
3.1.4 แผนการศึกษา  
แผนการศึกษา ส าหรับหลกัสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1                             หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

GEN   111  มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ  3(3-0-6)  
  (Man and Ethics of Living) 
LNG   101  ภาษาองักฤษทัว่ไป     3(3-0-6) 
   (General English) 
MTH   101    คณิตศาสตร์ 1                                                         3(3-0-6) 
   (Mathematics I) 
PHY   103     ฟิสิกส์ทัว่ไปส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1                 3(3-0-6) 
   (General Physics for Engineering Student I) 
PHY   191     ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                                            1(0-2-2) 
   (General Physics Laboratory I) 
PRE   103      เทคโนโลยกีารผลิต     2(1-3-4) 
   (Production Technology) 
INC   181  เปิดโลกทศัน์วศิวกรรมระบบ    1(1-2-2) 

  (Systems Engineering Exploration) 
INC   161  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกรรมระบบควบคุมและ 3(2-2-4) 

   เคร่ืองมือวดั (Computer Programming for Control Systems and Instrumentation Engineering)
  รวม       19 (16 – 9 - 36 ) 
  จ านวนคาบต่อสัปดาห์     = 61 คาบ 

 

 

 

 

 

 

 



ปีการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2                             หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
GEN   101  พลศึกษา                1(0-2-2)  
  (Physical Education)  
GEN   121   ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา    3(3-0-6) 
  (Learning and Problem Solving Skills) 
LNG   102 ทกัษะและกลยทุธ์ภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
 (English Skills and Strategies) 
MTH   102   คณิตศาสตร์ 2                                                       3(3-0-6) 
  (Mathematics II) 
CHM   103    เคมีพื้นฐาน                                                           3(3-0-6) 
  (Fundamental Chemistry) 
CHM   160    ปฏิบติัการเคมี      1(0-3-2) 
  (Chemistry Laboratory) 
MEE   115      การเขียนแบบวศิวกรรม                                      2(1-3-4) 
  (Engineering Drawing) 
INC    111 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า     3(3-0-6) 
  (Electric Circuit Analysis) 
INC   151 การปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมทางวศิวกรรม   1(0-3-3) 
  (Engineering Software Practice)                       
  รวม       20 ( 16 – 11 - 41 ) 
  จ านวนคาบต่อสัปดาห์     = 68 คาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1                             หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
GEN   241 ความงดงามแห่งชีวิต               3(3-0-6)  
 (Beauty of Life) 
LNG   103 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     3(3-0-6) 
 (Academic English) 
MTH  201    คณิตศาสตร์ 3                                                         3(3-0-6) 
  (Mathematics III) 
INC   221 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร  3(3-0-6) 
  (Electronics Devices and Circuit Design) 
INC   222  ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทลั   3(3-0-6) 
  (Logic Theory and Digital Circuit Design) 
INC   231  การวดัทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Electrical Measurement) 
INC   251 ปฏิบติัการดิจิทลัและอิเล็กทรอนิกส์    1(0-3-3) 
  (Digital and Electronics Laboratory) 
  รวม       19 ( 18 - 3 - 39 ) 
  จ านวนคาบต่อสัปดาห์     = 60 คาบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2                             หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)  
GEN   231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด     3(3-0-6) 
  (Miracle of Thinking) 
MEE   214     กลศาสตร์วศิวกรรม                                                 3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 
INC   212 สัญญาณและระบบ     3(2-2-4) 
  (Signals and Systems) 
INC   224 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
  (Industrial Electronics) 
INC   232 ระบบการวดัและทดสอบ     3(3-0-6)  
 (Test and Measurement Systems) 
INC   241 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได ้   3(2-3-4) 
  (Programmable Logic Control) 
INC   281 โครงงานแบบบูรณาการ 1    2(0-4-4) 
  (Capstone Project I) 
  รวม       20 (16 – 9 – 36 ) 
  จ านวนคาบต่อสัปดาห์     = 61 คาบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีการศึกษาที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 1                             หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 
EEE   102 เทคโนโลยไีฟฟ้า 1 (ไฟฟ้าก าลงั)                                    3(2-3-6) 
  (Electrotechnology I (Power)) 
MEE  224     วศิวกรรมอุณหภาพ                                                 3(3-0-6) 
  (Thermal Engineering) 
INC   331 การวดักรรมวธีิทางอุตสาหกรรม    3(2-2-4) 
  (Industrial Process Measurement) 
INC   341 การสร้างแบบจ าลองของระบบและวเิคราะห์  3(2-2-4) 
  (System Modelling and Analysis) 
INC   351 การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการ   1(0-3-3) 
 และระบบเคร่ืองมือวดั   
  (Process Control System and Instrumentation Drawing) 
INC   361 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุตใ์ชง้าน  3(3-0-6) 
  (Microprocessor Systems and Applications) 
INC   363 ระบบเครือข่ายและซอฟตแ์วร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  (Industrial Network and Software) 
  รวม       19 ( 15 – 10 - 33 ) 
  จ านวนคาบต่อสัปดาห์     = 58 คาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีการศึกษาที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 2                             หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)  
GEN  351    การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้ า   3(3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership) 
INC   311 สถิติส าหรับวศิวกรและระบบคุณภาพ   3(3-0-6) 
  (Engineering statistics and quality system) 
INC   342 การออกแบบระบบควบคุม    3(2-2-4) 
  (Control System Design) 
INC   344 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
  (Industrial Process Control) 
INC   352 ปฏิบติัการระบบไมโครโปรเซสเซอร์   1(0-3-3)
 (Microprocessors Systems Laboratory) 
INC   381 โครงงานแบบบูรณาการ 2    2(0-4-4) 
  (Capstone Project II) 
INC   xxx วชิาเลือกในกลุ่มสาขาวศิวกรรมระบบควบคุมฯ 1  3(3-0-6) 
  (Instrumentation and Control Engineering Elective I) 
  รวม       18 ( 14 – 9 – 35) 
  จ านวนคาบต่อสัปดาห์     = 58 คาบ 
 
