระกอบการ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

3(3-0-6)
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GE106

กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ สัญญาซื้ อขายสิ นค้าและกฎหมายการ
โอนเงิ น และการช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายแลกเปลี่ ย น ข้ อ มู ล ทาง
อิ เล็กทรอนิ กส์ กฎหมายลายเซ็ นอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายคุ ม้ ครองข้อมูลและกฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

GE107

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Trading and Investment)
รู ้ จกั เศรษฐกิ จไทยและธุ รกิ จไทย ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
ข้อมูลสาคัญที่ ควรพิ จารณาในการซื้ อขายหลักทรั พย์ ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจและราคาหลักทรัพย์ กลยุทธ์การซื้ อขายหุ น้ แบบต่าง ๆ การใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ
ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการจาลองการซื้ อขายหลักทรัพย์

3(3-0-6)

GE108

การบริ หารความมัง่ คัง่
(Wealth Management)
ความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นสาหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร และการ
ออมประเภทอื่น ๆ การวางแผนแนวทางการเงินสาหรับคนยุคใหม่ การเงินส่ วนบุคคล

3(3-0-6)

GE109

ธุรกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)
ความหมาย ลักษณะความสาคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม
ประเภทและตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์อาหารเพื่ อสุ ขภาพและความงาม ที่ ผลิ ตในเชิ งการค้า
กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม แนวโน้ม
ทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม

3(3-0-6)

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE202

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร
การแพทย์ การสื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรื อระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยี
การพิ มพ์สามมิ ติ เทคโนโลยีวสั ดุ ฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนิ นชีวิต การประกอบธุรกิจ และ
เศรษฐกิจโลก
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GE203

การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่มีต่อธุ รกิจ เทคนิ คและเครื่ องมือ
ที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ

3(3-0-6)

GE204

เกษตรอัจฉริ ยะ
(Smart Farming)
เกษตรกับชี วิตประจาวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
การเกษตร ทฤษฎี เ กษตรพอเพี ย ง การใช้ป ระโยชน์ จ ากผลผลิ ต และของเหลื อ ทาง
การเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย กรณี ศึกษาการทาธุรกิจเกษตร

3(3-0-6)

GE205

ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเพื่อสุ ขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ความส าคัญของเครื่ องส าอางส าหรั บสุ ขภาพและความงาม ประเภทของผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่ งเส้นผม ผลิตภัณฑ์ตกแต่ ง
สี สันบนใบหน้า ผลิ ตภัณฑ์สาหรั บช่ องปาก ผลิ ตภัณฑ์สาหรั บเด็กและผูใ้ หญ่ ผลิ ตภัณฑ์
แนวสปา แนวทางเลือกการเลือกซื้ อเครื่ องสาอาง หลักการใช้เครื่ องสาอางแต่ละประเภทในการ
เสริ มความงาม นวัตกรรมเครื่ องสาอางที่เป็ นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

3(3-0-6)

GE206

ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปั จจุบนั ในการ
ใช้สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร การแพทย์และอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

GE207

เทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Technology)
ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ใ นยุ ค ดิ จิ ทัล ความหลากหลายของเทคโนโลยี
ผลกระทบที่ มีต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตในยุคดิ จิทลั การประกอบธุ รกิ จ เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริ ยธรรม และสิ ทธิ มนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทลั

3(3-0-6)

GE208

เกมดิจิทลั
(Digital Games)
เทคนิ ค การตัด สิ น ใจ เทคนิ ค การแข่ งขัน ความรู ้ ที่ จ าเป็ นในการเล่ น เกมดิ จิทัล
กรณี ศึกษาเกมดิจิทลั

3(3-0-6)
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ง. กลุ่มวิชาสุ นทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture)
1) กลุ่มสุ นทรี ยศาสตร์
GE301

ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)
แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็ นอารมณ์พ้ืนฐานของมนุษย์ โดยพินิจ
พิเคราะห์และอภิ ปรายประเด็นปั ญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่
เป็ นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสมั พันธ์กบั สังคมรอบตัว

3(3-0-6)

GE302

ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่ อขึ้ นของความหมายในทางศิ ลปะ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของความจริ ง ความรู ้ และคุณค่าในงานศิลปะ

3(3-0-6)

GE303

รู ปรสกลิ่นสี เสี ยง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
คาบอกรู ปรสกลิ่นสี เสี ยงในภาษา สัญญาของรู ปรสกลิ่นสี เสี ยงในมิติของธรรมชาติ
ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม อิทธิ พลของรู ปรสกลิ่นสี เสี ยงต่อความรู ้สึกของมนุษย์และ
การสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุ ษย์ เช่ น สถาปั ตยกรรม วรรณศิ ลป์ จิ ตรกรรม
มัณฑนศิลป์ การนาความรู ้เรื่ องรู ปรสกลิ่นสี เสี ยงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งแฟชัน่ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุ งและออกแบบอาหาร

3(3-0-6)

GE304

เรื่ องเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
ความหมายและบทบาทหน้าที่ ของเรื่ องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่ องเล่ากับชี วิต
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา วิเคราะห์เนื้ อหา รู ปแบบและวิธีการ
เล่าเรื่ องในสื่ อต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการเล่าเรื่ องเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3(3-0-6)

GE305

การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
ทฤษฎี และแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับการตี ความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรมการ
สร้างและเสพละครและภาพยนตร์ ในสังคมไทย แนวทางการวิเคราะห์และตีความละคร
และภาพยนตร์ กรณี ศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึ กปฏิบตั ิ

3(3-0-6)
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GE306

นิทานโลก
(Tales of the World)
ความหมายของนิทาน ความสาคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ ลักษณะ
เด่นของนิ ทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก อ่านตีความนิ ทานสาคัญบางเรื่ องทั้งของ
ตะวันออกและตะวันตก

3(3-0-6)

GE307

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสี มาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)
พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ความสาคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิ พนธ์ ตลอดจนบทบาทของ
พระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสื อและสังคมไทย

3(3-0-6)

GE308

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
ประวัติ ค วามเป็ นมาของวรรณกรรมสร้ า งสรรค์ย อดเยี่ ย มแห่ งอาเซี ย น (ซี ไ รต์)
ความสาคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ งอาเซี ยนของไทย ตลอดจน
บทบาทของรางวัลซี ไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย

3(3-0-6)

GE309

การอ่านร้อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
หลักการและการฝึ กทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
ร่ า ย และทานองการอ่ านแบบต่ าง ๆ ได้แ ก่ ทานองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทั้ง
กลวิธีการใช้เสี ยงให้เหมาะกับบทอ่าน

3(3-0-6)

GE310

นาฏศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
หลัก เบื้ อ งต้น และแบบแผนของนาฏศิ ล ป์ ไทย การฝึ กปฏิ บัติ ก ารร าพื้ น ฐาน
เพลงช้า เพลงเร็ ว ราแม่บท

3(2-2-5)

GE311

แดนซ์
(Dance)
รู ปแบบและประเภทของการเต้ น เช่ น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,
K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึ กการเต้นประเภทต่าง ๆ

3(2-2-5)
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GE312

การขับร้อง
(Singing)
วิธีการใช้เสี ยง ประเภทของเพลง ควบคุมการใช้เสี ยง การฟั งและการจับจังหวะ
ดนตรี ฝึ กปฏิบตั ิการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึ กท่าทาง
การแสดงออกให้เหมาะสมกับรู ปแบบของงาน

3(2-2-5)

GE313

ดนตรี วิจกั ษณ์
(Music Appreciation)
การฟั งดนตรี เพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจและความซาบซึ้ งในคุ ณค่ าของการฟั งดนตรี
รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรี ประเภทต่าง ๆ ลักษณะของเพลงและเครื่ องดนตรี

3(3-0-6)

GE314

การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้ เพื่อขัดเกลา
จิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรี ยะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็ นภาพ
ตัวแทนแห่งการสื่ อสารอารมณ์ความรู ้สึกได้อย่างละเอียดลออ

3(2-2-5)

GE315

พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
ประวัติของเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่งร่ างกายให้เหมาะ
แก่ ระดับบุ คคล ยุคสมัยและจุ ดประสงค์ ทั้งในบริ บทวัฒนธรรมของราชสานักและชาวบ้าน
วิเคราะห์กรณี ศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สื บคืนประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณ์ไทย

3(3-0-6)

GE316

การออกแบบเครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
ความหมาย และความสาคัญของเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ การฝึ กออกแบบ
เครื่ องแต่ งกายและเครื่ องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่ าง ๆ เพื่ อให้เกิ ดความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง ทฤษฎี และการฝึ กปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าสาหรับการแสดง
ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
ความหมาย ความสาคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจกั ษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ จิ ตรกรรม วรรณกรรม คี ตกรรม นาฏกรรม และสื่ อบันเทิ งร่ วมสมัยต่าง ๆ ทั้งใน
ด้าน รู ปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุ นทรี ยรส

3(2-2-5)

GE317
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GE318

การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
ประวัติความเป็ นมา ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านในภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิ พลของสภาพสังคม
ภู มิประเทศ ค่ า นิ ย มและคติ ชี วิ ต ที่ ต่ อการการละเล่ นต่ า ง ๆ และการประยุกต์ใ ช้เ พลง
พื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

3(3-0-6)

2) กลุ่มวัฒนธรรม
GE351

วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็ นมาของวัฒนธรรมประชานิ ยม และอิทธิ พลที่มีต่อ
สังคมไทย ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒ นธรรมประชานิ ยมกับระบบเศรษฐกิ จทุ นนิ ยม
อุตสาหกรรมการผลิ ตวัฒนธรรมและสื่ อมวลชน บริ บททางสังคมและการเมื อง การ
บริ โภควัฒนธรรม และวิเคราะห์วฒั นธรรมประชานิ ยมที่มีอิทธิ พลในชี วิตประจาวันของ
คนในสังคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สิ นค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย
รายการโทรทัศน์

3(3-0-6)

GE352

สื่ อบันเทิงอาเซี ยน
(ASEAN Entertainment Media)
ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่ วมของสื่ อบันเทิ งประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซี ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ วัฒนธรรมการสร้างและเสพ
สื่ อบันเทิ งในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนอิทธิ พลที่ มีต่อกันในภูมิภาคอาเซี ยน วิเคราะห์
ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏในสื่ อบันเทิงอาเซี ยน

3(3-0-6)

GE353

ศิลปวัฒนธรรมอาเซี ยน
(ASEAN Cultures)
แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซี ยน ปั จจัย
ที่ มีผลต่ อการสร้ างสรรค์และสื บทอดศิ ลปวัฒนธรรมของประเทศต่ าง ๆ ภาวะวิ กฤตทาง
วัฒนธรรมร่ วมสมัยของประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซี ยน การปรั บตัวและการดัดแปลง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แนวคิดชาตินิยม และการแก้ไขวิกฤตของชาติ

3(3-0-6)

GE354

อิทธิ พลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
การรั บและบู ร ณาการวัฒ นธรรมต่ า งชาติ ในสังคมไทย อิ ทธิ พ ลของวัฒ นธรรม
อินเดีย ลังกา เขมร จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตก การสร้างสรรค์ศิลปะไทย

3(3-0-6)
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GE355

ประวัติศาสตร์สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(History of Thailand’s Society after Revolution)
ประวัติ ศ าสตร์ สั ง คมไทยหลัง การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง ว่ า ด้ว ยการพัฒ นา
ประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง
สื่ อ สารมวลชน ศิ ล ปกรรม รสนิ ย ม แนวคิ ด เรื่ องความเป็ นไทย ท้อ งถิ่ น ตลอดจน
อุดมการณ์ชาติ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดารงอยู่ของสังคมไทย
จากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวตั น์

3(3-0-6)

GE356

อุดมการณ์สร้างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

3(3-0-6)

GE357

เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก
(Current World Events)
เหตุ การณ์ ส าคัญที่ เ กิ ด ขึ้ นในโลก ทั้งมิ ติ ทางด้า นการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม
รวมทั้งความร่ วมมื อและความขัดแย้งที่ เกิ ดขึ้ นในสังคมโลกปั จจุ บนั รวมทั้งเหตุ การณ์
สาคัญในประเทศไทยที่สมั พันธ์กบั เหตุการณ์ในโลก เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์
และเปรี ยบเทียบเหตุการณ์สาคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้

