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 2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต ตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
วา่ดว้ย  การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ซ.) ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ฌ.) และ ฉบบัท่ี 4 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ญ.) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั 
นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน  เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ี  สามารถเทียบโอน

หน่วยกิตได ้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ย การเทียบโอนหน่วยกิตในการเขา้ศึกษา
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ฎ.)  และระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ย การเทียบโอน
ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ฏ.) และนกัศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนขา้มมหาวทิยาลยัในรายวชิาท่ีมีเน้ือหาวชิาท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร 141 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
        โครงสร้างหลกัสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกบัท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

หมวดวชิา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั   นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน 
ก. กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
ข. กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 
ค. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ส่วนที ่2     หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก   นกัศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวิชา
ต่อไปน้ี 
ก. กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
ข. กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  
ค. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ง. กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม   
จ. กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื 

21 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 

ตามรายละเอียดและ
ข้อก าหนด หมวดวิชา
ศึ กษาทั่ วไป ระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
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หมวดวชิา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  105 หน่วยกิต ตามขอ้ก าหนดสภาวิชาชีพ 
   1.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 
        - กลุ่มวชิาวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
        - กลุ่มวชิาวิชาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 

35 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 

ตามขอ้ก าหนดสภาวิชาชีพ 
   1.2 วชิาเฉพาะดา้น 
        - กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม 
        - กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม 

70 หน่วยกิต 
58 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต  

รวม  (หน่วยกติ)   ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต  
 

3.1.3 รายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและจ านวนหน่วยกิต 
3.1.3.1 รหสัวชิา รายวชิาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑก์ารใชร้หสัวชิา โดยแทนดว้ยตวัอกัษร 2 ตวั 

และตวัเลข 3 หลกั น าหนา้ทุกรายวชิาในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 
(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

รายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปจะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
อกัษรสองตวัแรก   
GE   หมายถึง   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
เลขหลกัร้อย หลกัสิบและหลกัหน่วย  คือ  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 001 – 999 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวชิาเฉพาะประกอบดว้ยรายวชิาเฉพาะพื้นฐานและวิชาเฉพาะดา้น มีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

ก.  วชิาเฉพาะพื้นฐาน 
อกัษรตวัแรกและตวัท่ีสอง  คือ  คณะวชิาท่ีใหบ้ริการรายวชิาเฉพาะพื้นฐาน ประกอบดว้ย 
NG หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  คือ  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 99 

ข.  วชิาเฉพาะดา้น 
อกัษรแรกและตวัท่ีสอง คือ   
NP  หมายถึง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 
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เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลข 0 หมายถึง จดัสอนในกลุ่มวชิาสหกิจศึกษา 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  คือ  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 99 

 

3.1.3.2 รายละเอียดรายวชิาวิชา 
(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   รวม  30 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั   นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน  จ  านวน 21 หน่วยกิต  ดงัน้ี 
ก.  กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills Courses) 

1) กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6)  
 (Thai for Careers)   

GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1* 3(3-0-6)  
 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1* 
(English for Communication in Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด 

GE005 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2* 
(English for Communication in Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
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* หมายเหตุ  

1. นกัศึกษาท่ียื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายใน ภาค
เรียนท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 2  ท่ีเขา้ศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาองักฤษตอ้งมีอายุไม่เกิน  2 ปี  นบัจากวนัท่ีผลสอบประกาศและตอ้ง
เป็นไปตามเกณฑก์ารเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษดงัต่อไปน้ี  

เกณฑ ์ก. หลกัสูตรนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่านั้น 

เกณฑ ์ข. หลกัสูตรท่ีใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน ๆ  
ในการเรียนการสอน 

1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ข้ึนไป 
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ข้ึนไป 
ใชท้ดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ข้ึนไป 
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002  GE003  และ GE004    
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ข้ึนไป 
ใชท้ดแทนรายวิชา  GE002  GE003 GE004 และ GE005    

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ข้ึนไป 
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ข้ึนไป  
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ข้ึนไป  
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002   GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ข้ึนไป   
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002  GE003  GE004 และ GE005 

   
 2.  ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน  ๆ   ในการเรียนการสอน  
 2. 1  เม่ือขอยกเวน้รายวิชาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ ์ข.  นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอ่ืน  ๆ   ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัทดแทนใหค้รบ/ไม่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการยกเวน้  เพ่ือใหมี้จ านวนหน่วยกิ
ตครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 2.2.  นกัศึกษาท่ีขอยกเวน้รายวิชาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ ์ข.   ให้
เป็นไปตามเกณฑ ์ก.  โดยจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษนั้น  ๆ     และตอ้งผ่านการประเมินผลตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตรเห็นชอบ 
 

ข. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  จ านวน 3  หน่วยกิต       
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

 

 

 



 

 

  

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 20 

 

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน 3  หน่วยกิต  
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

 

ส่วนท่ี 2  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก  (General Education Courses) นกัศึกษาเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่ 
9  หน่วยกิตจากกลุ่มวชิาต่อไปน้ี 

ก. กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills) 
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1) กลุ่มภาษา   

GE006 ภาษามาเลยเ์พ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6)  

 (Malay for Communication)   

GE007 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  

 (Vietnamese for Communication)   

GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  
 (Burmese for Communication)   

  
 

2) กลุ่มทกัษะการส่ือสาร   

GE051 มิติแห่งศพัท ์ 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)   
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

GE054 การอ่านเพ่ือพฒันาชีวิต 3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development)   
GE055 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นกัข่าวพลเมือง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   

 
ข. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6)  

 (Business Ethics and Social Responsibility)   

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Design Thinking)   

GE104 ธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6)  

 (Online Business)   

GE105 กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  

 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6)  

 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 3(3-0-6)  

 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความมัง่คัง่ 3(3-0-6)  

 (Wealth Management)   
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE109  ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม   3(3-0-6)  

  (Food Business for Wellness and Beauty)   
 

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Analytical Thinking for Business)   

GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6)  

 (Smart Farming)   

GE205 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Herbs Wisdom)   

GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั 3(3-0-6)  

 (Digital Technology)   

GE208 เกมดิจิทลั 3(3-0-6)  

 (Digital Games)   
 

ง. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6)  

 (Philosophy of Love)   
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  

 (Philosophy of Art)   

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 3(3-0-6)  

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6)  

 (Narratives in the Modern World)   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6)  

 (Interpretation of Drama and Film)   

GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  

 (Tales of the World)   

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรี  
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุารี 

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)   

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6)  

 (Southeast Asian Writers Award)   

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Poetry Recitation)   

GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ์ 3(2-2-5)  

 (Dance)   
GE312 การขบัร้อง 3(2-2-5)  

 (Singing)   
GE313 ดนตรีวิจกัษณ์ 3(3-0-6)  

 (Music Appreciation)   
GE314 การจดัดอกไม ้ 3(2-2-5)  

 (Flower Decoration)   
GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6)  

 (Costume and Garment)   
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้ 3(2-2-5)  

 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจกัษณ์ 3(3-0-6)  

  (Art Appreciation)   
GE318 การละเล่นและเพลงพ้ืนบา้นไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Folk Games and Songs)   
 2) กลุ่มวฒันธรรม   

GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  

 (Popular Culture)   

GE352 ส่ือบนัเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Entertainment Media)   

GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  

 (ASEAN Cultures)   

GE354 อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   

GE355 ประวติัศาสตร์สงัคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after Revolution)   

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6)  

 (China’s National Ideology)   

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก 3(3-0-6)  

 (Current World Events)   

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  

 (Multilingualism)   

GE359 การจดัการพิพิธภณัฑ ์ 3(3-0-6)  

 (Museum Management)   

GE360 ปรัชญาตะวนัตก 3(3-0-6)  

 (Western Philosophy)   

GE361 ปรัชญาตะวนัออก 3(3-0-6)  

 (Eastern Philosophy)   
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6)  

 (Tea Culture)   

GE363 วฒันธรรมขา้ว 3(3-0-6)  

 (Rice Culture)   

GE364 วฒันธรรมน ้า 3(3-0-6)  

 (Water Culture)   

GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)  

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสงัคมไทย 3(3-0-6)  

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 3(3-0-6)  

 (Gender Diversity in Thai Society)   

GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  

 (Creative Folklore)   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเ้คียง 3(3-0-6)  

 (Archaeology in  Thailand and Neighboring Countries)   

GE370 ทอ้งถ่ินกบัการสร้างสรรคสิ์นคา้ทางวฒันธรรม 3(3-0-6)  

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสงัคมไทย 3(3-0-6)  

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   

GE372 ประเพณีประดิษฐ ์ 3(3-0-6)  

 (Invented Tradition)   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย 3(3-0-6)  

 (Tradition and Festivals in Thailand)   

GE374 ประวติัศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  

 (History of Photography)   

GE375 ประวติัศาสตร์แอนิเมชัน่ 3(3-0-6)  

 (Animation History) 
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE376 ความเช่ือในสงัคมไทย 3(3-0-6)  

 (Faith in Thai Society)   

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6)  

 (Astrology and Forecasting)   

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  

 (World Religions)   

GE379 หมากลอ้ม 3(2-2-5)  

 (Go)   

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  

 (Thai and International Chess) 
 

  

จ.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวิต 
GE401                                                             ทกัษะการรู้สารสนเทศในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   

GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)  

  (Discovery of Learning Society)   

GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0-6)  

  (Media Literacy Skill)   

GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  

 (Generation Z and Quality of Life)   

GE405 จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE406 จิตวิทยากบัการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE408 การพฒันาบุคลิกภาพผูน้ า 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
 (Cooking)   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Health and Beauty Care)   
 2)  กลุ่มสงัคมยัง่ยืน   
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สงัคมศึกษาเพ่ือสงัคมท่ียงัยืน 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูมิ-ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทศันเ์ร่ืองความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกบัการแกปั้ญหาชีวิต 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 ส่ิงแวดลอ้มในอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   
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 (2) หมวดวชิาเฉพาะ    รวม  105 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
ก. วชิาเฉพาะพื้นฐาน  รวม 35 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ รวม 21 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

NG101 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1 
(Engineering Mathematics 1) 

3(3-0-6) - 

NG102 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2   
(Engineering Mathematics 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน
NG101 

NG104 ฟิสิกส์วศิวกรรม 1 
(Engineering Physics 1) 

3 (3-0-6) - 

NG105 ฟิสิกส์วศิวกรรม 2 
(Engineering Physics 2) 

3 (3-0-6) - 

NG106 ปฏิบติัการฟิสิกส์วศิวกรรม 1  
(Engineering Physics Laboratory 1)  

1(0-2-1) ศึกษาก่อน /
ควบคู ่NG104 

NG107 เคมีวศิวกรรม 
(Engineering Chemistry) 

3(3-0-6) - 

NG108 ปฏิบติัการเคมีวศิวกรรม 
(Engineering Chemistry Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน /
ควบคู ่NG107 