ภาคการศึกษาภาคพเิศษ 
INC   300 การฝึกงานอุตสาหกรรม (เฉพาะแผนปกติ)  2(S/U) 
  (Industrial Training) 
   
INC   301 การเตรียมเรียนรู้ร่วมการท างาน     2(S/U) 
  (Work Integrated Learning Preparation) 
  (เฉพาะแผนเรียนรู้ร่วมการท างาน)  
 
 
 
 
 
 



ปีการศึกษาที ่4 (ส าหรับนักศึกษาแผนปกติ) ภาคการศึกษาท่ี 1                  
     หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)  
INC   391     ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม                                3(3-0-6) 
  (Industrial Safety) 
INC   481 การศึกษาโครงงานวศิวกรรมการวดัและควบคุม  3(0-6-9) 
  (Control and Instrumentation Engineering Project Study) 
INC   xxx วชิาเลือกในกลุ่มสาขาวศิวกรรมระบบควบคุมฯ 2  3(3-0-6) 
  (Instrumentation and Control Engineering Elective II) 
GEN   xxx วชิาบงัคบัเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 1   3(3-0-6) 
  (General Education Elective I) 
  รวม       12 ( 9 – 6 – 27 ) 
  จ านวนคาบต่อสัปดาห์     = 42 คาบ 
 
ปีการศึกษาที ่4 (ส าหรับนักศึกษาแผนปกติ) ภาคการศึกษาท่ี 2             
      หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง)  
INC   483 โครงงานวศิวกรรมการวดัและควบคุม   3(0-6-9) 
  (Control and Instrumentation Engineering Project) 
GEN   xxx วชิาบงัคบัเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2   3(3-0-6) 
  (General Education Elective II) 
XXX   xxx วชิาเลือกเสรี 1      3(3-0-6) 
  (Free Elective I) 
XXX   xxx วชิาเลือกเสรี 2      3(3-0-6) 
  (Free Elective II) 
  รวม       12 ( 9  - 6 – 27 ) 
  จ านวนคาบต่อสัปดาห์     = 42 คาบ 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ก. ค าอธิบายรายวชิา 
GEN 101  พลศึกษา        1(0–2–2) 

(Physical Education) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพ หลักการออกก าลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
โภชนาการ และวทิยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทกัษะกีฬาสากล ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไป
ตามความสนใจ หน่ึงชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาท่ีเปิดโอกาสให้เลือก เพื่อพฒันา
ความเป็นผูมี้สุขภาพและบุคลิกท่ีดีมีน ้ าใจนักกีฬา รู้จกักติกามารยาท ท่ีดีในการเล่นกีฬา
และชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, 
care and prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic 
skills in sports with rules and strategy from popular sports. Students can choose one of 
several sports provided, according to their own interest. This course will create good 
health, personality and sportsmanship in learners, as well as develop awareness of 
etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators. 

 
GEN 111  มนุษย์กบัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวติ    3(3-0-6) 

(Man and Ethics of Living) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งสอนแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างาน ตามแนว
ศาสนา ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ องคค์วามรู้ เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและมีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ เช่น ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผูอ่ื้น ความอดทน
และการยอมรับความแตกต่าง ความมีวินยัในตนเอง เคารพในหลกัประชาธิปไตยและจิต
อาสา เป็นตน้ และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นๆไดอ้ยา่งมีความสุข 

This course studies the concept of living and working based on principles of 
religion, philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through 
the use of knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain 
desirable characteristics such as faithfulness, social responsibility, respect of others, 



tolerance, acceptance of differences, self-discipline, respect for democracy, public 
awareness, and harmonious co-existence. 
  

GEN 121  ทกัษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา      3(3-0-6) 
(Learning and Problem Solving Skills) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีเน้นการพฒันาการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืนของนักศึกษา ฝึกทกัษะในการคิดเชิง
บวก ศึกษาการจดัการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผา่นการท าโครงงานท่ีนกัศึกษา
สนใจ ท่ีเนน้การก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จกัการตั้งโจทย ์การศึกษาวิธีการแสวงหา
ความรู้ การแยกแยะขอ้มูลกบัขอ้เท็จจริง การอ่าน แกปั้ญหา การสร้างความคิดการคิดอยา่ง
สร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้างแบบจ าลอง การตดัสินใจ การประเมินผล และการ
น าเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long 
learning. Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and 
be familiar with learning processes through projects based on their interest. These include 
setting up learning targets; defining the problems; searching for information; 
distinguishing between data and fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; 
modeling; evaluating; and presenting the project. 
 

GEN 211  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 
                  (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบท่ี

เกิดจากการพฒันาเศรษฐกิจท่ีผา่นมา เหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
สังคมไทย แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตในระดบับุคคล ชุมชน องค์กร 
และประเทศ  รวมไปถึงกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  

This course emphasizes the application of previous Thai economic development 
approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying the 
concept of sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of 
the philosophy of sufficiency economy, and the application of this philosophy to 



lifestyles at individual, community, organization, and national levels. The study covers 
relevant case studies as well as the Royal Projects.  