3(3-0-6)

GE358

ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑ์การจาแนก
ภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิ พลของภาวะหลาย
ภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม

3(3-0-6)

GE359

การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
ความหมาย หน้าที่ ความสาคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม ประเภทและ
รู ปแบบของพิ พิ ธภัณ ฑ์ การจัด แสดงในพิ พิ ธภัณ ฑ์ แนวคิ ด เกี่ ย วกับพิ พิ ธภัณ ฑ์ การ
บริ หารจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ การตลาดของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ การอนุ รั ก ษ์แ ละการจัด แสดง
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นหรื อพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย การมีส่วน
ร่ วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริ ง

3(3-0-6)
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GE360

ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
แนวคิ ดวิธีศึกษากระบวนความคิ ดของโลกตะวันตก โดยมุ่งศึ กษาประเด็นปั ญหา
สาคัญในสมัยต่ าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ เพื่ อ
เรี ยนรู ้พ้ืนฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก

3(3-0-6)

GE361

ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
แนวคิ ดวิธีศึกษากระบวนความคิ ดของโลกตะวันออก โดยมุ่งศึ กษาเฉพาะแนวคิด
กระแสหลัก ได้แ ก่ อิ นเดี ย จี น และญี่ ปุ่น เพื่ อพิ จารณาประเด็นปั ญหาส าคัญด้านการ
แสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก

3(3-0-6)

GE362

วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
กาเนิ ด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ ของสังคมที่ เกี่ยวข้องกับชา
ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซี ยน ประเด็นศึกษาวัฒนธรรม
ชาในสังคมไทย เช่ น ความเชื่ อและคติ ต่ าง ๆ เกี่ ย วกับใบชาและการบริ โภคชา การ
สร้ า งสรรค์ ธุ ร กิ จ ชา วัฒ นธรรมร้ า นน้ า ชาในภาคใต้ ชากับ พิ ธี ก รรม ชาในฐานะ
วัฒนธรรมร่ วมสมัยยุคโลกาภิวตั น์

3(3-0-6)

GE363

วัฒนธรรมข้าว
(Rice Culture)
ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับ
คนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน วัฒนธรรมข้าวในกระแสการ
เปลี่ ย นแปลงของสังคมโลก กรณี ศึ กษาวัฒนธรรมข้าวในสถานที่ จริ ง วิเ คราะห์และ
สร้างสรรค์วฒั นธรรมข้าวในบริ บทสังคมร่ วมสมัย

3(3-0-6)

GE364

วัฒนธรรมน้ า
(Water Culture)
วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ตานาน เรื่ องเล่า ศิลปกรรม บทบาทและ
ความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณี และคติ ชนเกี่ ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิ
ปั ญญาของการจัด การน้ า ของคนไทยในยุค อดี ต มโนทัศ น์เ รื่ องวัฒ นธรรมน้ า ในยุ ค
ชลประทาน การจัดการน้ ากับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบนั

3(3-0-6)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

59

GE365

ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
คติ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกับ ศาลเจ้า และการไหว้เ จ้า ของชาวจี น ในประเทศไทย การ
ไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วฒั นธรรมของชาวจีน ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการ
ขยายตัวของชุมชน บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริ บทร่ วมสมัย อาทิในด้าน
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการของการสร้างสังคมจี
นาภิวตั น์ กรณี ศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น ๆ ในสังคมไทย

3(3-0-6)

GE366

ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
อัตลักษณ์ ของกลุ่ มชาติ พ ันธุ์ ที่ส าคัญในสั งคมไทย การธารงไว้ซ่ ึ งชาติ พ ันธุ์ ความ
แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ต่าง ๆ เช่ น ข้อดี ข้อเสี ยของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในสังคม
สังคมพหุ ลกั ษณ์กบั ความท้าทายในประชาคมอาเซี ยน สารวจพื้นที่ ย่านที่ อยู่อาศัยของกลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์ในกรุ งเทพมหานครที่สาคัญ ๆ

3(3-0-6)

GE367

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความ
หลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา ทางจิตวิทยา และอื่น ๆ
ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

3(3-0-6)

GE368

คติชนสร้างสรรค์
(Creative Folklore)
ประวัติความเป็ นมาของคติชนวิทยา แนวคิดทางคติชนแนวใหม่ และคติชนแนวใหม่เพื่อการ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม รวมทั้งอิทธิ พลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบนั

3(3-0-6)

GE369

โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดี และศิลปกรรม ประวัติ
ของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่

3(3-0-6)

GE370

ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
กระแสท้องถิ่ นนิ ยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่ นกับเศรษฐกิ จชุ มชน
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดเรื่ องสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน

3(3-0-6)
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ที่ นาไปสู่ การสร้ างสิ นค้าทางวัฒนธรรม กระบวนการสร้ างและผลิ ตสิ นค้าทางวัฒนธรรม
กรณี ศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้านเกิ ดเพื่อแสวงหาสิ นค้าจากสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ มา
ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
GE371

ราชประเพณี และพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ความหมายและหน้าที่ ของราชประเพณี และพระราชพิ ธีในประเทศไทย พัฒนาการของราช
ประเพณี และพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย ราชประเพณี และพระราชพิธีสาคัญในราชสานักไทย

3(3-0-6)

GE372

ประเพณี ประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ความหมาย ความส าคัญของประเพณี ประดิ ษฐ์ กาเนิ ดและพัฒนาการของประเพณี
ประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณี ประดิ ษฐ์ วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้าที่
ของประเพณี ประดิษฐ์ อิทธิ พลของประเพณี ประดิ ษฐ์ที่มีต่อการสร้างวาทกรรมตามความคิ ด
ของคนในสังคมปั จจุบนั กรณี ศึกษาประเพณี ประดิ ษฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณี
ประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปั จจุบนั

3(3-0-6)

GE373

ประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festivals in Thailand)
ความสาคัญของประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย หน้าที่ของประเพณี และเทศกาลต่อวิถี
ชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณี และเทศกาลประจาปี ในสังคมไทย

3(3-0-6)