NG110 ปฏิบติัการฟิสิกส์วศิวกรรม 2 
(Engineering Physics Laboratory 2) 

1(0-2-1)     ศึกษาก่อน /
ควบคู่ NG105 

NG203 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3 
(Engineering Mathematics 3) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน 
NG102 

 
  
 
 
 
 
 

 



 

 

  

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 29 

 

2) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม รวม 14 หน่วยกิต 
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

NG109 การเขียนแบบวศิวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(3-0-6) - 

NG111 พ้ืนฐานการฝึกฝีมือช่าง 
(Mechanical Workshop Practice) 

1(0-2-1) - 

NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Programming) 

3(3-0-6) - 

NG113 ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Programming Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน /ควบคู่ 
NG112 

NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics)  

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

NG211 วสัดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials) 

3(3-0-6)  - 

 

ข. วชิาเฉพาะดา้น  รวม 70 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม รวม 58 หน่วยกิต 

รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า   
(Electric Circuit Theory) 

3(3-0-6)  - 
 

NP202 ปฏิบติัการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Theory Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/ควบคู ่
NP201 

NP203 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม  
(Engineering Electronics) 

3(3-0-6)  - 

NP204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
(Electrical Instruments and Measurements) 

3(3-0-6) - 
 

NP205 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า   
(Electric Circuit Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนNP201 
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

NP206 ปฏิบติัการเคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/
ควบคู ่NP204 

NP303 ระบบควบคุม 
(Control Systems) 

3(3-0-6)  ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NG203 

NP304 ปฏิบติัการระบบควบคุม 
(Control Systems Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NP303 

NP306 หลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  
(Principles of Electrical Machines) 

3(3-0-6) - 

NP307 ปฏิบติัการหลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
(Principles of Electrical Machines Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/
ควบคู ่NP306 

NP309 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
(Power Electronics) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201

หรือ NP204 

NP310 ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
(Power Electronics Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/
ควบคู ่NP309 

NP311 โรงตน้ก าลงัและสถานียอ่ย 
(Power Plant and Substations) 

3(3-0-6) - 
 

NP312 พลงังานทดแทนและเทคโนโลยี  
(Renewable Energy and Technology) 

3(3-0-6) - 

NP313 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Electrical Power System Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน
NP201 

NP318 พลงังานความร้อนและการถ่ายเท 
(Thermal Energy and Heat Transfer) 

3(3-0-6)  - 

NP319 ปฏิบติัการจ าลองระบบไฟฟ้าและพลงังาน  
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory) 

1(0-2-1) - 
 

NP321 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  
(Electromagnetic Field) 

3(3-0-6)  ศึกษาก่อน/
ควบคู ่NG203 

NP413 การออกแบบระบบไฟฟ้า 
(Electrical System Design) 

3(3-0-6) - 
 

NP414 การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน 
(Energy Conservation and Managements) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

NP415 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 1 
(Electrical and Energy Engineering Project 1) 

1(0-3-6) - 

NP416 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 2 
(Electrical and Energy Engineering Project 2) 

3(0-9-18) สอบผา่น NP415 

NP419 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
(High Voltage Engineering) 

3(3-0-6) - 
 

NP420 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Power System Protection) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน
NP313 

 
2) กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม รวม 12 หน่วยกิต 

รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

NP001 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education)      

6(0-40-20) หน่วยกิตสะสม
หมวดวิชาเฉพาะไม่
ต  ่ากวา่ 54 หน่วยกิต 

NP300 การฝึกงานทางวศิวกรรม 
(Engineering Internships)      

0(0-40-20) หน่วยกิตสะสม
หมวดวิชาเฉพาะไม่
ต  ่ากวา่ 54 หน่วยกิต 

NP408 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตวั 
(Micro-controller and Embedded Systems) 

3(3-0-6) - 

NP409 ศาสตร์การวดัและวิเคราะห์ขอ้มูล 
(Metrology and Data Analysis) 

3(3-0-6) - 

NP410 การออกแบบระบบการวดั 
(Measurement System Design) 

3(3-0-6) - 

NP417 ระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้า 
(Electric Drive System)  

3(3-0-6)  ศึกษาก่อน NP306 
หรือ NP309 

NP418 ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 
(Distributed Generation System) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

NP421 การควบคุมและการวดัในอุตสาหกรรม 
(Industrial Instrument and Controlt) 

3(3-0-6) - 

NP422 ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรม 
(Industrial Safety and Environment) 

3(3-0-6) - 

NP424 คุณภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Power System Quality) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน
NP313 

NP425 การประยุกตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Computer Applications in Power System) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน
NP313 

NP430 ประเดน็พิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 
(Special Issues in Electrical and Energy  Engineering) 

3(3-0-6)  - 

NP432 พลงังานเชิงพาณิชย ์
(Commercial Energy) 

3(3-0-6)  - 

NP433 การวิเคราะห์ระบบพลงังานและงานวิศวกรรม 
(Energy Systems Analysis and Engineering) 

3(3-0-6) - 

NP434 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลงังาน 
(Energy Engineering Economics) 

3(3-0-6)  - 

NP435 หลกัการพ้ืนฐานของเสียงและการสัน่ 
(Sound and Vibration Fundamentals) 

3(3-0-6)  - 

 
 (3) หมวดวชิาเลือกเสรี   รวม 6 หน่วยกิต  

   นกัศึกษาเลือกเรียนวชิาเลือกเสรี  จ  านวนอยา่งนอ้ย 6  หน่วยกิต  จากรายวชิาในหมวดวชิา
ศึกษาทัว่ไป  หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ ในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยหรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลง/ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยั   หรือไดรั้บการรับรองจากส านกังาน ก.พ. 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผน ก หลกัสูตรปกต ิ
ชั้นปีท่ี 1 ภาคตน้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GE002 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) - 

GE101 
การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

GExxx 
วชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก (1) 
(General Education – Elective (1)) 

3 (3-0-6) - 

NG101 
คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1 
(Engineering Mathematics 1) 

3(3-0-6) - 

NG104 
ฟิสิกส์วศิวกรรม 1 
(Engineering Physics 1) 

3(3-0-6) - 

NG106 
ปฏิบติัการฟิสิกส์วศิวกรรม 1 
(Engineering Physics Laboratory 1) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG104 

NG112 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Programming) 

3(3-0-6) - 

NG113 ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Programming Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือ 
เรียนควบคู่ NG112 

 รวม 20  
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GE003 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน 

TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

NG102 
คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2 
(Engineering Mathematics 2) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG101 

NG105 
ฟิสิกส์วศิวกรรม 2 
(Engineering Physics 2) 

3(3-0-6) - 

NG107 
เคมีวศิวกรรม 
(Engineering Chemistry) 

3(3-0-6) - 

NG108 
ปฏิบติัการเคมีวศิวกรรม 
(Engineering Chemistry Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG107 

NG109 
การเขียนแบบวศิวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(3-0-6) - 

NG110 
ปฏิบติัการฟิสิกส์วศิวกรรม 2 
(Engineering Physics Laboratory 2) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG105 

NG111 
พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 
(Mechanical Workshop Practice) 

1(0-2-1) - 

 รวม 18  
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคตน้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GE004 
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน 

TOEIC 350 หรือ เทียบเท่า 

GExxx 
วิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก (2) 
(General Education – Elective (2)) 

3 (3-0-6) - 

NG203 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics 3) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG102 

NG210 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

NP201 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Theory) 

3(3-0-6) - 

NP202 
ปฏิบติัการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Theory Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อน หรือ 

เรียนควบคู่ NP201 

NP204 
เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
(Electrical Instruments and Measurements) 

3(3-0-6) - 

NP206 
ปฏิบติัการเคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อน หรือ 

เรียนควบคู่ NP204 

 รวม 20  
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GE001 
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
(Thai for Careers) 

3(3-0-6) - 

GE005 
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3 (3-0-6) 
ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน 

TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

GE201 
การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6) - 

NG211 
วสัดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) - 

NP203 
อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม 
(Engineering Electronics) 

3(3-0-6) - 

NP205 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201 

xxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) - 

 รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคตน้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GExxx 
วิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก (3) 
(General Education – Elective (3)) 

3(3-0-6) - 

NP306 
หลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  
(Principles of Electrical Machines) 

3(3-0-6) - 

NP307 
ปฏิบติัการหลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
(Principles of Electrical Machines Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NP306 

NP318 
พลงังานความร้อนและการถ่ายเท 
(Thermal Energy and Heat Transfer) 

3(3-0-6) - 

NP321 
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(Electromagnetic Field) 

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG203 

xxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) - 

 รวม 16  
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

NP303 
ระบบควบคุม 
(Control Systems) 

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG203 

NP304 
ปฏิบติัการระบบควบคุม 
(Control Systems Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NP303 

NP309 
อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
(Power Electronics)  

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อน NP201 

หรือ NP204 

NP310 
ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
(Power Electronics Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อน หรือ 

เรียนควบคู่ NP309 

NP311 
โรงตน้ก าลงัและสถานียอ่ย 
(Power Plant and Substations) 

3(3-0-6) - 

NP312 
พลงังานทดแทนและเทคโนโลยี 
(Renewable Energy and Technology) 

3(3-0-6) - 

NP313 
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Electrical Power System Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201 

NP319 
ปฏิบติัการจ าลองระบบไฟฟ้าและพลงังาน 
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory) 

1(0-2-1) - 

 รวม 18  
 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

NP300 
การฝึกงานทางวิศวกรรม 
(Engineering Internships) 

0(0-40-20) 
หน่วยกิตสะสมหมวดวิชา
เฉพาะไม่ต ่ากวา่ 54 หน่วยกิต 

 รวม 0  
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคตน้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

NP413 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
(Electrical System Design) 

3(3-0-6) - 

NP414 
การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน 
(Energy Conservation and Managements) 

3(3-0-6) - 

NP415 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 1 
(Electrical and Energy Engineering Project 1) 

1(0-3-6) - 

NP419 
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
(High Voltage Engineering) 

3(3-0-6) - 

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

 รวม 16  
 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

NP416 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 2 
(Electrical and Energy Engineering Project 2) 

3(0-9-18) สอบผา่น NP415 

NP420 
การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Power System Protection) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP313 

NPxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(3-0-6) - 
NPxxx วิชาเอกเลือก (4) 3(3-0-6) - 

 รวม 12  
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แผน ข สหกจิศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคตน้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GE002 
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) - 

GE101 
การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

GExxx 
วิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก (1) 
(General Education – Elective (1)) 

3 (3-0-6) - 

NG101 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mathematics 1) 

3(3-0-6) - 

NG104 
ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
(Engineering Physics 1) 

3(3-0-6) - 

NG106 
ปฏิบติัการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
(Engineering Physics Laboratory 1) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG104 

NG112 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Programming) 

3(3-0-6) - 

NG113 
ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Programming Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG112 
 รวม 20  
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GE003 
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน 

TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

NG102 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mathematics 2) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG101 

NG105 
ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
(Engineering Physics 2) 

3(3-0-6) - 

NG107 
เคมีวิศวกรรม 
(Engineering Chemistry) 

3(3-0-6) - 

NG108 
ปฏิบติัการเคมีวิศวกรรม 
(Engineering Chemistry Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG107 

NG109 
การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(3-0-6) - 

NG110 
ปฏิบติัการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 
(Engineering Physics Laboratory 2) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG105 
 
 

NG111 
พ้ืนฐานการฝึกฝีมือช่าง 
(Mechanical Workshop Practice) 

1(0-2-1) - 

 รวม 18  
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคตน้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วย
กติ 

เง่ือนไข 

GE004 
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน 

TOEIC 350 หรือ เทียบเท่า 

GExxx 
วิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก (2) 
(General Education – Elective (2)) 

3 (3-0-
6) 

- 

NG203 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
(Engineering Mathematics 3) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG102 

NG210 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

NP201 
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Theory) 

3(3-0-6) - 

NP202 
ปฏิบติัการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Theory Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อน หรือ 

เรียนควบคู่ NP201 

NP204 
เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
(Electrical Instruments and Measurements) 

3(3-0-6) - 

NP206 
ปฏิบติัการเคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อน หรือ 

เรียนควบคู่ NP204 

 รวม 20  
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GE001 
ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
(Thai for Careers) 

3(3-0-6) - 

GE005 
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3 (3-0-6) 
ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน 

TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

GE201 
การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6) - 

NG211 
วสัดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) - 

NP203 
อิเลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม 
(Engineering Electronics) 

3(3-0-6) - 

NP205 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
(Electric Circuit Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201 

xxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) - 

 รวม 21  
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคตน้ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

GExxx 
วิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก (3) 
(General Education – Elective (3)) 

3(3-0-6) - 

NP306 
หลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  
(Principles of Electrical Machines) 

3(3-0-6) - 

NP307 
ปฏิบติัการหลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
(Principles of Electrical Machines Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NP306 

NP318 
พลงังานความร้อนและการถ่ายเท 
(Thermal Energy and Heat Transfer) 

3(3-0-6) - 

NP321 
สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(Electromagnetic Field) 

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG203 

xxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) - 

 รวม 16  
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

NP303 
ระบบควบคุม 
(Control Systems) 

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NG203 

NP304 
ปฏิบติัการระบบควบคุม 
(Control Systems Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อนหรือ 

เรียนควบคู่ NP303 

NP309 
อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
(Power Electronics)  

3(3-0-6) 
ศึกษาก่อน NP201 

หรือ NP204 

NP310 
ปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
(Power Electronics Laboratory) 

1(0-2-1) 
ศึกษาก่อน หรือ 

เรียนควบคู่ NP309 

NP311 
โรงตน้ก าลงัและสถานียอ่ย 
(Power Plant and Substations) 

3(3-0-6) - 

NP312 
พลงังานทดแทนและเทคโนโลยี 
(Renewable Energy and Technology) 

3(3-0-6) - 

NP313 
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Electrical Power System Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP201 

NP319 
ปฏิบติัการจ าลองระบบไฟฟ้าและพลงังาน 
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory) 

1(0-2-1) - 

 รวม 18  

 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

NP415 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 1 
(Electrical and Energy Engineering Project 1) 

1(0-3-6) - 

 รวม 1  
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคตน้ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

NP413 
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
(Electrical System Design) 

3(3-0-6) - 

NP414 
การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน 
(Energy Conservation and Managements) 

3(3-0-6) - 

NP416 
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 2 
(Electrical and Energy Engineering Project 2) 

3(0-9-18) สอบผา่น NP415 

NP419 
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
(High Voltage Engineering) 

3(3-0-6) - 

NP420 
การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 
(Power System Protection) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NP313 

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

 รวม 21  
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ เง่ือนไข 

NP001 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education)      

6(0-40-20) หน่วยกิตสะสมหมวดวชิา
เฉพาะไม่ต ่ากวา่ 54 หน่วยกิต 

 รวม 6  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 

(1 ) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั   นกัศึกษาทุกคนตอ้งเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
ก. กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
1) กลุ่มวิชาภาษา 

 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
          พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน การใช้

ภาษาไทยเพ่ือพฒันาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบติัทกัษะการใชภ้าษาไทยโดยใชบ้ทเรียน 
บทอ่าน และแบบฝึกหดัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัอาชีพตามสาขาของผูเ้รียน 
            

 

GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication 1)  
           พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเนน้ทกัษะการ

ฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั และรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาสั้น ๆ   การพูดทกัทาย 
เร่ิมตน้บทสนทนา แนะน าตนเอง ตอ้นรับ ถามและตอบขอ้มูลอย่างง่าย การอ่านขอ้ความ
ระดบัย่อหนา้อย่างง่าย ๆ เพ่ือจบัใจความส าคญัและแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความ
สั้นๆ ในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
            

 

GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250  หรือเทียบเท่า  
               พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  โดยเนน้ทกัษะ

การฟังเพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาท่ีซบัซอ้นข้ึน  การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งการน าเสนอและเปรียบเทียบขอ้มูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การ
อ่านขอ้ความในหวัขอ้ท่ีหลากหลายทั้งในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
             

 

GE004  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า  
        พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา บูรณา

การทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศพัท์น าเสนอขอ้มูล  เปรียบเทียบ
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และวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ  เขียนบนัทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือ
บทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคญั  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและ
การศึกษาดว้ยตนเอง 
           

GE005  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า  
        พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา บูรณา

การทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายขอ้คิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียน
ประวติัส่วนตวัและจดหมายสมคัรงาน  อ่านข่าวหรือบทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความส าคญั  ก าหนดใหมี้การอ่านนอกเวลาและการศึกษาดว้ยตนเอง 
            

 

 

ข. กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 
 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพ่ือเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ 

ทศันคติ และความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและ
โอกาส  เพ่ือคน้หาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาและสร้างคุณค่า 
รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดใหเ้กิดการปฏิบติัในเชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม 
       

 

 

ค.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 3(3-0-6)  

 (Digital Innovative Thinking and Coding)   
          แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้และการแกปั้ญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั  ฝึกทกัษะพ้ืนฐานการใชแ้อปพลิเคชนั และการ
พฒันาโปรแกรมประยุกตส์มยัใหม่ผ่านกระบวนการคน้ควา้ วิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล 
จนเกิดนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในสงัคม 
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ส่วนท่ี 2  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
ก. กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 

 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลยเ์พ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 (Malay for Communication)  
        ทกัษะการใช้ภาษามาเลยใ์นชีวิตประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูด

พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการใชส่ื้อสาร รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดบัยอ่หนา้      

 

   
GE007 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 (Vietnamese for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจ าวนัโดยเนน้การฟังและการสนทนา  บทพูด

พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการใชส่ื้อสาร รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดบัยอ่หนา้ 
 

 

GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Burmese for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูด

พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการใชส่ื้อสาร รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดบัยอ่หนา้ 
 

 

 2)  กลุ่มทกัษะการส่ือสาร  

GE051 มิติแห่งศพัท ์ 3(3-0-6) 
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศพัท์กบัการเรียนภาษา โครงสร้างศพัท์  ตวัสะกดกบัการออกเสียง  ความหมายของ

ศพัท ์ ประวติัค าศพัท ์ วิธีใชค้  า  การบญัญติัศพัท ์ ทกัษะการใชพ้จนานุกรม  การศึกษาค า
เปรียบเทียบต่างศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั 3(3-0-6) 
 (Research and Academic Project Writing)  
        โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการทางวิชาการ 

และโครงการวิจยัโดยใชภ้าษาท่ีชดัเจนและเหมาะสม 
 

 



 

 

  

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 50 

 

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Reading and Writing)  
         หลกัการและความส าคญัของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศพัทแ์ละส านวนธุรกิจ

ในดา้นความหมายและการใชใ้นบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความบทความทางธุรกิจในส่ือ
ส่ิงพิมพร่์วมสมยัและส่ือใหม่  พฒันาทกัษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง  ๆและฝึกปฏิบติั 
         

 

GE054 การอ่านเพ่ือพฒันาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคญัและคุณค่าของการอ่าน   ความสัมพนัธ์ระหว่างการอ่านกบัการ

พฒันาชีวิต  พฒันาทกัษะการอ่าน  อ่านจบัใจความส าคญั  อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบติั
โดยเลือกบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชีวิตและการปรับตวัในโลกสมยัใหม่อยา่งมีคุณค่า 
          

 

GE055 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) 

 (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลกัการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและการใชส่ื้อ

เพ่ือประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใชว้จนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยี
ส่ือในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  
ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพ่ือรายงาน  การเสนองานเพ่ือการแข่งขนัทางธุรกิจ การแถลง
ข่าว และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

GE056 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication)  
         ปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม  โลกาภิวตัน ์ มิติทางวฒันธรรม และความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มวฒันธรรมในสังคมโลก  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมทางวฒันธรรม ภาษา 
และอตัลกัษณ์  บทบาทและความส าคญัของการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและ
องค์กร  การปรับตวัเพ่ือกลมกลืนกบัวฒันธรรม  แนวทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมเพ่ือลด
ความขดัแยง้และสร้างการยอมรับทั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร 
 

 

GE057 นกัข่าวพลเมือง 3(3-0-6) 
 (Citizen Reporter)  
         หลกัการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานข่าวโดยนกัข่าวพลเมือง เทคนิคการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิตเน้ือหาดว้ยอุปกรณ์
การส่ือสารเคล่ือนท่ี 
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ข. กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 
 (Business Ethics and Social Responsibility)  
         จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจริยธรรมธุรกิจ ความ

รับผิดชอบของธุรกิจท่ีพึงมีต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ พนกังาน และผูล้งทุน 
 

 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking)   
           หลกัการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพ่ือท าความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ โดย

ค านึงถึงผูท่ี้มีปัญหาเป็นหลกั   การทดสอบและพฒันาทางออกของปัญหาแบบวนซ ้าอย่าง
มีระบบ เพ่ือสร้างสรรคแ์นวทางและนวตักรรมท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูท่ี้มีปัญหา 
คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีสร้างความแตกต่าง เพ่ือเป็นช่องทางเฉพาะใน
การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
 

 

GE104 ธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6) 

 (Online Business)  
          ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกิจออนไลน์  รวมถึง

องคป์ระกอบท่ีส าคญัในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุมโลจิสติกส์  ซพัพลาย
เชน และระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
ออนไลน ์และการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการเพ่ือใหเ้ขา้ใจการท างานของระบบส าหรับท าธุรกิจ
ออนไลน์ท่ีใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน  เข้าใจมุมมองของทั้ งผู ้ซ้ือ ผู ้ขาย และได้ฝึกใช้
ระบบปฏิบติัการเพ่ือทดลองซ้ือขายจริง  
          