 
GEN 231  มหัศจรรย์แห่งความคิด           3(3-0-6) 

(Miracle of Thinking) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะให้ความหมาย หลกัการ คุณค่า แนวคิด ท่ีมาและธรรมชาติของการคิด 
โดยการสอนและพฒันานกัศึกษาใหมี้การคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ ์
และการคิดเชิงวิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด นอกจากน้ียงั
ไดก้ล่าวถึงการเช่ือมโยงความคิด/การผกูเร่ือง การเขียน โดยมีการท าตวัอยา่งหรือกรณีเพื่อ
ศึกษาการแกปั้ญหาโดยวธีิการคิดเชิงระบบ ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหาร
จดัการ ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature 
of thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, 
systems thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats 
concept is included.  Moreover, idea connection/story line and writing are explored.  
Examples or case studies are used for problem solving through systematic thinking using 
the knowledge of science and technology, social science, management, and environment, 
etc. 

 
GEN 241  ความงดงามแห่งชีวติ                    3(3-0-6) 

(Beauty of Life) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคุณค่าและความงามท่ามกลางความ
หลากหลายทางวฒันธรรม  เน้นท่ีการรับรู้คุณค่า การสัมผสัความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย ์ รับรู้และเรียนรู้เก่ียวกบัคุณค่าและความงามในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
การด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกบัความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึง
ความงามในธรรมชาติรอบๆ ตวัมนุษย ์ 

This course aims to promote the understanding of the relationship between 
humans and aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with the 
perception, appreciation and expression of humans on aesthetics and value.  Students are 



able to experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, 
artwork, music and literature, as well as the cultural and natural environments. 

 
GEN 301  การพฒันาสุขภาพแบบองค์รวม      3(3-0-6) 

    (Holistic Health Development) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดความเขา้ใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์
รวม เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเนน้การส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตองคป์ระกอบของ
สุขภาพท่ีดี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การ
เสริมสร้างภูมิคุม้กนั สุขนามยั การพฒันาสมรรถนะทางกายการออกก าลงักายเพื่อพฒันา
บุคลิกภาพจิตใจและอารมณ์ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และ
การท าความเขา้ใจชีวิตการด าเนินชีวิตอย่างบุคคลท่ีมีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และ
ขอ้มูลการตรวจสุขภาพทัว่ไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath 
development for good life quality. The course emphasizes both physical and mental 
health care promotion, including composition of wellness;factors affecting health; 
integrated health care; nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent 
reinforcement of physical activities to empower the smartpersonality and the smart mind, 
and to facilitate healthy and balanced emotional development; preventing and solving 
problems on mental health; practices in concentration, meditation and self-understanding; 
definition of wellness by WHO; and information on general health check up and physical 
fitness tests. 

 
GEN 311   จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
                  (Ethics in Science-based Society) 

  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชาน้ีเป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบ้ืองตน้ของตะวนัตกและตะวนัออก 
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้การประยุกต์ใชท้ฤษฎีเหล่าน้ีกบักรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั 
และจะตอ้งวเิคราะห์วิจารณ์บทบาทของนกัวิทยาศาสตร์ เพื่อจะไดเ้กิดความเขา้ใจต่อความ
ซบัซ้อนในประเด็นทางจริยธรรมซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพดา้นต่างๆ ก าลงัประสบอยู ่
โดยมุ่ง เน้นการประยุกต์ใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน 

http://www.gened.chula.ac.th/cms/courses_details_th.php?s_id=3800251


จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีคือ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความเขา้ใจต่อความคิดเห็นท่ีขดัแยง้
กนัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและ
ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซ่ึงพฒันาข้ึนจากการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกนัจาก
ทศันะต่างๆ ได ้

This course will explore a variety of ethical and social issues in science and 
technology. Students will study basic theories of ethics from the West and the East. They 
will learn how to apply these theories to contemporary cases. They will be asked to 
critically evaluate the role of the scientist in society, and to become aware of complex 
ethical issues facing scientists in different professions. Case studies will be used 
extensively throughout the course, with an emphasis on critical debate. The goal of the 
course is to enable each student to develop an understanding of conflicting opinions 
regarding science and technology, and to define and refine their own ethical code of 
conduct based on evaluation of arguments from differing viewpoints. 

 
GEN 321  ประวตัิศาสตร์อารยธรรม       3(3-0-6) 

   (The History of Civilization)  
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเ ก่ียวกับต้นก า เนิดและพัฒนาการของมนุษย์ใน 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อน
ประวติัศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคทนัสมยั และยุคปัจจุบนั โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั
การด าเนินชีวิต พฤติกรรม การศึกษาจะเน้นเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ท่ีส่งผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกิดจากค่านิยมและทศันคติท่ี
สัมพนัธ์กบัขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และนวตักรรม รวมถึงความสามารถในการส่ือสาร
ผา่นงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองท่ีหลากหลายจากยคุสมยัต่างๆ จนถึงปัจจุบนั 

This subject covers the study of the origin and development of civilization 
during the five historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the 
present period.  The study will focus on significant social, economic and political events 
resulting from values and attitudes due to customs, beliefs and innovations, including the 
ability to communicate through art and literature based on several perspectives and 
periods. 
 

 
 



GEN 331  มนุษย์กบัการใช้เหตุผล            3(3-0-6) 
    (Man and Reasoning) 

วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
รายวิชาน้ีมุ่งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล หลักการแสวงหา

ความรู้แบบอุปนัยและนิรนัยการใช้เหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก 
กรณีศึกษาการใชเ้หตุผลในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติ 

The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; 
deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, 
a case study of formal and informal reasoning of everyday life.   

 
GEN 341   ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                   3(3-0-6) 
     (Thai Indigenous Knowledge)   

   วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งทาง

วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน หลกัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในทอ้งถ่ินต่างๆ  สามารถช้ีให้เห็นไดว้า่
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองวา่เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดชีวิต  สร้างทกัษะวิธีใน
การแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง    

This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a 
holistic approach, including analyses from scientific, technological, social science and 
anthropological perspectives. Students will learn how to appreciate the value of 
indigenous knowledge and recognize the ways in which such knowledge has been 
accumulated—lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer between 
generations.  Students will learn to become systematic, self-taught learners. 
 