GE374

ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของภาพถ่าย ความสาคัญและคุณค่าของภาพถ่ายในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ภาพถ่าย ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้งทางจิ ตใจและ
ทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้งทางด้านแนวความคิ ด
ทฤษฎี เทคนิ คปฏิ บตั ิ และความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถและทักษะที่นาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคม

3(3-0-6)

GE375

ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่
(Animation History)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชัน่ ตั้งแต่ลาดับ
เวลา วิธีการ และสื่ อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิ พลของเชื้อชาติ
เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรม และความขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
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GE376

ความเชื่อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
ความหมายของความเชื่ อ ประเภทของความเชื่ อ แนวคิดและทฤษฎี ที่ใช้ศึกษาความเชื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ อกับสังคมไทยในท้องถิ่ นต่ าง ๆ การเก็บข้อมู ลความเชื่ อ
ภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้ มูลความเชื่ อ ปรากฎการณ์ของความเชื่ อและการประยุกต์ใช้ความเชื่ อ
เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่ วมสมัย

3(3-0-6)

GE377

โหราศาสตร์และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
แนวคิ ดเรื่ องโหราศาสตร์ และการพยากรณ์ ของสั งคมตะวันออกและตะวันตกเชิ ง
เปรี ยบเที ย บ คติ ความหมายและระบบภู มิ ปั ญญาในโหราศาสตร์ ไ ทย ประเภทของ
โหราศาสตร์ และการพยากรณ์ การใช้ตรรกะทางภาษาและการตี ความทางโหราศาสตร์ การ
ประดิษฐ์ประเพณี และการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์ กรณี ศึกษาโหราศาสตร์ และการ
พยากรณ์ในสังคมไทยปั จจุบนั

3(3-0-6)

GE378

ศาสนาของโลก
(World Religions)
ความรู ้เกี่ ยวกับศาสนาสาคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิ บตั ิของศาสนาสาคัญ ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสานทาง
ศาสนาในปัจจุบนั ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก การวิเคราะห์การนาศาสนามาใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย

3(3-0-6)

GE379

หมากล้อม
(Go)
การพัฒนาแนวคิดและเทคนิ คขั้นพื้นฐานสาหรับเล่นในช่วงเปิ ดเกม กลางเกม และ
ปิ ดเกม ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็ นตาย การจบ-เม็ด 9 เกม
วิธีการเล่นหมากต่อ สู ตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

3(2-2-5)

GE380

หมากรุ กไทยและสากล
(Thai and International Chess)
ประวัติและความเป็ นมาของหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล ศึ กษาตัวหมากรุ ก
ไทยและตัวหมากรุ กสากล ทักษะและเทคนิ คการเล่นหมากรุ กสากล การนับศักดิ์และกล
การเล่นของหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการเล่นหมากรุ กไทย
และหมากรุ กสากล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุ กไทย
และหมากรุ กสากลได้

3(2-2-5)
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จ. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
1). กลุ่มคุณภาพชีวิต
GE401 ทักษะการรู ้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั
(Information Literacy Skills in Digital Society)
ความหมายและความส าคัญ ของการรู ้ ส ารสนเทศ กระบวนการพัฒ นาบุ ค คลให้เ ป็ นผู ้รู้
สารสนเทศโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ การประเมินค่าสารสนเทศ การจัดการเนื้อหาและการใช้
สารสนเทศอย่างมีจริ ยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

3(3-0-6)

GE402 เปิ ดโลกกว้างสู่ สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้
(Discovery of Learning Society)
ความหมาย ความสาคัญขององค์ความรู ้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาและ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน พลังแห่ งการเรี ยนรู ้ แนวคิดขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สังคมและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ พลวัตของกระบวนการเรี ยนรู ้ สังคมการเรี ยนรู ้ในเครื อข่ายโลกออนไลน์
แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การสร้างพลังอานาจและ
ความต่อเนื่ องเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างเป็ นระบบ และเกิดสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ที่พึง
ประสงค์ได้ต่อไป

3(3-0-6)

GE403 ทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อ
(Media Literacy Skill)
ความหมายของการรู ้เท่าทันสื่ อ อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อผูบ้ ริ โภค หลักการและแนวคิดสาคัญ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการรู ้เท่าทันสื่ อ จาแนกตามประเภทของสื่ อ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ ออินเทอร์ เน็ต โดยเน้นทาความเข้าใจเกี่ ยวกับบริ บทของสื่ อ
ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่ อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร และรู ปแบบและภาษา
ในสื่ อ ฝึ กวิเคราะห์ข่าวสารในสื่ อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อ

3(3-0-6)

GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวิต
(Generation Z and Quality of Life)
แนวคิ ดและการวิจยั เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต เจนเนอเรชัน่ ซี ทั้งด้าน
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเจนเนอ
เรชัน่ ซี การปรับตัวและการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ ซี ยคุ ปั จจุบนั

3(3-0-6)
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GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
ความหมายและความสาคัญของพัฒนาการ ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่
ละช่วงวัย

3(3-0-6)

GE406 จิตวิทยากับการบริ หารตนเอง
(Psychology and Self-Management)
หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์
บุ คลิ กภาพ กรอบความคิ ดแบบเติ บโต (Growth Mindset) และการปรั บตัวเพื่ อการรู ้จกั ตนเอง
เข้าใจผูอ้ ื่นและปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

GE407 จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
(Psychology for Teamwork)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานเป็ นทีม ทั้งในบทบาทของผูน้ าใน
การสร้างทีมงาน มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน ความร่ วมมือจัดการกับปั ญหา การสื่ อสารเพื่อเข้าใจ
ผูอ้ ื่น ตลอดจนการบริ หารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน

3(3-0-6)

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ า
(Personality Development for Leaders)
ทฤษฎี หลักปฏิบตั ิ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผูน้ า การเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนาความเป็ นผูน้ าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม

3(3-0-6)

GE409 แฟชัน่
(Fashion)
ความรู ้เบื้ องต้นของการออกแบบแฟชัน่ ทั้งของตะวันออกและตะวันตก การสร้างสรรค์
แนวคิด รู ปแบบของแฟชัน่ ออกเป็ นงานแสดงแฟชัน่ ประโยชน์ของแฟชัน่ ต่อสังคม

3(3-0-6)