 

GE105 กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

 (Law for Entrepreneurs)  
           กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ การร่าง

สัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ  สัญญาจา้งงาน และสัญญาทาง
ธุรกิจอ่ืน ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  การ
วางแผนภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ  และประเดน็อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
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GE106 กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 (E-Commerce Law)  
           กฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ สญัญาซ้ือขายสินคา้และกฎหมายการ

โอนเงินและการช าระเ งินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปล่ียน ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลและกฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 

 

GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 3(3-0-6) 
 (Trading and Investment)  
           รู้จกัเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ขอ้มูลส าคญัท่ีควรพิจารณาในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจและราคาหลกัทรัพย ์ กลยุทธ์การซ้ือขายหุน้แบบต่าง ๆ  การใชแ้อพพลิเคชนัต่าง ๆ 
ในการวิเคราะห์ การจดัพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
           

 

GE108 การบริหารความมัง่คัง่ 3(3-0-6) 

 (Wealth Management)  
           ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การประกนัภยั พนัธบตัร และการ

ออมประเภทอ่ืน ๆ  การวางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยคุใหม่ การเงินส่วนบุคคล 
 

 

GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Food Business for Wellness and Beauty)  
           ความหมาย ลกัษณะความส าคญัและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  

ประเภทและตวัอย่างผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  ท่ีผลิตในเชิงการค้า 
กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพและความงาม แนวโน้ม
ทิศทางของผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 
 

 

 

ค. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Innovation Technology)  
         ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ผลิตภณัฑก์ารเกษตร 

การแพทย ์การส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกกัเก็บพลงังาน เทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวสัดุฉลาด เทคโนโลยีพลงังานทดแทน รวมทั้งวิทยาการ
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีมีต่อการเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และ
เศรษฐกิจโลก 
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GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Analytical Thinking for Business)  
         พ้ืนฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีมีต่อธุรกิจ เทคนิคและเคร่ืองมือ

ท่ีช่วยในการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

 

GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Smart Farming)  
         เกษตรกบัชีวิตประจ าวนั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือ

การเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทาง
การเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท าธุรกิจเกษตร 
         

 

GE205 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
         ความส าคัญของเคร่ืองส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอาง   ผลิตภณัฑดู์แลผิวหนงั  ผลิตภณัฑดู์แลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภณัฑต์กแต่ง
สีสันบนใบหน้า  ผลิตภณัฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่  ผลิตภณัฑ์
แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง  หลกัการใชเ้คร่ืองส าอางแต่ละประเภทในการ
เสริมความงาม นวตักรรมเคร่ืองส าอางท่ีเป็นประโยชนใ์นทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
               

 

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Herbs Wisdom)  
           ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบนัในการ

ใชส้มุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยดา้นการเกษตร  การแพทยแ์ละอุตสาหกรรม   
           

 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั 3(3-0-6) 
 (Digital Technology)  
        ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  

ผลกระทบท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทลั การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดลอ้ม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตวัเพ่ือ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงและผลกระทบในยคุดิจิทลั 
         

 

GE208 เกมดิจิทลั 3(3-0-6) 
 (Digital Games)  
         เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ท่ีจ าเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล  

กรณีศึกษาเกมดิจิทลั 
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ง. กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetic and Culture) 
1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 

 

GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Love)  
         แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอนัเป็นอารมณ์พ้ืนฐานของมนุษย ์ โดยพินิจ

พิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในดา้นท่ี
เป็นปัจเจก และในดา้นท่ีมีมิติสมัพนัธ์กบัสงัคมรอบตวั 
 

 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Art)  
         แนววิธีศึกษากระบวนทศัน์และการก่อข้ึนของความหมายในทางศิลปะ ตลอดจน

ความสมัพนัธ์ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 
       

 

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 3(3-0-6) 
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
         ค าบอกรูปรสกล่ินสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกล่ินสีเสียงในมิติของธรรมชาติ 

ศาสนา สงัคม และวฒันธรรม  อิทธิพลของรูปรสกล่ินสีเสียงต่อความรู้สึกของมนุษยแ์ละ
การสร้างสรรค์ศิลปะของทุกดา้นของมนุษย ์เช่น สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม 
มณัฑนศิลป์ การน าความรู้เร่ืองรูปรสกล่ินสีเสียงไปใชป้ระโยชนท์างธุรกิจ ทั้งแฟชัน่ การ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์การโฆษณา การปรุงและออกแบบอาหาร 
         

 

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหนา้ท่ีของเร่ืองเล่า ความสัมพนัธ์ระหว่างเร่ืองเล่ากบัชีวิต 

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เน้ือหา รูปแบบและวิธีการ
เล่าเร่ืองในส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการเล่าเร่ืองเพ่ือจุดประสงคต่์าง ๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Drama and Film)  
         ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีความละครและภาพยนตร์ วฒันธรรมการ

สร้างและเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และตีความละคร
และภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึกปฏิบติั 
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GE306 นิทานโลก 3(3-0-6) 

 (Tales of the World)  
         ความหมายของนิทาน  ความส าคญัและบทบาทของนิทานท่ีมีต่อมนุษยชาติ  ลกัษณะ

เด่นของนิทานทั้งของตะวนัออกและตะวนัตก  อ่านตีความนิทานส าคญับางเร่ืองทั้งของ
ตะวนัออกและตะวนัตก 
         

 

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกมุารี 

3(3-0-6) 

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)  
         พระราชประวติัและพระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ความส าคญั ลกัษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาทของ
พระราชนิพนธ์ท่ีมีต่อวงการหนงัสือและสงัคมไทย 
          

 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Southeast Asian Writers Award)  
          ประวติัความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 

ความส าคญั คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจน
บทบาทของรางวลัซีไรตท่ี์มีต่อวงวรรณกรรมไทย 
 

 

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Poetry Recitation)  
         หลกัการและการฝึกทกัษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน 

ร่าย และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทั้ ง 
กลวิธีการใชเ้สียงใหเ้หมาะกบับทอ่าน 
 

 

GE310 นาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 

 (Thai Classical Dance)  
         หลักเบ้ืองต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร า พ้ืนฐาน                   

เพลงชา้  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
 

 

GE311 แดนซ์ 3(2-2-5) 
 (Dance)  
         รูปแบบและประ เภทของการ เต้น  เ ช่น  Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,                   

K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเตน้ประเภทต่าง ๆ 
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GE312 การขบัร้อง 3(2-2-5) 

 (Singing)  
         วิธีการใชเ้สียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใชเ้สียง การฟังและการจบัจงัหวะ 

ดนตรี ฝึกปฏิบติัการขบัร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทาง
การแสดงออกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของงาน 
         

 

GE313 ดนตรีวิจกัษณ์ 3(3-0-6) 
 (Music Appreciation)  
         การฟังดนตรีเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและความซาบซ้ึงในคุณค่าของการฟังดนตรี  

รวมถึงพฒันาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลกัษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรี 
          
 

 

GE314 การจดัดอกไม ้ 3(2-2-5) 

 (Flower Decoration)  
         ศาสตร์และศิลป์แห่งการจดัแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม ้ เพ่ือขดัเกลา

จิตใจใหเ้ขา้ถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขา้ใจถึงการใชด้อกไมเ้ป็นภาพ
ตวัแทนแห่งการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งละเอียดลออ 
         

 

GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6) 
 (Costume and Garment)  
         ประวติัของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั ศิลปะและวฒันธรรมการตกแต่งร่างกายใหเ้หมาะ

แก่ระดบับุคคล ยุคสมยัและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวฒันธรรมของราชส านักและชาวบ้าน  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพสัตราภรณ์ สืบคืนประวติั ภูมิหลงัของพสัตราภรณ์ไทย 
         
 

 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้ 3(2-2-5) 
 (Costume and Make-Up Design)  
         ความหมาย และความส าคญัของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั  การฝึกออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัให้เขา้กบัการแสดงประเภทต่าง ๆ   เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัยุคสมยัและสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติั
เก่ียวกบัการแต่งหนา้เบ้ืองตน้ และเทคนิคการแต่งหนา้ส าหรับการแสดง 

 

GE317 ศิลปะวิจกัษณ์ 3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  
       ความหมาย ความส าคญั คุณค่าของศิลปกรรม หลกัการวิจกัษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ  

ไดแ้ก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือบนัเทิงร่วมสมยัต่าง ๆ ทั้งใน
ดา้น รูปแบบ เน้ือหา แนวคิดสุนทรียรส 
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GE318 การละเล่นและเพลงพ้ืนบา้นไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Folk Games and Songs)  
            ประวติัความเป็นมา  ลกัษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพ้ืนบา้นในภาค

ต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลงพ้ืนบา้นไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม 
ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตท่ีต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้เพลง
พ้ืนบา้นในโอกาสต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
 

 

 2) กลุ่มวฒันธรรม   

GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6) 
 (Popular Culture)  
         ความหมาย ลกัษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวฒันธรรมประชานิยม และอิทธิพลท่ีมีต่อ

สังคมไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมประชานิยมกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  
อุตสาหกรรมการผลิตวฒันธรรมและส่ือมวลชน  บริบททางสังคมและการเมือง  การ
บริโภควฒันธรรม และวิเคราะห์วฒันธรรมประชานิยมท่ีมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวนัของ
คนในสงัคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทศัน ์ภาพยนตร์ สินคา้ของท่ีระลึก ภาพถ่าย 
รายการโทรทศัน ์
  

 

GE352 ส่ือบนัเทิงอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Entertainment Media)  
            ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะร่วมของส่ือบนัเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือบนัเทิงกบัสงัคมในประเทศต่าง ๆ   วฒันธรรมการสร้างและเสพ
ส่ือบนัเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลท่ีมีต่อกนัในภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์
ประเดน็น่าสนใจท่ีปรากฏในส่ือบนัเทิงอาเซียน 
 

 

GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 

 (ASEAN Cultures)  
         แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียน  ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทาง
วฒันธรรมร่วมสมยัของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  การปรับตวัและการดดัแปลง
ศิลปวฒันธรรมเพ่ือเศรษฐกิจการท่องเท่ียว  แนวคิดชาตินิยม  และการแกไ้ขวิกฤตของชาติ 
         

 

GE354 อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรับและบูรณาการวฒันธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของวฒันธรรม

อินเดีย ลงักา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวนัตก  การสร้างสรรคศิ์ลปะไทย         
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GE355 ประวติัศาสตร์สงัคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 

 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวติัศาสตร์สังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพฒันา

ประเทศตามแบบตะวนัตก และผลกระทบท่ีมีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง 
ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ท้องถ่ิน ตลอดจน
อุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง การคล่ีคลาย และการด ารงอยู่ของสังคมไทย
จากยคุพฒันาถึงโลกาภิวตัน ์
 