GEN 351   การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า   3(3-0-6) 
                   (Modern Management and Leadership) 

วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการบริหารจดัการยุคใหม่ หนา้ท่ีพื้นฐานของการจดัการประกอบดว้ย การ

วางแผน การจดัองค์กร การควบคุมการตดัสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ ภาวะผูน้ า การ
จดัการทรัพยากรมนุษยก์ารจดัการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ต่างๆ 



This course examines the modern management concept including basic functions 
of management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, 
motivation, leadership, human resource management, management of information 
systems, social responsibility—and its application to particular circumstances. 

 

GEN 352   เทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื                3(3-0-6) 
                   (Technology and Innovation for Sustainable Development) 

  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวตักรรมต่อการ
สร้างสรรค์ท่ีย ัง่ยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย ์รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ 
เคร่ืองมือส าหรับการสังเคราะห์และพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมฐานปัญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจดัการ 
การใชป้ระโยชน์ และการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and 
innovation in the creation of wealth,and their impact on society and humanity. The 
course will explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and developing 
technology and innovation for a wisdom-based society together with ethics in 
management. Students will study the exploitation and protection of intellectual 
propertyas a result of technology and innovation. 
 

GEN 353   จิตวทิยาการจัดการ                      3(3-0-6) 
               (Managerial Psychology) 

  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัจิตวิทยาและการจดัการพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร 

ซ่ึงรวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ ได้แก่ 
ทศันคติ การส่ือสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ ความขดัแยง้ การบริหารความขดัแยง้ พฤติกรรมผูน้ าและ
ความมีประสิทธิภาพขององคก์าร 

This course focuses on the fundamental concepts of psychology and 
management of human behavior in an organization, including psychological factors and 
their effect on human working behavior such as attitude, communication, social 



influences and motivation. Moreover, it will incorporate organizational behavior 
modification, conflict management, and leadership and organizational effectiveness. 

 
GEN 411   การพฒันาบุคลกิภาพและการพูดในทีส่าธารณะ                 3(2-2-6) 
     (Personality Development and Public Speaking) 

วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
วิชาน้ีมีวตัถุประสงค์จะพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการพูดในท่ีสาธารณะของ

ผูเ้รียน โดยพฒันาคุณลักษณะและทกัษะท่ีส าคญัดังน้ี กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และ
มารยาททางสังคม  จิตวิทยาในการส่ือสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การ
อธิบายและให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้นได ้การ
น าเสนองานและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

This course aims at developing public speaking skills and personalities of 
students. The course will cover a diverse range of abilities and skills such as good 
manners, attire, social rules, communication psychology, and verbal and non-verbal 
languages. Students are expected to gain these useful skills, including giving reasons, 
discussion, negotiation, persuasion, presentation, and application of technology for 
communication. 

 
GEN 412   ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวติและการท างาน                     3(3-0-6) 

   (Science and Art of Living and Working) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินชีวิตและการท างาน บุคลิกภาพและการ
แสดงออกทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ คุณค่าชีวิต การพฒันาตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การ
สร้างสุขภาวะให้กบัชีวิตและการท างาน ศิลปะในการท างานอยา่งมีความสุขและศิลปะใน
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

The concepts covered are the science and art of living and working, personality, 
social expression, temperance, critical thinking and reasoning, problem solving, value of 
living, self-development, social and self responsibility, creating a healthy life and work, 
and the art of living and working with others. 

 
 



GEN 421  สังคมศาสตร์บูรณาการ           3(3-0-6) 
    (Integrative Social Sciences) 

วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
วชิาน้ีเป็นการบูรณาการเน้ือหาวิชาหลกัทางสังคมศาสตร์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคม

วฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและกฎหมาย และดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยครอบคลุม
ประเด็นทางสังคมท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนั อาทิเช่น ปัญหาดา้นความแตกต่างทาง
ชาติพนัธ์ุ ปัญหาการกระจายทรัพยากร ปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมือง และปัญหาความ
เส่ือมโทรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and 
culture, economics, politics and laws, and the environment. The course also covers 
interesting contemporary social issues, such as ethnic problems, resource distribution, 
political instability, and environmental deterioration. 

 
GEN 441  วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว                   3(2-2-6) 

    (Culture and Excursion) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีมีเน้ือหามุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัวฒันธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ วิถีชีวิต ท่ีหลากหลาย โดยใช้การท่องเท่ียวเป็นส่ือกลางในการ
เรียนรู้รวมทั้งการใชภ้าษาในการส่ือสารและการบริหารจดัการเพื่อการท่องเท่ียว 

This course aims to encourage students to learn and understand culture and 
culture exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the 
diversities of ways of life through excursion-based learning, and understand the key role 
of language used for communication and tourism management. 