GE410 การทาอาหาร
(Cooking)
ความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก ฝึ กปรุ งอาหาร
และทาขนมอย่างง่าย

3(2-2-5)
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GE411 การดูแลสุ ขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
หลักการดูแลร่ างกาย การนวด โภชนาการ และการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพและความงาม รวมถึง
สมาธิ และจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม

3(3-0-6)

2) กลุ่มสังคมยัง่ ยืน
GE451 ศาสตร์ของพระราชา
(Knowledge of the King)
การพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั เน้นสังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิในระดับครอบครัว
ชุ มชน และสังคมเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การด ารงอยู่ ใ นกระแสโลกาภิ ว ตั น์ แ ละในฐานะเป็ น
ทางออกในการเผชิ ญ กับวิ กฤติ โ ลกในยุค ปั จจุ บัน และการดาเนิ นชี วิต ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง

3(3-0-6)

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
ประวัติความเป็ นมาของหอการค้าไทย เครื อข่ายของหอการค้าไทย บทบาทของหอการค้า
ไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่ อสังคมและประเทศในระดับภู มิภาคและสากล บุ คคล
สาคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3(3-0-6)

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยงั่ ยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
หลักการ แนวคิ ดพื้นฐานเกี่ ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปั ญหาที่ สาคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบ
สุ ขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา
หรื อแนวทางการปรับปรุ งเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคมที่ยงั่ ยืน

3(3-0-6)

GE454 กฎหมายสาหรับชีวิตประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย บ่ อเกิ ด และวิ วฒ
ั นาการของกฎหมาย ระบบของ
กฎหมายที่ สาคัญ ที่ มาของกฎหมาย ชนิ ดและประเภทของกฎหมาย การจัดทากฎหมายและ
กระบวนการนิ ติบญั ญัติ การบังคับใช้กฎหมายการตีความ การอุดช่องว่าง การยกเลิกกฎหมาย
และกฎหมายที่ สาคัญในชี วิตประจาวัน บุคคล นิ ติบุคคล นิ ติกรรม บุคคลสิ ทธิ ทรัพยสิ ทธิ และ
กฎหมายอาญา

3(3-0-6)
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GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
กฎหมายคุม้ ครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายทางการค้า
การคุ ้มครองผลงานที่ เ กิ ด จากทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา การอนุ ญาตให้ใ ช้สิ ท ธิ การจดทะเบี ย น
ทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผูล้ ะเมิด รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

3(3-0-6)

GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ลักษณะ และความสาคัญของภู มิศาสตร์ ที่ มีอิทธิ พลต่ อวัฒนธรรมและการท่ องเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม การวางแผนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม การนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ ยวในประเทศไทย รวมถึงสังคม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปกรรม ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย

3(3-0-6)

GE458 มโนทัศน์เรื่ องความตาย
(Concept of Death)
ปรัชญาเกี่ ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิ ดเกี่ ยวกับความตายของนักปรัชญาสาคัญ
ของโลก วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่ องเล่าวรรณคดี เพื่อให้เข้าใจถึง
ระบบความคิ ดเกี่ ยวกับความตายของคนไทย ภาวะคนใกล้ตาย การเตรี ยมตัวตายอย่า งมี ส ติ
แนวคิดเรื่ องชีวิตหลังความตาย

3(3-0-6)

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต
(Buddhist Principles and Life Solutions)
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ทั้งในชีวิตส่ วนตัว การทางาน
และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม โดยใช้กรณี ศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตจริ งที่เผยแพร่ ในสื่ อต่าง ๆ

3(3-0-6)

GE460 นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)

3(3-0-6)
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มโนทัศน์เรื่ องนิ เวศสานึ กของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ จากบทอ่าน
ต่าง ๆ กาเนิ ดและพัฒนาการของแนวคิ ดเรื่ องการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในสังคม แนว
ทางการสร้างนิ เวศสานึ ก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์ เรื่ องนิ เวศสานึ ก อาทิ การสร้างภาพยนตร์ส้ นั
การผลิตโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแสดงละครเวที
GE461 สิ่ งแวดล้อมในอาเซี ยน
(ASEAN Environment)
ปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหาสิ่ งแวดล้อม อันเนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม ระบบการเมือง
ระบบเศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยม โครงสร้ างทางภู มิศาสตร์ และการเคลื่ อนย้ายของกลุ่มชาติ พนั ธุ์
นโยบายและข้อตกลงความร่ วมมือที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของประชาคมอาเซี ยน โครงสร้าง
องค์กรและกลไกความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมของอาเซี ยน และแนวทางการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ในอาเซี ยนอย่างยัง่ ยืน

3(3-0-6)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสาตร์ และวิทยาศาสตร์
NG101 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
พีชคณิ ตเว็กเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์และการหาปริ พนั ธ์ค่าจริ ง
ฟังก์ชนั ค่าเว็กเตอร์ ของตัวแปรจริ งและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริ พนั ธ์
NG102 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
ศึกษาก่อน NG101 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
การหาปริ พนั ธ์เชิงเส้น ปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอนุพนั ธ์ รู ปแบบอย่าง
ไม่กาหนด สมการเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์

3(3-0-6)

NG104 ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Physics 1)
กลศาสตร์ ของอนุภาคและวัตถุแข็ง คุณสมบัติของสสาร หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์
ของไหล พลังงานและความร้อน
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NG105 ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 2
(Engineering Physics 2)
การสัน่ และคลื่น องค์ประกอบของสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ความรู ้พ้นื ฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง ฟิ สิ กส์สมัยใหม่

3(3-0-6)

NG106 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ NG104 ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1
ปฏิบตั ิการในเรื่ องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG104 ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1

1(0-2-1)

NG107

เคมีวศิ วกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Chemistry)
ปริ มาณสัมพันธ์ และพื้นฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็ง
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม
พันธะเคมี คุณสมบัติเชิงคาบ การแทนที่องค์ประกอบ วัตถุที่ไม่เป็ นโลหะและการเปลี่ยนสถานะโลหะ

NG108 ปฏิบตั ิการเคมีวศิ วกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ : NG107 เคมีวศิ วกรรม
ปฏิบตั ิการในเรื่ องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG107 เคมีวศิ วกรรม

1(0-2-1)