 

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) 
 (China’s National Ideology)  
         พฒันาการดา้นประวติัศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ 

ฯลฯ ท่ีสะทอ้นมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
          

 

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก 3(3-0-6) 

 (Current World Events)  
         เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนในโลก ทั้ งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

รวมทั้งความร่วมมือและความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบนั รวมทั้งเหตุการณ์
ส าคญัในประเทศไทยท่ีสมัพนัธ์กบัเหตุการณ์ในโลก  เพ่ือใหส้ามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคญัของโลกท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงได ้
 

 

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6) 

 (Multilingualism)  
        ลกัษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวฒันธรรม  เกณฑ์การจ าแนก

ภาษาต่าง ๆ ในสงัคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลาย
ภาษาท่ีมีต่อพลเมืองในสงัคม  
         

 

GE359 การจดัการพิพิธภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
 (Museum Management)  
         ความหมาย หนา้ท่ี ความส าคญัและคุณค่าของพิพิธภณัฑท่ี์มีต่อสังคม ประเภทและ

รูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์  การ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และการจัดแสดง  
พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น  ตวัแบบพิพิธภณัฑภู์มิปัญญาไทย  การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและสงัคมพิพิธภณัฑใ์นอุดมคติ  พิพิธภณัฑเ์สมือนจริง 
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GE360 ปรัชญาตะวนัตก 3(3-0-6) 

 (Western Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวนัตก  โดยมุ่งศึกษาประเด็นปัญหา

ส าคญัในสมยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ สมยัโบราณ สมยักลาง สมยัใหม่ และหลงัสมยัใหม่  เพ่ือ
เรียนรู้พ้ืนฐานและพฒันาการทางความคิดท่ีเกิดข้ึนในโลกตะวนัตก 
           

 

GE361 ปรัชญาตะวนัออก 3(3-0-6) 
 (Eastern Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวนัออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิด

กระแสหลกั ได้แก่ อินเดีย จีน และญ่ีปุ่น เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหาส าคญัดา้นการ
แสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวนัออก 
 

 

GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6) 

 (Tea Culture)  
         ก าเนิด และพฒันาการของวฒันธรรมชา ประวติัศาสตร์ของสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชา

ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญ่ีปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเดน็ศึกษาวฒันธรรม
ชาในสังคมไทย เช่น ความเช่ือและคติต่าง ๆ  เก่ียวกับใบชาและการบริโภคชา  การ
สร้างสรรค์ธุรกิจชา  ว ัฒนธรรมร้านน ้ าชาในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะ
วฒันธรรมร่วมสมยัยคุโลกาภิวตัน ์
 

 

GE363 วฒันธรรมขา้ว 3(3-0-6) 
 (Rice Culture)  
         ความหมายและขอบเขตของวฒันธรรมขา้ว ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมขา้วกบั

คนไทยทั้งในวฒันธรรมหลวงและวฒันธรรมชาวบา้น  วฒันธรรมขา้วในกระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวฒันธรรมขา้วในสถานท่ีจริง  วิเคราะห์และ
สร้างสรรคว์ฒันธรรมขา้วในบริบทสงัคมร่วมสมยั 
             

 

GE364 วฒันธรรมน ้า 3(3-0-6) 
 (Water Culture)  
         วฒันธรรมน ้าในคติไทยท่ีปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า ศิลปกรรม บทบาทและ

ความหมายของน ้ าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเก่ียวกบัน ้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิ
ปัญญาของการจัดการน ้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เร่ืองวฒันธรรมน ้ าในยุค
ชลประทาน  การจดัการน ้ากบัปัญหาของสงัคมไทยในปัจจุบนั 
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GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
         คติความเช่ือเก่ียวกับศาลเจ้าและการไหวเ้จ้าของชาวจีนในประเทศไทย  การ                 

ไหวเ้จา้กบัการสร้างสรรคว์ฒันธรรมของชาวจีน  ศาลเจา้กบัการตั้งชุมชนชาวจีนและการ
ขยายตวัของชุมชน  บทบาทของศาลเจา้และการไหวเ้จา้ในบริบทร่วมสมยั  อาทิในดา้น
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจสร้างสรรค ์คติชนสร้างสรรค ์และพฒันาการของการสร้างสงัคมจี
นาภิวตัน ์กรณีศึกษาศาลเจา้และพิธีกรรมไหวเ้ทพเจา้จีนท่ีเด่น ๆ ในสงัคมไทย  
 

 

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไวซ่ึ้งชาติพันธ์ุ ความ

แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เช่น ขอ้ดี ขอ้เสียของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคม  
สังคมพหุลกัษณ์กบัความทา้ทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพ้ืนท่ีย่านท่ีอยู่อาศยัของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในกรุงเทพมหานครท่ีส าคญั  ๆ 
          

 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Gender Diversity in Thai Society)   
            ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและกระบวนทศัน์ในการศึกษาความ

หลากหลายทางเพศในมิติต่าง  ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทางจิตวิทยา  และอ่ืน ๆ 
ความเขา้ใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
           

 

GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 (Creative Folklore)  
         ประวติัความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชนแนวใหม่เพ่ือการ

สร้างสรรคกิ์จกรรมทางสงัคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ท่ีมีต่อสงัคมไทยปัจจุบนั 
 

 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเ้คียง 3(3-0-6) 

 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
         ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเก่ียวพนัระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม  ประวติั

ของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกลเ้คียง และการศึกษานอกสถานท่ี 
 

 

GE370 ทอ้งถ่ินกบัการสร้างสรรคสิ์นคา้ทางวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 (Local and Creative Cultural Products)  
          กระแสทอ้งถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่างทอ้งถ่ินกบัเศรษฐกิจชุมชน 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเร่ืองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรมของชุมชน
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ท่ีน าไปสู่การสร้างสินคา้ทางวฒันธรรม  กระบวนการสร้างและผลิตสินคา้ทางวฒันธรรม  
กรณีศึกษาโดยเก็บขอ้มูลในทอ้งถ่ินบา้นเกิดเพ่ือแสวงหาสินคา้จากส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มา    
ต่อยอดสร้างสรรคใ์หเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
         ความหมายและหน้าท่ีของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย  พฒันาการของราช

ประเพณีและพระราชพิธีในประวติัศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีส าคญัในราชส านกัไทย 
 

 

GE372 ประเพณีประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 
 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและพฒันาการของประเพณี

ประดิษฐ์ ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกบับทบาทหนา้ท่ี
ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ท่ีมีต่อการสร้างวาทกรรมตามความคิด
ของคนในสังคมปัจจุบนั  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณี
ประดิษฐท่ี์เกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบนั 
         

 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Tradition and Festivals in Thailand)  
         ความส าคญัของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หนา้ท่ีของประเพณีและเทศกาลต่อวิถี

ชีวิต  คติความเช่ือ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีในสงัคมไทย 
 

 

GE374 ประวติัศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) 
 (History of Photography)  
         ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคญัและคุณค่าของภาพถ่ายในสังคม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายท่ีมีคุณค่าทั้งทางจิตใจและ
ทางประวติัศาสตร์ การสร้างสรรคศิ์ลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้งทางดา้นแนวความคิด 
ทฤษฎี เทคนิคปฏิบติั และความคิดสร้างสรรค ์ ความสามารถและทกัษะท่ีน าไปประยุกต์ใช้
ใหเ้กิดประโยชน ์ สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพถ่ายเพ่ือจรรโลงใจต่อสังคม 
 

 

GE375 ประวติัศาสตร์แอนิเมชัน่ 3(3-0-6) 

 (Animation History)  
         ประวติัศาสตร์และพฒันาการของแอนิเมชัน่ มุมมองท่ีหลากหลายของแอนิเมชัน่ตั้งแต่ล าดบั

เวลา วิธีการ และส่ือกลาง วฒันธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทศันคติและอิทธิพลของเช้ือชาติ 
เพศ เทคโนโลยี อตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม และความขดัแยง้ระหวา่งศิลปะกบัอุตสาหกรรม 
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GE376 ความเช่ือในสงัคมไทย 3(3-0-6) 

 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเช่ือ  ประเภทของความเช่ือ  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชศึ้กษาความเช่ือ  

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือกับสังคมไทยในท้องถ่ินต่าง ๆ   การเก็บข้อมูลความเช่ือ
ภาคสนาม  วิเคราะห์ขอ้มูลความเช่ือ  ปรากฎการณ์ของความเช่ือและการประยุกตใ์ชค้วามเช่ือ
เพ่ือจุดประสงคต่์าง  ๆในสงัคมไทยร่วมสมยั 
       

 

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
 (Astrology and Forecasting)  
         แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิง

เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของ
โหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใชต้รรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  การ
ประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการ
พยากรณ์ในสงัคมไทยปัจจุบนั 
        

 

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6) 
 (World Religions)  
        ความรู้เก่ียวกบัศาสนาส าคญัของโลก ไดแ้ก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวตัรปฏิบติัของศาสนาส าคญั  ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสานทาง
ศาสนาในปัจจุบนั   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะห์การน าศาสนามาใช้
แกปั้ญหาต่าง  ๆในสงัคมไทย 
        

 

GE379 หมากลอ้ม 3(2-2-5) 
 (Go)  
          การพฒันาแนวคิดและเทคนิคขั้นพ้ืนฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม และ

ปิดเกม  ความหมายของพ้ืนท่ี ลกัษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-เมด็ 9 เกม 
วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเดด็ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
 

 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) 
 (Thai and International Chess)  
           ประวติัและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตวัหมากรุก

ไทยและตวัหมากรุกสากล ทกัษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนบัศกัด์ิและกล
การเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการเล่นหมากรุกไทย
และหมากรุกสากล  เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเล่นและเขา้ใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทย
และหมากรุกสากลได ้
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จ. กลุ่มวชิาคุณภาพชีวิตและสังคมย ัง่ยนื (Quality of Life and Sustainable Society) 
 1). กลุ่มคุณภาพชีวิต 

 

 

GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6) 
 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
      ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู ้รู้

สารสนเทศโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  
การเขา้ถึงสารสนเทศตามความตอ้งการ  การประเมินค่าสารสนเทศ  การจดัการเน้ือหาและการใช้
สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
       

 

GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Discovery of Learning Society)  
          ความหมาย ความส าคญัขององคค์วามรู้ท่ีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การพฒันาและ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  พลงัแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององคก์รแห่งการเรียนรู้  สังคมและ
เครือข่ายการเรียนรู้   พลวตัของกระบวนการเรียนรู้  สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ยทุธศาสตร์การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลงัอ านาจและ
ความต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีพึง
ประสงคไ์ดต่้อไป 
           

 

GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0-6) 
 (Media Literacy Skill)  
          ความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือ  อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อผูบ้ริโภค  หลกัการและแนวคิดส าคญั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัส่ือ จ าแนกตามประเภทของส่ือ ไดแ้ก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ 
รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต  โดยเนน้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของส่ือ 
ครอบคลุมเก่ียวกบัอุตสาหกรรมส่ือ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษา
ในส่ือ  ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในส่ือประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือ 
     

 

GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Generation Z and Quality of Life)  
            แนวคิดและการวิจยัเพ่ือประยุกต์ใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต   เจนเนอเรชัน่ซี   ทั้งดา้น

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเจนเนอ
เรชัน่ซี   การปรับตวัและการพฒันาชีวิตอยา่งมีคุณค่าและมีเป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ซียคุปัจจุบนั 
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GE405 จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 

 (Developmental Psychology)  
         ความหมายและความส าคญัของพฒันาการ  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ

พฒันาการของบุคคล  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่
ละช่วงวยั 
 

 

GE406 จิตวิทยากบัการบริหารตนเอง 3(3-0-6) 
 (Psychology and Self-Management)  
       หลกัการและการประยกุตแ์นวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือท าความเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

และพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเก่ียวกบัการรับรู้  การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ 
บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการปรับตวัเพ่ือการรู้จกัตนเอง 
เขา้ใจผูอ่ื้นและปรับตวัได ้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
          

 

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 

 (Psychology for Teamwork)  
            ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือประยุกตใ์ชใ้นการท างานเป็นทีม  ทั้งในบทบาทของผูน้ าใน

การสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจดัการกบัปัญหา  การส่ือสารเพ่ือเขา้ใจ
ผูอ่ื้น  ตลอดจนการบริหารความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรคเ์พ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
           

 

GE408 การพฒันาบุคลิกภาพผูน้ า 3(3-0-6) 
 (Personality Development for Leaders)  
       ทฤษฎี หลกัปฏิบติั และทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพความเป็นผูน้ า การเพ่ิมศกัยภาพในการ

พฒันาความเป็นผูน้ าของตนทั้งดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสงัคม 
 

 

GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6) 
 (Fashion)  
         ความรู้เบ้ืองตน้ของการออกแบบแฟชัน่  ทั้งของตะวนัออกและตะวนัตก  การสร้างสรรค์

แนวคิด  รูปแบบของแฟชัน่ออกเป็นงานแสดงแฟชัน่  ประโยชนข์องแฟชัน่ต่อสงัคม 
         

 

GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) 
 (Cooking)  
      ความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารทั้งของไทย ตะวนัออกและตะวนัตก  ฝึกปรุงอาหาร

และท าขนมอยา่งง่าย 
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GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Health and Beauty Care)  
        หลกัการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพและความงาม  รวมถึง

สมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
 

 

 2) กลุ่มสังคมย ัง่ยนื  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) 

 (Knowledge of the King)  
       การพฒันาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  เนน้สังคมสมยัใหม่  การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

แนวคิด ความหมาย และการประยุกตภู์มิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในระดบัครอบครัว  
ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวตัน์และในฐานะเป็น
ทางออกในการเผชิญกับวิกฤติโลกในยุคปัจจุบัน และการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง      
 

 

GE452 หอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัของเรา 3(3-0-6) 
 (TCC and Our UTCC)  
          ประวติัความเป็นมาของหอการคา้ไทย  เครือข่ายของหอการคา้ไทย บทบาทของหอการคา้

ไทยและมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยต่อสังคมและประเทศในระดบัภูมิภาคและสากล  บุคคล
ส าคญัท่ีมีคุณูปการต่อหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
          

 

GE453 สงัคมศึกษาเพ่ือสงัคมท่ีย ัง่ยืน 3(3-0-6) 
 (Social Studies for Sustainable Society)  
       หลกัการ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาท่ีส าคญัของสังคมไทยและ

สงัคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบ
สุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบ รวมถึงการสงัเคราะห์แนวทางแกไ้ข ป้องกนัปัญหา 
หรือแนวทางการปรับปรุงเพ่ือใหเ้กิดคุณประโยชนต่์อตนเอง  ผูอ่ื้น และสงัคมท่ีย ัง่ยืน 
        

 

GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

 (Law for Everyday Life)  
         ความหมายและลกัษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวฒันาการของกฎหมาย  ระบบของ

กฎหมายท่ีส าคญั  ท่ีมาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจดัท ากฎหมายและ
กระบวนการนิติบญัญติั  การบงัคบัใชก้ฎหมายการตีความ   การอุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมาย
และกฎหมายท่ีส าคญัในชีวิตประจ าวนั  บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และ
กฎหมายอาญา       
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GE455 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 3(3-0-6) 

 (Intellectual Property)  
           กฎหมายคุม้ครองเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา   ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายทางการคา้  

การคุ้มครองผลงานท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา การเอาผิดกบัผูล้ะเมิด รวมถึงคดีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
  

 

GE456 การท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 (Geography and Cultural Tourism)  
         ลกัษณะ และความส าคญัของภูมิศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค ์ เอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรม  การวางแผนกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิศาสตร์และวฒันธรรม  การน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียว    
 

 

GE457 ภูมิ-ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(3-0-6) 
 (Geography and History for Thai Tourism)  
         ลกัษณะทางกายภาพและประวติัศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  

วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อการท่องเท่ียวไทย 
           

 

GE458 มโนทศันเ์ร่ืองความตาย 3(3-0-6) 

 (Concept of Death)  
         ปรัชญาเก่ียวกบัความตายในศาสนา แนวความคิดเก่ียวกบัความตายของนักปรัชญาส าคัญ

ของโลก  วิเคราะห์โลกทศันเ์ก่ียวกบัความตายจากวาทะ ภาษิต  เร่ืองเล่าวรรณคดี   เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึง
ระบบความคิดเก่ียวกับความตายของคนไทย  ภาวะคนใกลต้าย  การเตรียมตวัตายอย่างมีสติ  
แนวคิดเร่ืองชีวิตหลงัความตาย 
          

 

GE459 พุทธธรรมกบัการแกปั้ญหาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
         หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือน ามาใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั  ทั้งในชีวิตส่วนตวั การท างาน 

และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม  โดยใชก้รณีศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตจริงท่ีเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ 
 

 

GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) 

 (Ecological Consciousness)  
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             มโนทศัน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติจากบทอ่าน
ต่าง ๆ  ก าเนิดและพฒันาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในสังคม  แนว
ทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรคส่ื์อเพ่ือรณรงค์ เร่ืองนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น 
การผลิตโปสเตอร์เพ่ือประชาสมัพนัธ์การด าเนินโครงการเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การแสดงละครเวที 
          

 

GE461 ส่ิงแวดลอ้มในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Environment)  
          ปรากฏการณ์  ประเดน็ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  อนัเน่ืองมาจากระบบวฒันธรรม  ระบบการเมือง  

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการเคล่ือนยา้ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  
นโยบายและขอ้ตกลงความร่วมมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของประชาคมอาเซียน  โครงสร้าง
องคก์รและกลไกความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน และแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในอาเซียนอยา่งย ัง่ยืน        

 

 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ 
ก. วชิาเฉพาะพื้นฐาน 

1) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสาตร์และวทิยาศาสตร์ 
 

NG101    คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1  3(3-0-6) 
       (Engineering Mathematics 1) 
              พีชคณิตเวก็เตอร์ 3 มิติ  ลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพนัธ์และการหาปริพนัธ์ค่าจริง 
       ฟังกช์นั ค่าเวก็เตอร์ของตวัแปรจริงและการประยกุต ์เทคนิคการหาปริพนัธ์ 

 

NG102    คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2        3(3-0-6)  
     (Engineering Mathematics 2) 
     ศึกษาก่อน  NG101 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 1 
            การหาปริพนัธ์เชิงเส้น ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ การประยกุตข์องอนุพนัธ์ รูปแบบอยา่ง 
     ไม่ก าหนด สมการเชิงอนุพนัธ์และการประยกุต ์อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ 
 

NG104    ฟิสิกส์วศิวกรรม 1          3(3-0-6) 
      (Engineering Physics 1)  

            กลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแขง็ คุณสมบติัของสสาร หลกัการเบ้ืองตน้ทางกลศาสตร์ 
     ของไหล พลงังานและความร้อน 
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NG105     ฟิสิกส์วศิวกรรม 2          3(3-0-6)  
       (Engineering Physics 2) 

การสั่นและคล่ืน องคป์ระกอบของสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง ฟิสิกส์สมยัใหม่ 
 

 NG106 ปฏิบติัการฟิสิกส์วศิวกรรม 1        1(0-2-1) 
 (Engineering Physics Laboratory 1) 

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104 ฟิสิกส์วศิวกรรม 1 
 ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา NG104 ฟิสิกส์วศิวกรรม 1 

 

NG107 เคมีวศิวกรรม          3(3-0-6) 
 (Engineering Chemistry) 

 ปริมาณสัมพนัธ์ และพื้นฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบติัของแก๊ส ของเหลว ของแขง็ 
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม 
พนัธะเคมี คุณสมบติัเชิงคาบ การแทนท่ีองคป์ระกอบ วตัถุท่ีไม่เป็นโลหะและการเปล่ียนสถานะโลหะ 

 
NG108 ปฏิบติัการเคมีวศิวกรรม        1(0-2-1) 

 (Engineering Chemistry Laboratory) 
 ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG107 เคมีวศิวกรรม  

 ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา NG107 เคมีวศิวกรรม 
 

NG110 ปฏิบติัการฟิสิกส์วศิวกรรม 2        1(0-2-1) 
 (Engineering Physics Laboratory 2) 
 ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG105 ฟิสิกส์วศิวกรรม 2  

 ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา NG105 ฟิสิกส์วศิวกรรม 2 
 

NG203 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3        3(3-0-6)  
(Engineering Mathematics 3) 
ศึกษาก่อน  NG102 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 2 

ล าดบัและอนุกรมของตวัเลข การกระจายอนุกรมเทยเ์ลอร์ของฟังกช์นัมูลฐาน การหาปริพนัธ์ 
เชิงตวัเลข พิกดัเชิงขั้ว แคลคูลสัของฟังกช์นัจ านวนจริงสองตวัแปร เส้น ระนาบ และพื้นผวิในปริภูมิ 
 แคลคูลลสั ของฟังกช์นัจ านวนจริงหลายตวัแปรและการประยกุต ์
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2) กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม 
 

NG109 การเขียนแบบวศิวกรรม        3(3-0-6) 
 (Engineering Drawing) 
 การเขียนตวัอกัษร ภาพฉายออโธกราฟฟิค การเขียนภาพออโธกราฟฟิค และ การเขียนภาพ 
 พิคทอเรียล การบอกขนาดและพิกดัความเผือ่ ภาพตดั มุมมองอา้งอิง และ การเขียนภาพประกอบ  
 การสเก็ตภาพดว้ยมือ การเขียนแบบส่วนประกอบช้ินงาน พื้นฐานการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานเขียนแบบ 
 

NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง        1(0-2-1) 
(Mechanical Workshop Practice)  

ปฏิบติัการเก่ียวกบังานช่างเคร่ืองมือกล ช่างปรับแต่ง ช่างโลหะแผน่ ช่างเช่ือมก๊าซและไฟฟ้า 
 

NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(3-0-6) 
(Computer Programming)  

แนวคิดคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
 ภาษาโปรแกรมในปัจจุบนั การเขียนโปรแกรม 

 
NG113 ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       1(0-2-1) 

(Computer Programming Laboratory) 
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัรายวชิา NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

NG210 กลศาสตร์วศิวกรรม           3(3-0-6)  
(Engineering Mechanics) 
ศึกษาก่อน  NG104 ฟิสิกส์วศิวกรรม 1 

ระบบแรง  แรงลพัธ์  สมดุลของแรง ของไหลในสภาวะสถิตย ์จลศาสตร์ และ จลนศาสตร์ 
ของอนุภาคและวตัถุเกร็ง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี 2 ของนิวตนั  งานและพลงังาน อิมพลัลแ์ละโมเมนตมั 

 
NG211 วสัดุวศิวกรรม          3(3-0-6) 

(Engineering Materials) 
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง คุณสมบติั กระบวนการผลิตและการใชง้านของ 

กลุ่มวสัดุวศิวกรรมหลกั ไดแ้ก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ วสัดุผสม สมบติัเชิงกลและการเส่ือมสภาพของวสัดุ 
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ข. วชิาเฉพาะดา้น 
1) กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม 

 

NP201  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า          3(3-0-6)  
(Electric Circuit Theory) 

ส่วนประกอบของวงจร การวเิคราะห์โนดและเมช ทฤษฎีวงจร ความตา้นทาน ความเหน่ียวน า 
 และความเก็บประจุ วงจรอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรก าลงัไฟฟ้า 
กระแสสลบั ระบบสามเฟส 

 

NP202 ปฏิบติัการทฤษฎีวงจรไฟฟ้า         1(0-2-1) 
(Electric Circuit Theory Laboratory) 
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่  NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  

ปฏิบติัการทดลองในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัวชิา NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
 

NP203 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม                3(3-0-6)  
(Engineering Electronics) 

อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า ลกัษณะสมบติักระแส-แรงดนัและความถ่ี การวเิคราะห์และออกแบบ 
วงจรไดโอด การวเิคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ บีเจที มอส ซีมอส และไบซีมอส ออปแอมป์ 
และการประยกุตใ์ชง้าน มอดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

 
NP204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า       3(3-0-6)  

(Electrical Instruments and Measurements) 
หน่วยการวดัและมาตรฐานของเคร่ืองมือวดัไฟฟ้า การจ าแนกและลกัษณะสมบติัของ 

เคร่ืองมือวดั การวเิคราะห์การวดั การวดัแรงดนัและกระแสไฟฟ้าตรงและสลบัโดยใชเ้คร่ือง 
มือวดัแบบเชิงอุปมานและเชิงเลข การวดัก าลงัไฟฟ้า ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า และพลงังาน  
การวดัค่าความตา้นทาน ค่าตวัเหน่ียวน า ค่าตวัเก็บประจุ ความถ่ีของสัญญาณ และค่าคาบเวลา/ช่วงเวลา  
สัญญาณรบกวน ตวัแปรสัญญาณ การเทียบมาตรฐาน 

 
NP205 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า         3(3-0-6)  

(Electric Circuit Analysis) 
ศึกษาก่อน  NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 

การวเิคราะห์ผลตอบสนองแบบสภาวะไม่คงตวั ความถ่ีเชิงซอ้น ผลตอบสนองทางความถ่ี 
การคาบเก่ียวของวงจรผา่นสนามแม่เหล็ก โครงข่ายทู-พอร์ท การวเิคราะห์สถานะตวัแปร วงจรไฟฟ้า 
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ในสภาวะ ทรานเชียนท ์การแปลงลาปลาซและฟูริเยร์ และการวเิคราะห์วงจรและระบบ การวเิคราะห์ 
ผลตอบสนองชัว่ครู่เม่ือสัญญาณเขา้เป็นฟังกช์นัขั้น ฟังกช์นัสามเหล่ียม และฟังกช์นัไซน์ 

 

NP206 ปฏิบติัการเคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า       1(0-2-1) 
(Electrical Instruments and Measurements Laboratory)  
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่  NP204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า  

 ปฏิบติัการทดลองในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั NP204 วชิาเคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
 

NP303  ระบบควบคุม          3(3-0-6)  
(Control Systems) 
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่  NG203 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3 

 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังกช์นัถ่ายโอน แบบจ าลองระบบตามโดเมนเวลา 
และโดเมนความถ่ี แบบจ าลองพลวตัและการตอบสนองพลวตัของระบบ ระบบอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง 
ควบคุมวงรอบเปิดและวงรอบปิด การควบคุมป้อนกลบัและความไว ชนิดของการควบคุมป้อนกลบั 
หลกัการและเง่ือนไขของเสถียรภาพระบบ วธีิทดสอบของเสถียรภาพระบบ 

 

NP304 ปฏิบติัการระบบควบคุม         1(0-2-1)  
(Control Systems Laboratory) 
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่  NP303 ระบบควบคุม 

ปฏิบติัการทดลองในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบั NP303 วชิาระบบควบคุม 
 

NP306 หลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า            3(3-0-6)  
(Principles of Electrical Machines) 

วงจรแม่เหล็ก หลกัการแปรสภาพพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า พลงังานและพลงังานร่วม 
ในวงจรแม่เหล็ก หมอ้แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟสและสามเฟส หลกัการของเคร่ืองจกัรกลหมุน เคร่ืองจกัรกล 
ไฟฟ้ากระแสตรง โครงสร้างเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนสั 
 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเหน่ียวน าหน่ึงเฟสและสามเฟส การป้องกนัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 

 
NP307 ปฏิบติัการหลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า           1(0-2-1) 

 (Principles of Electrical Machines Laboratory) 
 ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่  NP306 หลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  
 ปฏิบติัการทดลองในเร่ืองเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรง หมอ้แปลงไฟฟ้า และ 

เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสสลบั 
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NP309 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั              3(3-0-6) 
 (Power Electronics) 
 ศึกษาก่อน  NP201ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า หรือ NP204 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม 
 ลกัษณะสมบติัของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั หลกัการของตวัแปรผนัไฟสลบั 
 เป็นไฟตรง ตวัแปรผนัไฟตรงเป็นไฟตรง ตวัแปรผนัไฟสลบัเป็นไฟสลบั ตวัแปรผนั 
 ไฟตรงเป็นไฟสลบั 
 

NP310 ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั         1(0-2-1)  
 (Power Electronics Laboratory) 

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่  NP309 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั  
 ปฏิบติัการทดลองในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบังานดา้นอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
 

NP311 โรงตน้ก าลงัและสถานียอ่ย           3(3-0-6) 
 (Power Plant and Substations) 
 เส้นโคง้โหลด โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าไอน ้า โรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม 
  โรงไฟฟ้าพลงัน ้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลงังานหมุนเวยีน ชนิดของอุปกรณ์สถานียอ่ย  
 แผนผงัของสถานียอ่ย ระบบอตัโนมติัสถานียอ่ย การป้องกนัฟ้าผา่ ระบบต่อลงดิน 
 

NP312 พลงังานทดแทนและเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
 (Renewable Energy and Technology) 
 บทกล่าวน าระบบพลงังานและแหล่งจ่ายพลงังานทดแทน ศกัยภาพของแหล่งจ่ายพลงังาน 
 ทดแทน ความแตกต่างทางเทคโนโลยขีองพลงังานทดแทนกบัพลงังานทัว่ไป เทคโนโลยพีลงังาน 
 เช่น แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล แก๊สชีวภาพ ความร้อนใตพ้ิภพ ขยะชุมชน พลงังานคล่ืนน ้า เซลลเ์ช้ือเพลิง 
 เป็นตน้ การเก็บพลงังาน กฎหมาย การก ากบัและนโยบายพลงังานทดแทน เศรษฐศาสตร์พลงังาน 
 

NP313 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั         3(3-0-6)  
 (Electrical Power System Analysis) 

ศึกษาก่อน   NP201 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
 โครงสร้างระบบไฟฟ้าก าลงั วงจรก าลงัไฟฟ้ากระแสสลบั ระบบต่อหน่วย แบบจ าลอง 
 และลกัษณะสมบติัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แบบจ าลองและลกัษณะสมบติัของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 ก าลงั แบบจ าลองและพารามิเตอร์ของสายส่ง แบบจ าลองและพารามิเตอร์ของเคเบิล พื้นฐานของ 
 การไหลก าลงัไฟฟ้า พื้นฐานของการค านวนผิดพร่องไฟฟ้า 
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NP318 พลงังานความร้อนและการถ่ายเท       3(3-0-6) 
 (Thermal Energy and Heat Transfer) 
 การก าเนิดความร้อนและเทคโนโลยสี าหรับงานต่าง ๆ หลกัการของเทอร์โมไดนามิกส์  
 หลกัการถ่ายเทความร้อน หลกัการไหลของของเหลว และการประยกุต ์ตวัอยา่งการอนุรักษ ์
 พลงังานความร้อน 
 

NP319 ปฏิบติัการจ าลองระบบไฟฟ้าและพลงังาน       1(0-2-1) 
(Electrical and Energy System Simulations Laboratory)  

 ปฏิบติัการจ าลองปัญหาในระบบพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อน ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

NP321 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า          3(3-0-6)  
 (Electromagnetic Field) 

ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่  NG203 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3  
 สนามไฟฟ้าสถิต ตวัน าและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าการพาและการน า  
 ความตา้นทาน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต วสัดุแม่เหล็ก การเหน่ียวน า สนามแม่เหล็กแปรผนั 
 ตามเวลา สมการแมก็ซ์เวลล์ 
 

NP413 การออกแบบระบบไฟฟ้า        3(3-0-6) 
(Electrical System Design)  

 หลกัการออกแบบเบ้ืองตน้ รหสัและมาตรฐาน แบบการจ าหน่ายก าลงัไฟฟ้า เคเบิลและ 
 สายไฟฟ้า รางเดินสายไฟฟ้า เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า การค านวณโหลด การปรับปรุง 
 ค่าแฟกเตอร์ก าลงัและออกแบบคาปาซิเตอร์แบง็ค ์การออกแบบวงจรเคร่ืองใชแ้ละไฟฟ้า 
 แสงสวา่ง การออกแบบวงจรมอเตอร์ แบบวงจรโหลด วงจรฟีดเดอร์และวงจรหลกั ระบบ 
 ไฟฟ้าฉุกเฉิน การค านวณการลดัวงจร ระบบการกราวดข์องการติดตั้งไฟฟ้า 
 

NP414 การจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน       3(3-0-6) 
(Energy Conservation and Managements) 