 
LNG 101  ภาษาองักฤษทัว่ไป          3(3-0-6) 
      (General English)  
                 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น  ทกัษะการคิด  ทกัษะการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ การจดัการเรียนการสอน
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้มาบูรณาการในรายวิชา 
ผา่นเน้ือหาและบริบทท่ีหลากหลาย และกิจกรรมท่ีเนน้การส่ือสารและการเรียนรู้ทั้งในและ



นอกชั้นเรียน  จุดมุ่งหมายของรายวิชา ดา้นการอ่าน และไวยากรณ์มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถ
อ่านและวิเคราะห์ประโยคท่ีซบัซ้อนได ้สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านท่ีเหมาะสมในการท า
ความเขา้ใจเน้ือเร่ืองและการสรุปใจความส าคญั  ดา้นการเขียน สามารถเขียนขอ้ความสั้นๆ 
และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านการพูด 
สามารถพูดบทสนทนาสั้ นๆ ในชีวิตประจ าวนั ใช้ภาษาอังกฤษในชั้ นเรียน และใช้
ภาษาองักฤษในการเล่าเร่ือง และอธิบายเร่ืองราวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ดา้นการฟัง 
สามารถฟังและเขา้ใจขอ้ความหรือบทสนทนาได ้โดยใชก้ลยทุธ์การฟังท่ีเหมาะสม  

This course aims at developing thinking skills, self-access learning skills, the 
four language skills, and positive attitudes towards English. Learner-centeredness is 
emphasized in the teaching and learning approaches. The use of learning innovation and 
technology is integrated in learning English through a variety of contents and contexts to 
enhance communicative activities and learning opportunities both inside and outside the 
classroom. In terms of reading and grammar, the course aims to enable learners to read 
and analyze complex sentences, and be able to use appropriate reading strategies in 
understanding and extracting main ideas. In terms of writing, learners are expected to be 
able to write short messages, and effectively use a dictionary for writing. In terms of 
speaking, learners are expected to be able to accurately and appropriately participate in a 
short daily-life conversation, use simple classroom language, tell a story, and explain a 
simple situation. In terms of listening, they should be able to listen to short texts or short 
conversations, and use appropriate listening strategies. 

 
LNG 102   ทกัษะและกลยุทธ์ภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 

(English Skills and Strategies) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวชิาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น  ทกัษะการคิด  ทกัษะและกล
ยุทธ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่ งตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาองักฤษ  การจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการบูรณาการนวตักรรม
และเทคโนโลยีการเรียนรู้ในรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
การคิด วเิคราะห์ การแกปั้ญหา การจดัการขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจุดมุ่งหมายของ
รายวชิา  ดา้นการอ่านเนน้การใชก้ลยทุธ์การอ่านท่ีเหมาะสมทั้งเพื่อการแสวงหาความรู้และ
ความเพลิดเพลิน  การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั การสรุปความ และการบนัทึกการอ่าน 
ดา้นการเขียน เนน้กระบวนการเขียน การเขียนในระดบัยอ่หนา้ การใชแ้หล่งอา้งอิง รวมถึง



พจนานุกรม และหนงัสือไวยากรณ์ประกอบการเขียน และการแกไ้ขงานเขียนของตนเอง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดา้นการพูด เนน้การน าเสนอผลงาน และกลยุทธ์การส่ือสาร การ
พูดเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในหัวขอ้ต่างๆ ดา้นการฟัง เน้นกลยุทธ์
การฟัง การฟังระดบัยอ่หนา้ การจบัใจความส าคญั และการฟังเพื่อขอ้มูลเฉพาะอยา่ง 

This course aims at developing thinking skills, the four language skills, English 
skills, and strategies for language learning and autonomous learning. Teaching and 
learning are learner-centered. The use of learning innovation and technology is integrated 
into the course. Learners are involved in cooperative learning activities that require 
effective thinking, analytical skills, problem-solving, and information literacy skills. In 
terms of reading, the course aims to equip learners with appropriate strategies to read 
both for information and for pleasure, enable them to extract the main ideas of a passage, 
make a summary, and take notes from reading. In terms of writing, the course 
emphasizes process writing, paragraph writing, and an appropriate use of references, as 
well as writing tools such as a dictionary and a grammar book for effective self-editing. 
In terms of speaking, the course focuses on presentation skills and communication 
strategies to enable learners to exchange information, share ideas and express opinions. 
In terms of listening, the course aims at promoting listening strategies, listening at a 
paragraph level, listening for gist, and listening forspecific information. 
 

LNG 103   ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ       3(3-0-6) 
  (Academic English) 

  วชิาบังคับก่อน :  LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ (English Skills and 
Strategies) / หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต ่ากว่า 60 % (ตามเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ) 

รายวชิาน้ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น  ทกัษะการคิด  ภาษาองักฤษ
ในเชิงวชิาการ  กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง และ
เจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ในรายวิชาเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การบูรณาการ
นวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  และการใชภ้าษาองักฤษในการ
เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ และการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย จุดมุ่งหมายของรายวิชา ดา้น
การอ่าน มุ่งใหผู้เ้รียน สามารถอ่านบทความเชิงวชิาการและสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน
ได ้พร้อมทั้งสามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ และ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ดา้น
การเขียน สามารถเขียนความเรียงโดยใชข้อ้มูลอา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม ดา้นการฟังและพูด 



ผูเ้รียนสามารถ ฟังบรรยาย น าเสนองาน ตอบขอ้ซักถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้
อยา่งเหมาะสม รวมถึงสามารถพดูภาษาองักฤษแบบฉบัพลนัได ้  

This course aims at fostering the four language skills, thinking skills, academic 
English, strategies for English language learning, autonomous learning, and positive 
attitudes towards English and learning. The course is learner-centered, and learning 
innovation and technology are integrated into language learning. English is used as a 
learning tool to gain information and to do varieties of activities. In terms of reading, the 
course aims to enable learners to read academic texts, and to be able to summarize the 
main points, critically analyze the text, and express their opinions on the topics. In terms 
of writing, the course aims at essay writing and appropriate use of references and 
citation. In terms of listening and speaking, learners will listen to an English lecture and 
make a presentation. Learners will be able to ask and respond to questions, share ideas, 
and do impromptu speaking. 

 
LNG 121   การเรียนภาษาและวฒันธรรม      3 (3-0-6) 
  (Learning Language and Culture)  
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

  การศึกษาในเน้ือหาท่ีนักศึกษาสนใจอันเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรมและการใชภ้าษา 
  Study on a special interests related to learning language, culture and language 
use. The Department will notify further information as it becomes available. 