NG110 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ : NG105 ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 2
ปฏิบตั ิการในเรื่ องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG105 ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 2

1(0-2-1)

NG203 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 3)
ศึกษาก่อน NG102 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2
ลาดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ของฟังก์ชนั มูลฐาน การหาปริ พนั ธ์
เชิงตัวเลข พิกดั เชิงขั้ว แคลคูลสั ของฟังก์ชนั จานวนจริ งสองตัวแปร เส้น ระนาบ และพื้นผิวในปริ ภูมิ
แคลคูลลัส ของฟังก์ชนั จานวนจริ งหลายตัวแปรและการประยุกต์
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2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษร ภาพฉายออโธกราฟฟิ ค การเขียนภาพออโธกราฟฟิ ค และ การเขียนภาพ
พิคทอเรี ยล การบอกขนาดและพิกดั ความเผือ่ ภาพตัด มุมมองอ้างอิง และ การเขียนภาพประกอบ
การสเก็ตภาพด้วยมือการเขียนแบบส่ วนประกอบชิ้นงาน พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในงานเขียนแบบ
NG111 พื้นฐานการฝึ กฝี มือช่าง
1(0-2-1)
(Mechanical Workshop Practice)
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานช่างเครื่ องมือกล ช่างปรับแต่ง ช่างโลหะแผ่น ช่างเชื่อมก๊าซและไฟฟ้า
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Programming)
แนวคิดคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ภาษาโปรแกรมในปัจจุบนั การเขียนโปรแกรม
NG113 ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ : NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั ิการในเรื่ องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
NG210

1(0-2-1)

กลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics)
ศึกษาก่อน NG104 ฟิ สิ กส์วศิ วกรรม 1
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของแรง ของไหลในสภาวะสถิตย์ จลศาสตร์ และ จลนศาสตร์
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ ง กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลล์และโมเมนตัม

NG211 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานของ
กลุ่มวัสดุวศิ วกรรมหลักได้แก่ โลหะพอลิเมอร์ เซรามิกและวัสดุผสมสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
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ข. วิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuit Theory)
ส่ วนประกอบของวงจร การวิเคราะห์โนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนา
และความเก็บประจุ วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง เฟสเซอร์ ไดอะแกรม วงจรกาลังไฟฟ้า
กระแสสลับ ระบบสามเฟส
NP202 ปฏิบตั ิการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Theory Laboratory)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
ปฏิบตั ิการทดลองในเรื่ องที่สอดคล้องกับวิชา NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

1(0-2-1)

NP203 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา ลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันและความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ บีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส ออปแอมป์
และการประยุกต์ใช้งาน มอดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้า
NP204 เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
หน่วยการวัดและมาตรฐานของเครื่ องมือวัดไฟฟ้า การจาแนกและลักษณะสมบัติของ
เครื่ องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าตรงและสลับโดยใช้เครื่ อง
มือวัดแบบเชิงอุปมานและเชิงเลข การวัดกาลังไฟฟ้า ตัวประกอบกาลังไฟฟ้า และพลังงาน
การวัดค่าความต้านทาน ค่าตัวเหนี่ยวนา ค่าตัวเก็บประจุ ความถี่ของสัญญาณ และค่าคาบเวลา/ช่วงเวลา
สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ การเทียบมาตรฐาน
NP205 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis)
ศึกษาก่อน NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
การวิเคราะห์ผลตอบสนองแบบสภาวะไม่คงตัว ความถี่เชิงซ้อน ผลตอบสนองทางความถี่
การคาบเกี่ยวของวงจรผ่านสนามแม่เหล็ก โครงข่ายทู-พอร์ท การวิเคราะห์สถานะตัวแปร วงจรไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ในสภาวะ ทรานเชียนท์ การแปลงลาปลาซและฟูริเยร์ และการวิเคราะห์วงจรและระบบ การวิเคราะห์
ผลตอบสนองชัว่ ครู่ เมื่อสัญญาณเข้าเป็ นฟังก์ชนั ขั้น ฟังก์ชนั สามเหลี่ยม และฟังก์ชนั ไซน์
NP206 ปฏิบตั ิการเครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
1(0-2-1)
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ NP204 เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
ปฏิบตั ิการทดลองในเรื่ องที่สอดคล้องกับ NP204 วิชาเครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
NP303 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Control Systems)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ NG203 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 3
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชนั ถ่ายโอน แบบจาลองระบบตามโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ แบบจาลองพลวัตและการตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง
ควบคุมวงรอบเปิ ดและวงรอบปิ ด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของการควบคุมป้อนกลับ
หลักการและเงื่อนไขของเสถียรภาพระบบ วิธีทดสอบของเสถียรภาพระบบ
NP304 ปฏิบตั ิการระบบควบคุม
(Control Systems Laboratory)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ NP303 ระบบควบคุม
ปฏิบตั ิการทดลองในเรื่ องที่สอดคล้องกับ NP303 วิชาระบบควบคุม

1(0-2-1)

NP306 หลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Principles of Electrical Machines)
วงจรแม่เหล็ก หลักการแปรสภาพพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่ วม
ในวงจรแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการของเครื่ องจักรกลหมุน เครื่ องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างเครื่ องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่ องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส
เครื่ องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนาหนึ่งเฟสและสามเฟส การป้ องกันเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
NP307 ปฏิบตั ิการหลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
(Principles of Electrical Machines Laboratory)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ NP306 หลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า
ปฏิบตั ิการทดลองในเรื่ องเครื่ องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้า และ
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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NP309 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics)
ศึกษาก่อน NP201ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า หรื อ NP204 อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม
ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง หลักการของตัวแปรผันไฟสลับ
เป็ นไฟตรง ตัวแปรผันไฟตรงเป็ นไฟตรง ตัวแปรผันไฟสลับเป็ นไฟสลับ ตัวแปรผัน
ไฟตรงเป็ นไฟสลับ

3(3-0-6)

NP310 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronics Laboratory)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ NP309 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ปฏิบตั ิการทดลองในเรื่ องที่สอดคล้องกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

1(0-2-1)