 พื้นฐานของประสิทธิภาพพลงังาน หลกัการของประสิทธิภาพพลงังานในอาคารและ 
 อุตสาหกรรม การจดัการโหลด กฎหมายและการก ากบัการอนุรักษพ์ลงังาน การวเิคราะห์ 
 และการจดัการพลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม เทคนิคการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในระบบแสงสวา่ง ระบบท าความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ มอเตอร์ 
 อุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วม การอนุรักษพ์ลงังานและการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์ 
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NP415 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 1       1(0-3-6) 
 (Electrical and Energy Engineering Project 1) 
 โครงงานท่ีน่าสนใจทางวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน และมีการน าเสนอโครงการ  
 โดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และหลกัการเขียนรายงาน ไดแ้ก่ การใชภ้าษา  
 การคน้หาและการใชข้อ้มูลทางวศิวกรรมศาสตร์  
 

NP416 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 2       3(0-9-18) 
 (Electrical and Energy Engineering Project 2) 
 สอบผา่น  NP415 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 1 
 โครงงานทางวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน ต่อเน่ืองจากโครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 
 และพลงังาน 1 และน าเสนอผลการทดลอง วเิคราะห์ สรุป และขอ้เสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ 
 ประจ าภาควชิา และส่งหนงัสือโครงงานฉบบัสมบูรณ์ให้ภาควชิาและคณะฯ โดยใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
 ตามหลกัไวยากรณ์ และหลกัการเขียนรายงาน 
 

NP419 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง         3(3-0-6)  
 (High Voltage Engineering) 
 การใชไ้ฟฟ้าแรงดนัสูงและแรงดนัเกินในระบบไฟฟ้าก าลงั การก าเนิดไฟฟ้าแรงดนัสูง 
 ส าหรับการทดสอบ เทคนิคการวดัไฟฟ้าแรงดนัสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน 
 เบรกดาวน์ในก๊าซ ไดอิเล็กตริก ชนิดแขง็และเหลว เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงดนัสูง ฟ้าผา่ 
 และการป้องกนั การประสานสัมพนัธ์การฉนวน 
 

NP420 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั         3(3-0-6)  
 (Power System Protection)  

 ศึกษาก่อน  NP313 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั  
 หลกัปฏิบติัของการป้องกนัเบ้ืองตน้ ตวัส่งถ่ายสัญญาณและหมอ้แปลงเพื่องานวดั 
 อุปกรณ์ป้องกนัและระบบการป้องกนั การป้องกนัผดิพร่องลงดินและกระแสเกิน การป้องกนั 
 แบบผลต่าง การป้องกนัสายส่งดว้ยรีเลยร์ะยะทาง การป้องกนัสายส่งดว้ยไพล็อตรีเลย ์การป้องกนั 
 มอเตอร์ การป้องกนัหมอ้แปลง การป้องกนัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า การป้องกนัโซนบสั บทน าของ 
 อุปกรณ์ป้องกนัแบบดิจิทลั 
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2) กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม 
 

NP001 สหกิจศึกษา 6(0-40-20) 
(Co-operative Education)   
เง่ือนไข หน่วยกิตสะสมหมวดวชิาเฉพาะไม่ต ่ากวา่ 54 หน่วยกิต 

 การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะ 
 เวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อม 
 ทั้งทางดา้นวชิาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอน 
 ของสหกิจศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบั 
 ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาของสถานประกอบการมอบหมาย 
 

NP300 การฝึกงานทางวศิวกรรม        0(0-40-20) 
(Engineering Internships)   
เง่ือนไข หน่วยกิตสะสมหมวดวชิาเฉพาะไม่ต ่ากวา่ 54 หน่วยกิต 

 การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 
  250 ชัว่โมง นกัศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการและการปฏิบติัตนในสังคม 
 การท างานโดยการปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาของสถานประกอบการ 
 

NP408 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตวั      3(3-0-6)  
(Micro-controller and Embedded Systems) 

 หลกัการของวงจรตรรก การออกแบบและใชง้าน โครงสร้างไมโครโพรเซสเซอร์ 
 และไมโครคอนโทรลเลอร์ การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอกเพื่อการควบคุมและโปรแกรม 
 ควบคุมระบบ หลกัการและโครงสร้างของระบบสมองกลฝังตวัการประยกุตใ์ชง้านและ 
 โปรแกรมควบคุมระบบ 
 

NP409 ศาสตร์การวดัและวเิคราะห์ขอ้มูล       3(3-0-6) 
(Metrology and Data Analysis) 

 การนิยามของศาสตร์การวดัและวเิคราะห์ขอ้มูล หน่วยและมาตรฐาน เคร่ืองวดัและ 
หลกัการวดั การเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล การวดัปริมาณต่างๆในกระบวนการผลิต การสอบ 
เทียบเคร่ืองวดัต่าง  ๆของกระบวนการผลิต การปรับแต่งอุปกรณ์และตวัควบคุม การประเมิน 
และรายงาน 
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NP410 การออกแบบระบบการวดั        3(3-0-6) 
(Measurement System Design) 

 ระบบการวดัและการควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม สัญลกัษณ์  
ของเคร่ืองมือวดัและการระบุค่าการวดั แบบกระบวนการผลิต ลูปและไดอะแกรม 
การเช่ือมต่อ ขอ้มูลรายละเอียดเคร่ืองวดั การติดตั้งและทดสอบการวดั การป้องกนั 
การวดั การควบคุมและทดสอบกระบวนการอุตสาหกรรม 

 

NP417 ระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้า         3(3-0-6) 
 (Electric Drive System) 

ศึกษาก่อน  NP306 หลกัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า หรือ NP309 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั   
 องคป์ระกอบระบบขบัเคล่ือนไฟฟ้า ลกัษณะสมบติัของโหลด ยา่นการท างานของ 
 การขบัเคล่ือน วธีิการเบรคของมอเตอร์ ขนาดและการส่งไฟฟ้าก าลงั ลกัษณะสมบติั 
 ความเร็ว-แรงบิดของมอเตอร์ ขบัเคล่ือนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขบัเคล่ือนมอเตอร์ 
 ไฟฟ้ากระแสสลบั ระบบขบัเคล่ือนเซอร์โว การประยกุตใ์ชร้ะบบขบัเคล่ือนในระบบ 
 อตัโนมติัทางอุตสาหกรรม 
 

NP418  ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย       3(3-0-6) 
(Distributed Generation System) 

 การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าดั้งเดิมและพลงังานหมุนเวยีน การเช่ือมต่อกริด 
ผลกระทบทางเทคนิคต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบกริดอจัฉริยะ ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 

NP421  การควบคุมและการวดัในอุตสาหกรรม       3(3-0-6)  
 (Industrial Instrument and Control)  
 หลกัการท างาน เทคโนโลยกีารวดั เคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ไดแ้ก่  
 วดัระยะทางวดัระดบั วดัความดนั และ วดัอุณหภูมิ อุปกรณ์และเคร่ืองวดัเชิงอุปทาน 
 และเชิงเลข ทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ การประมวลสัญญาณและการแสดงผล เพื่อการ 
 ควบคุมระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม 
 

NP422  ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
(Industrial Safety and Environment) 

สภาพแวดลอ้มท่ีอนัตรายในโรงงานและการป้องกนั หลกัการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 
ในโรงงาน กฎหมายความปลอดภยั มาตรฐานความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม การบริหาร 
ความปลอดภยั ปรัชญาอุตสาหกรรม เทคนิคการปฐมพยาบาล 
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NP424 คุณภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั        3(3-0-6)  
 (Power System Quality) 

ศึกษาก่อน   NP313 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
 ค าจ ากดัความ มาตรฐานของคุณภาพก าลงัไฟฟ้า ฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้าก าลงั  
 สาเหตุของการเกิด การแกไ้ข การออกแบบวงจรกรอง การค านวณแรงดนัตกชัว่ขณะ(Sag) 
 การปรับปรุงและรักษาคุณภาพก าลงัไฟฟ้า 
 

NP425 การประยกุตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์ในระบบไฟฟ้าก าลงั      3(3-0-6) 
(Computer Applications in Power System)    
ศึกษาก่อน   NP313 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 

 การจ าลององคป์ระกอบต่างๆ  ในระบบไฟฟ้าก าลงั ไดแ้ก่ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนสั 
 ระบบสายส่ง FACTS และ HVDC การใชเ้ทคนิคและคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ การไหลของโหลด 
 การลดัวงจร เสถียรภาพของระบบ อิเล็กโตแมก็เนติกทรานเชียนท ์การควบคุมการไหลของโหลด 
 และเสถียรภาพของระบบดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
 

NP430  ประเด็นพิเศษทางวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน      3(3-0-6) 
 (Special Issues in Electrical and Energy Engineering) 
 ประเด็นพิเศษท่ีน่าสนใจและทนัสมยัทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 
 

NP432 พลงังานเชิงพาณิชย ์         3(3-0-6) 
(Commercial Energy) 

 แหล่งพลงังานเชิงพาณิชย ์หลกัการแปรผนัพลงังาน การประยกุตใ์ชง้าน เทคโนโลย ี
 การผลิต ระบบพลงังานเชิงพาณิชย ์หลกัการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุน 
 

NP433 การวเิคราะห์ระบบพลงังานและงานวศิวกรรม      3(3-0-6) 
(Energy Systems Analysis and Engineering) 

 หลกัการวเิคราะห์และการออกแบบระบบพลงังาน หลกัการของมวลและสมดุล 
 พลงังานส าหรับระบบ การวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์ หลกัการพื้นฐาน 
 ของงานวศิวกรรมระบบ การวเิคราะห์และวธีิวดั การออกแบบระบบอยา่งง่าย เพื่อการวเิคราะห์ 
 อุปกรณ์พื้นฐานท่ีส าคญัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ระบบท่อ ป๊ัม และ 
 อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 
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NP434 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลงังาน 3(3-0-6) 
(Energy Engineering Economics) 

โครงสร้างพลงังาน สถานการณ์พลงังาน หลกัการเศรษฐศาสตร์ ความผนัผวนและการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีเงินเฟ้อ นโยบายการเงินการคลงั ดุลยภาพและเสถียรภาพ การวิเคราะห์การลงทุนทางพลงังาน 

NP435 หลกัการเบ้ืองตน้ของเสียงและการสั่น 3(3-0-6) 
(Sound and Vibration Fundamentals) 

หลกัการของเสียงและการสั่น การก าเนิดและแผค่ล่ืนเสียง เทคนิคการวดั มาตรฐาน 
ของเสียงและการสั่นท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย ์และอุปกรณ์ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ของเสียงและการสั่น ห้องอะคูสติก การฉนวนและป้องกนัคล่ืนเสียง เคร่ืองมือวดัและ 
การวเิคราะห์เสียงและการสั่น เสียงและการสั่นในงานอุตสาหกรรม การขนส่ง และบนัเทิง 
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