 
LNG  122  การเรียนภาษาองักฤษด้วยตนเอง             3 (0–6–6) 
   (English Through Independent Learning) 
   วชิาบังคับก่อน :  LNG 103/ LNG 107 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   การใช้ภาษาองักฤษ
ผา่นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ การรายงานประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษและ
รับความคิดเห็นจากอาจารยผ์า่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 Self-based learning theory.  Self-based learning processes. Exposure to and use 
of English through a structured experience. Reporting and reflecting on the exposure to 
and use of English and receiving teacher’s advice through the Internet.  

 



LNG 211  การฟังอย่างมีประสิทธิผล      1(1-0-2) 
(Effective Listening) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเสริมการฝึกทกัษะการฟัง เพื่อสนบัสนุนการเรียนรายวิชา
หลักในสาขาวิชาของนักศึกษา การเ รียนการสอนเน้นกลยุทธ์และวิธีการฟังท่ี มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดบันทึกจากการฟัง ผ่านเน้ือเร่ืองหรือหัวข้อท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิาในสาขาของนกัศึกษา มีการน าบทเรียนหรือบทสนทนาท่ีบนัทึกจาก
สถานการณ์จริงในสาขาวชิาต่างๆมาใชเ้ป็นส่ือการเรียน   

The aim of course is to provide additional practice in English-language listening, 
in support of student’s existing core discipline. The class concentrates on listening tips 
and strategies, with particular focus on note-talking skills. Emphasis is given to topics in 
the student’s core discipline and the use of realistic recordings of conversations and 
lectures in their field of student. 

 
LNG 212  ทกัษะการน าเสนองาน                     1(1-0-2) 

(Oral Presentation Skills) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการน าเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ความส าคญัแก่การใช้วจนะและอวจันะภาษา การฝึกออก
เสียง การใชภ้าษาเพื่อส่งสัญญาณบอกนยัให้ผูฟั้งทราบเม่ือมีการเปล่ียนเร่ือง อา้งถึงหวัขอ้
อ่ืนๆ ของการน าเสนองาน การใชส่ื้อประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการน าเสนองานของ
ตนเอง 

The aim of course is to reinforce knowledge of the basic elements of effective 
oral presentation. Importance of verbal and non-verbal communication will be 
highlighted throughout the course. Training on pronunciation, the use of transition 
signals and effective use of visual aids will also be focused. Self and peer assessment will 
also be encouraged to foster futher improvement. 
 

 
 
 



LNG 213  การเขียนรายงานการปฏิบัติการ      1(1-0-2) 
(Laboratory Report Writing) 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

รายวชิาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้ดา้นองคป์ระกอบของการเขียนทั้งในระดบั
ประโยค ย่อหน้าและเน้ือเร่ือง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบติัการตาม
รูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสาขาวชิาของตนเอง นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทั้งดา้นไวยากรณ์และการ
เรียบเรียงความคิดเพื่อน าเสนอเน้ือหาในทุกขั้นตอนของการฝึกเขียน นอกจากน้ีเน้ือหาการ
เรียนยงัครอบคลุมถึงการสรุปความและถอดความเป็นค าพดูของตนเองเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนกัดา้นปัญหาการคดัลอกขอ้มูล 

The aim of course is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at 
the sentence, paragraph and essay level as well as to enable students to write a report in a 
format appropriate to their content-area courses e.g. alab report. Grammar and 
organization will be combined with student practice at every step. In addition, the class 
will cover an introduction to summarizing and paraphrasing skills in order to reinforce 
student’s awareness of problems about plagiarism. 
 

LNG  231   สุนทรียะแห่งการอ่าน  3(3–0–6) 
   (Reading Appreciation) 
  วชิาบังคับก่อน :  LNG 103,  LNG 107 

   หลกัและวธีิการอ่าน การอ่านเอาเร่ืองและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์  การอ่านส่ือ
และงานเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อตัชีวประวติั สุนทรพจน์ เร่ืองสั้น บทกวี นว
นิยาย เนน้การพฒันาความซาบซ้ึงในการอ่านและทกัษะการคิดเชิงวจิารณ์   

   Reading principles and techniques. Reading for comprehension and main idea. 
Critical reading. Reading various genres of texts and media such as documentaries, 
autobiographies, speeches, short stories, poems and novels. Emphasis on the development 
of reading appreciation and critical thinking skills.  

 
 
 
 
 
 



LNG  232   การแปลเบือ้งต้น  3(3–0–6) 
   (Basic Translation)  
   วชิาบังคับก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 

   ทฤษฎีและกระบวนการแปล  วิธีการแปล  ประเด็นทางวฒันธรรมและศิลปะใน
การแปล  ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ หลกัการและการฝึกแปลแบบดั้งเดิมการแปลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สัมมนา
ปัญหาในการแปลและแนวทางแกไ้ข  ทิศทางการแปลในปัจจุบนั 

    Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and art 
of translation. Problems in English-Thai and Thai- English translation. Principles and 
conventional practices of translation. Machine translation. Seminar on translation 
problems and solutions. Current trends in translation.   

 
LNG 234   การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม       3(3-0-6) 
  (Intercultural Communication) 

      วชิาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107  
หลกัการส่ือสาร แนวคิดเร่ืองการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม วจันและอวจันภาษา 

ปัญหาการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม ภาษาและวฒันธรรมในส่ือประเภทต่างๆ การส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมเพื่อ
ความส าเร็จในดา้นสังคมและการท างาน 

Principles of communication. Concepts of intercultural communication. Verbal 
and nonverbal communication. Problems in intercultural communication. Language and 
culture in media. Computer-mediated intercultural communication. Strategies in 
intercultural communication forsuccess in social and professional communication. 
 