NP311 โรงต้นกาลังและสถานียอ่ ย
3(3-0-6)
(Power Plant and Substations)
เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าไอน้ า โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงไฟฟ้าความร้อนร่ วม
โรงไฟฟ้าพลังน้ า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน ชนิดของอุปกรณ์สถานียอ่ ย
แผนผังของสถานียอ่ ย ระบบอัตโนมัติสถานียอ่ ย การป้ องกันฟ้าผ่า ระบบต่อลงดิน
NP312 พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Renewable Energy and Technology)
บทกล่าวนาระบบพลังงานและแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน ศักยภาพของแหล่งจ่ายพลังงาน
ทดแทน ความแตกต่างทางเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนกับพลังงานทัว่ ไป เทคโนโลยีพลังงาน
เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล แก๊สชีวภาพ ความร้อนใต้พิภพ ขยะชุมชน พลังงานคลื่นน้ า เซลล์เชื้อเพลิง
เป็ นต้น การเก็บพลังงาน กฎหมาย การกากับและนโยบายพลังงานทดแทน เศรษฐศาสตร์พลังงาน
NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
3(3-0-6)
(Electrical Power System Analysis)
ศึกษาก่อน NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า
โครงสร้างระบบไฟฟ้ากาลัง วงจรกาลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบต่อหน่วย แบบจาลอง
และลักษณะสมบัติของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า แบบจาลองและลักษณะสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้า
กาลัง แบบจาลองและพารามิเตอร์ ของสายส่ ง แบบจาลองและพารามิเตอร์ของเคเบิล พื้นฐานของ
การไหลกาลังไฟฟ้า พื้นฐานของการคานวนผิดพร่ องไฟฟ้ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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NP318 พลังงานความร้อนและการถ่ายเท
(Thermal Energy and Heat Transfer)
การกาเนิดความร้อนและเทคโนโลยีสาหรับงานต่าง ๆ หลักการของเทอร์ โมไดนามิกส์
หลักการถ่ายเทความร้อน หลักการไหลของของเหลว และการประยุกต์ ตัวอย่างการอนุรักษ์
พลังงานความร้อน

3(3-0-6)

NP319 ปฏิบตั ิการจาลองระบบไฟฟ้าและพลังงาน
1(0-2-1)
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)
ปฏิบตั ิการจาลองปั ญหาในระบบพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
NP321 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Field)
ศึกษาก่อนหรื อเรี ยนควบคู่ NG203 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 3
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนาและไดอิเล็กตริ ก การเก็บประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าการพาและการนา
ความต้านทาน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต วัสดุแม่เหล็ก การเหนี่ยวนา สนามแม่เหล็กแปรผัน
ตามเวลา สมการแม็กซ์เวลล์
NP413 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical System Design)
หลักการออกแบบเบื้องต้น รหัสและมาตรฐาน แบบการจาหน่ายกาลังไฟฟ้า เคเบิลและ
สายไฟฟ้า รางเดินสายไฟฟ้า เครื่ องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า การคานวณโหลด การปรับปรุ ง
ค่าแฟกเตอร์ กาลังและออกแบบคาปาซิ เตอร์ แบ็งค์ การออกแบบวงจรเครื่ องใช้และไฟฟ้า
แสงสว่าง การออกแบบวงจรมอเตอร์ แบบวงจรโหลด วงจรฟี ดเดอร์ และวงจรหลัก ระบบ
ไฟฟ้าฉุ กเฉิ น การคานวณการลัดวงจร ระบบการกราวด์ของการติดตั้งไฟฟ้า
NP414 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Conservation and Managements)
พื้นฐานของประสิ ทธิ ภาพพลังงาน หลักการของประสิ ทธิ ภาพพลังงานในอาคารและ
อุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและการกากับการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์
และการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในระบบแสงสว่าง ระบบทาความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ มอเตอร์
อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าความร้อนร่ วม การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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NP415 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1
(Electrical and Energy Engineering Project 1)
โครงงานที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และมีการนาเสนอโครงการ
โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน ได้แก่ การใช้ภาษา
การค้นหาและการใช้ขอ้ มูลทางวิศวกรรมศาสตร์

1(0-3-6)

NP416 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 2
(Electrical and Energy Engineering Project 2)
สอบผ่าน NP415 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 1
โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงาน 1 และนาเสนอผลการทดลอง วิเคราะห์ สรุ ป และข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ
ประจาภาควิชา และส่ งหนังสื อโครงงานฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาและคณะฯ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน

3(0-9-18)

NP419 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสู ง
3(3-0-6)
(High Voltage Engineering)
การใช้ไฟฟ้าแรงดันสู งและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ ากาลัง การกาเนิดไฟฟ้าแรงดันสู ง
สาหรับการทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสู ง ความเครี ยดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน
เบรกดาวน์ในก๊าซ ไดอิเล็กตริ ก ชนิดแข็งและเหลว เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดันสู ง ฟ้าผ่า
และการป้ องกัน การประสานสัมพันธ์การฉนวน
NP420 การป้ องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Protection)
ศึกษาก่อน NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
หลักปฏิบตั ิของการป้ องกันเบื้องต้น ตัวส่ งถ่ายสัญญาณและหม้อแปลงเพื่องานวัด
อุปกรณ์ป้องกันและระบบการป้ องกัน การป้ องกันผิดพร่ องลงดินและกระแสเกิน การป้ องกัน
แบบผลต่าง การป้ องกันสายส่ งด้วยรี เลย์ระยะทาง การป้ องกันสายส่ งด้วยไพล็อตรี เลย์ การป้ องกัน
มอเตอร์ การป้ องกันหม้อแปลง การป้ องกันเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า การป้ องกันโซนบัส บทนาของ
อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทลั
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2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
NP001 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
เงื่อนไข หน่วยกิตสะสมหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ากว่า 54 หน่วยกิต
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นระยะ
เวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรี ยมความพร้อม
ทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทั้งดาเนินการตามขั้นตอน
ของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาของสถานประกอบการมอบหมาย
NP300 การฝึ กงานทางวิศวกรรม
0(0-40-20)
(Engineering Internships)
เงื่อนไข หน่วยกิตสะสมหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ากว่า 54 หน่วยกิต
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นระยะเวลา
250 ชัว่ โมง นักศึกษาต้องเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ิตนในสังคม
การทางานโดยการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาของสถานประกอบการ
NP408 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
(Micro-controller and Embedded Systems)
หลักการของวงจรตรรก การออกแบบและใช้งาน โครงสร้างไมโครโพรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อการควบคุมและโปรแกรม
ควบคุมระบบ หลักการและโครงสร้างของระบบสมองกลฝังตัวการประยุกต์ใช้งานและ
โปรแกรมควบคุมระบบ

3(3-0-6)

NP409 ศาสตร์การวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูล
(Metrology and Data Analysis)
การนิยามของศาสตร์การวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูล หน่วยและมาตรฐาน เครื่ องวัดและ
หลักการวัด การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล การวัดปริ มาณต่างๆในกระบวนการผลิต การสอบ
เทียบเครื่ องวัดต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต การปรับแต่งอุปกรณ์และตัวควบคุม การประเมิน
และรายงาน

3(3-0-6)
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NP410 การออกแบบระบบการวัด
(Measurement System Design)
ระบบการวัดและการควบคุ มกระบวนการผลิ ตในอุ ตสาหกรรม สัญลักษณ์
ของเครื่ องมือวัดและการระบุค่าการวัด แบบกระบวนการผลิต ลูปและไดอะแกรม
การเชื่ อมต่อ ข้อมูลรายละเอียดเครื่ องวัด การติดตั้งและทดสอบการวัด การป้ องกัน
การวัด การควบคุมและทดสอบกระบวนการอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

NP417 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
(Electric Drive System)
ศึกษาก่อน NP306 หลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้า หรื อ NP309 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
องค์ประกอบระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ลักษณะสมบัติของโหลด ย่านการทางานของ
การขับเคลื่อน วิธีการเบรคของมอเตอร์ ขนาดและการส่ งไฟฟ้ากาลัง ลักษณะสมบัติ
ความเร็ ว-แรงบิดของมอเตอร์ ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขับเคลื่อนมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ใช้ระบบขับเคลื่อนในระบบ
อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

NP418 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย
(Distributed Generation System)
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวยี น การเชื่อมต่อกริ ด
ผลกระทบทางเทคนิคต่อระบบจาหน่ายไฟฟ้า ระบบกริ ดอัจฉริ ยะ ผลเชิงเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

NP421

3(3-0-6)

การควบคุมและการวัดในอุตสาหกรรม
(Industrial Instrument and Control)
หลักการทางาน เทคโนโลยีการวัด เครื่ องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ได้แก่
วัดระยะทางวัดระดับ วัดความดัน และ วัดอุณหภูมิ อุปกรณ์และเครื่ องวัดเชิงอุปทาน
และเชิงเลข ทรานสดิวเซอร์ แบบต่างๆ การประมวลสัญญาณและการแสดงผล เพื่อการ
ควบคุมระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

NP422 ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety and Environment)
สภาพแวดล้อมที่อนั ตรายในโรงงานและการป้ องกัน หลักการควบคุมสภาพแวดล้อม
ในโรงงาน กฎหมายความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม การบริ หาร
ความปลอดภัย ปรัชญาอุตสาหกรรม เทคนิคการปฐมพยาบาล
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NP424 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Quality)
ศึกษาก่อน NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
คาจากัดความ มาตรฐานของคุณภาพกาลังไฟฟ้า ฮาร์ มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากาลัง
สาเหตุของการเกิด การแก้ไข การออกแบบวงจรกรอง การคานวณแรงดันตกชัว่ ขณะ(Sag)
การปรับปรุ งและรักษาคุณภาพกาลังไฟฟ้า

3(3-0-6)

NP425 การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในระบบไฟฟ้ากาลัง
(Computer Applications in Power System)
ศึกษาก่อน NP313 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลัง
การจาลององค์ประกอบต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากาลัง ได้แก่ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบซิ งโครนัส
ระบบสายส่ ง FACTS และ HVDC การใช้เทคนิคและคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ การไหลของโหลด
การลัดวงจร เสถียรภาพของระบบ อิเล็กโตแม็กเนติกทรานเชียนท์ การควบคุมการไหลของโหลด
และเสถียรภาพของระบบด้วยอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

3(3-0-6)

NP430 ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(Special Issues in Electrical and Energy Engineering)
ประเด็นพิเศษที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

3(3-0-6)

NP432 พลังงานเชิงพาณิ ชย์
(Commercial Energy)
แหล่งพลังงานเชิงพาณิ ชย์ หลักการแปรผันพลังงาน การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี
การผลิต ระบบพลังงานเชิงพาณิ ชย์ หลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน

3(3-0-6)

NP433 การวิเคราะห์ระบบพลังงานและงานวิศวกรรม
(Energy Systems Analysis and Engineering)
หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบพลังงาน หลักการของมวลและสมดุล
พลังงานสาหรับระบบ การวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการเทอร์ โมไดนามิกส์ หลักการพื้นฐาน
ของงานวิศวกรรมระบบ การวิเคราะห์และวิธีวดั การออกแบบระบบอย่างง่าย เพื่อการวิเคราะห์
อุปกรณ์พ้ืนฐานที่สาคัญและเครื่ องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบท่อ ปั๊ ม และ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

3(3-0-6)
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NP434

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน
(Energy Engineering Economics)
โครงสร้างพลังงาน สถานการณ์พลังงาน หลักการเศรษฐศาสตร์ ความผันผวนและการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทฤษฏีเงินเฟ้อนโยบายการเงินการคลังดุลยภาพและเสถียรภาพการวิเคราะห์การลงทุนทางพลังงาน

3(3-0-6)

NP435 หลักการเบื้องต้นของเสี ยงและการสั่น
3(3-0-6)
(Sound and Vibration Fundamentals)
หลักการของเสี ยงและการสัน่ การกาเนิดและแผ่คลื่นเสี ยง เทคนิคการวัด มาตรฐาน
ของเสี ยงและการสั่นที่มีผลกระทบต่อมนุ ษย์ และอุปกรณ์ แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
ของเสี ยงและการสั่น ห้องอะคูสติก การฉนวนและป้ องกันคลื่ นเสี ยง เครื่ องมือวัดและ
การวิเคราะห์เสี ยงและการสั่น เสี ยงและการสั่นในงานอุตสาหกรรม การขนส่ ง และบันเทิง
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