LNG 294  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและงานอาชีพ           3(3-0-6) 
     (Thai for Communication and Careers) 
      วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารและภาษาเพื่อการส่ือสาร ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การฟังและการพฒันาทกัษะการฟัง ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการอ่านและการพฒันาทกัษะ
การอ่าน ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการพดูและการพฒันาทกัษะการพดู ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การเขียนและการพฒันาทกัษะการเขียน  การประยกุตใ์ชท้กัษะการฟัง การอ่าน การพูด การ
เขียนเพื่องานอาชีพ 



General concepts of communication and language for communication. Basic 
principles of listening and listening skill development. Basic principles of reading and 
reading skill development. Basic principles of speaking and speaking skill development.  
Basic principles of writing and writing skill development.  Applying listening, reading, 
speaking and writing skills for careers.  

 
LNG 295   ทกัษะการพูดภาษาไทย        3(3-0-6) 
  (Speaking Skills in Thai)      

      วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารและการพูด  การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  การ

สัมภาษณ์เพื่อสมคัรงาน  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น   การน าเสนองานหรือสินคา้ 
Principles of communication and speaking.  Everyday conversation. Job 

interview. Discussion and giving opinion.  Project and product presentation. 
 
LNG 296   ทกัษะการเขียนภาษาไทย       3(3-0-6) 
  (Writing Skills in Thai) 

     วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียน การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียน

บทความ การเขียนรายงานเชิงวชิาการ 
Principles of writing. Writing a paragraph, an essay and an article. Writing an 

academic report. 
 

LNG 311   ภาษามาเลย์เบือ้งต้น                                         3(3-0-6) 
      (Basic Malay Language) 
      วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเสียง ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน้ส าหรับสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจ าวนั อาทิ การทกัทายและการแนะน าตวั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลใน
ครอบครัว การบอกวนัเวลา การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามวา่ง หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
การสั่งอาหาร การสอบถามราคา การซ้ือสินค้า การถามตอบให้ข้อมูลเก่ียวกบัสถานท่ี 
ต าแหน่ง และทิศทาง 



Introduction to sound systems. Basic communication skills for everyday 
situations such as greeting and introducing oneself. Giving information about people in 
the family. Telling time and date. 

 
LNG  321  ภาษาเขมรเบือ้งต้น       3(3–0–6)
   (Basic Cambodian)  
   วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเสียงและตัวอักษร  ทักษะการส่ือสารเบ้ืองต้น
ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัอาทิ  การทกัทายและการแนะน าตวั การให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลในครอบครัว   การบอกวนัเวลา   การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยาม
วา่ง หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา การซ้ือสินคา้  การถามตอบ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี ต าแหน่ง และทิศทาง 
 Introduction to soundsystemsand alphabets.  Basic communication skills for 
every day situations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information about 
people in the family.  Telling time and date.  Explaining free time activities and interests.  
Ordering food.  Going shopping.  Asking and answering questions about places, location, 
and directions.  

 
LNG  341  ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น       3(3–0–6) 
  (Basic Vietnamese)  
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเสียงและตัวอักษร  ทักษะการส่ือสารเบ้ืองต้น
ส าหรับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัอาทิ  การทกัทายและการแนะน าตวั การให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลในครอบครัว   การบอกวนัเวลา   การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยาม
วา่ง หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา การซ้ือสินคา้  การถามตอบ
ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี ต าแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to soundsystemsand alphabets.  Basic communication skills for 
every day situations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information about 
people in the family.  Telling time and date.  Explaining free time activities and interests.  
Ordering food.  Going shopping.  Asking and answering questions about places, location, 
and directions.  

 



CHM 103    เคมีพืน้ฐาน              3(3–0–6) 
  (Fundamental Chemistry) 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ปริมาณสารสัมพนัธ์ พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม และการจดัเรียงอีเล็กตรอนของ
อะตอม  คุณสมบติัของตารางธาตุ พนัธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีพ อโลหะ ธาตุทรานสิชัน่ 
คุณสมบติัของ แก๊ส ของแขง็ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์
เคมี ไฟฟ้าเคมี 
 Stoichiometry, basic of atomic theory and electronic structures of atoms, 
periodic properties, chemical bonds, representative elements, non-metal and 
 transition metals, properties of gas, solid,  liquid and  solutions, chemical 
equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry. 

 
CHM 160    ปฏิบัติการเคมี              1(0–3–2) 
  (Chemistry Laboratory) 
  วชิาบังคับก่อน : CHM 101, 103 หรือเรียนพร้อมกบัวชิา CHM 101, 103 

 เทคนิคพื้นฐานท่ีใชส้ าหรับปฏิบติัการเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีตอ้งเรียน
ในวชิา CHM  101, 103 

  Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 101, 103. 
 

MTH 001    แคลคูลสัทัว่ไป        3(3-0-6) 
         (General Calculus) 
         วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ฟังกช์นั ลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพนัธ์และการประยกุตเ์ก่ียวกบัอตัราสัมพทัธ์ 
การหาค่าสูงสุดต ่าสุดของฟังก์ชนั การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรตโดยวิธีเปล่ียนตวั
แปร วธีิแยกส่วนและวิธีแตกเศษส่วนยอ่ย การประยุกตข์องอินทิกรัลจ ากดัเขตเก่ียวกบัการ
หาพื้นท่ีระหว่างกราฟ อนุกรมของฟังก์ชัน การทดสอบการลู่เขา้โดยทดสอบอตัราส่วน 
อนุกรมก าลงั จ  านวนเชิงซอ้น อนุพนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลหลายชั้น 

Functions Limits and Continuity, Differentiation, Applications of Differentiation 
(Related Rates, Maximum and Minimum Values of a Function), Integration, Applications 
of the Definite Integral (Area between Two Curves), Infinite Series (Ratio Test, Power 
Series), Complex Numbers, Partial Derivatives,  Multiple Integrals. 



MTH 101  คณติศาสตร์ 1        3(3-0-6) 
  (Mathematics I) 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ทบทวนฟังก์ชันและสมบติัของฟังก์ชัน จ านวนออยเลอร์ ฟังก์ชันลอการิทึม 
ฟังก์ชนัผกผนั ลิมิตของฟังก์ชนั การคณนาของลิมิต ฟังก์ชนัตรีต่อเน่ือง แนวคิดพื้นฐาน
ของอนุพนัธ์ อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต กฎลูกโซ่ อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัอดิศยั อนุพนัธ์
ของฟังก์ชนัผกผนั การหาอนุพนัธ์โดยปริยาย อนุพนัธ์อนัดบัสูง รูปแบบยงัไม่ก าหนดและ
กฎโลปิตาล ผลต่างเชิงอนุพนัธ์ การประมาณค่าเชิงเส้น ทฤษฎีบทค่าสูงสุด-ต ่าสุด ทฤษฎี
บทของรอล และทฤษฎีบทค่ามชัฌิม ความเวา้และอนุพนัธ์อนัดบัสอง การใชอ้นุพนัธ์และ
ลิมิตในการการวาดภาพเส้นโคง้ การประยุกต์ปัญหาสูงสุด-ต ่าสุด อตัราสัมพทัธ์ แนวคิด
พื้นฐานของปริพนัธ์ ทฤษฎีหลกัมูลของแคลคูลสั สมบติัของปฏิยานุพนัธ์และปริพนัธ์จ ากดั
เขต ปริพนัธ์ไม่จ  ากดัเขต การหาปริพนัธ์โดยการแทนค่า การหาปริพนัธ์โดยการแยกส่วน 
การหาปริพนัธ์โดยใชเ้ศษส่วนยอ่ย พื้นท่ีใตเ้ส้นโคง้และพื้นท่ีระหวา่งเส้น ปริพนัธ์ไม่ตรง
แบบ การหาปริพนัธ์เชิงตวัเลข ฟังกช์นัหลายตวัแปร กราฟของสมการ อนุพนัธ์ยอ่ย ผลต่าง
เชิงอนุพนัธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพนัธ์ย่อยอนัดบัสอง สุดขีดสัมพทัธ์ สูงสุดและต ่าสุด 
และจุดอานมา้ 

Review function and their properties, number euler number, logarithm function, 
inverse function. Limit of function, computation of limits, continuous function. Basic 
concepts of derivative, derivative of algebraic function, the chain rule, derivatives of 
transcendental functions, derivatives of inverse function, implicit differentiation, higher 
order derivatives, indeterminate form and L’Hopital’s rule. Differentials, linear 
approximation, the max-min value theorem. Rolle’s theorem and mean value theorem. 
Concavity and second derivative, using derivative and limits in sketching graph, applied 
max-min problem, related rates. Basic concepts of integrals, fundamental theorem of 
calculus, properties of antiderivatives and definite integrals, indefinite integral, 
integration by substitution, integration by parts, integration by partial fractions. Area 
under curve and areas between curves. Improper integrals, numerical Integration. 
Function of several variables, graph of equations. Partial derivative, differentials, the 
chain rule. Critical points, second order partial derivative, relative extrema, maxima and 
minima, and saddle points. 

 
 



MTH 102    คณติศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
  (Mathematics II) 
  วชิาบังคับก่อน : MTH 101 Mathematics I 

 สเกลาร์และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลคูณเชิงเกลาร์ของสาม
เวกเตอร์ เส้นและระนาบในปริภูมิสามมิติ 
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดบั อนุกรม การทดสอบดว้ยปริพนัธ์ การทดสอบดว้ย
การเปรียบเทียบ การทดสอบดว้ยอตัราส่วน อนุกรมสลบั การลู่เขา้สัมบูรณ์ การกระจายทวิ
นาม อนุกรมก าลงั สูตรของเทยเ์ลอร์ 
 ฟังก์ชนัเป็นคาบ อนุกรมฟูริเยร์ พิกดัเชิงขั้ว พื้นท่ีในพิกดัเชิงขั้ว ปริพนัธ์จ ากดัเขต
บนระนาบและบริเวณทรงตนั ปริพนัธ์สองชั้นในมุมฉาก ปริพนัธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว 
การแปลงของตวัแปรในปริพนัธ์หลายชั้น ปริพนัธ์สามชั้นในพิกดัฉาก ปริพนัธ์สามชั้นใน
พิกดัทรงกระบอกและพิกดัทรงกลม 
 Scalars and Vectors, Inner Product, Vectors Product, Scalar Triple Product, Line 
and Plane in 3-Space. 
 Mathematical Induction, Sequences, Series, The Integral Test, The Comparison 
Test, The Ratio Test, The Alternating Series and Absolute Convergence Tests, Binomial 
Expansion, Power Series, Taylor’s Formula. 
       Periodic Functions, Fourier Series , Polar Coordinates, Areas in Polar 
Coordinates, Definite Integral over Plane and Solid Regions, Double Integrals, Double 
Integrals in Polar Form, Transformation of Variable in Multiple Integrals, Triple 
Integrals in Rectangular Coordinates, Triple Integrals in Cylindrical and Spherical 
Coordinates. 

 
MTH 201    คณติศาสตร์ 3        3(3-0-6) 
  (Mathematics III) 
  วชิาบังคับก่อน :  MTH 102 
   ความคิดรวบยอดพื้นฐาน: ชนิด อนัดบั ระดบัขั้น 

 สมการอบัดบัหน่ึง : ตวัแปรแยกกนัได ้สมการเอกพนัธ์ สมการแม่นตรงและไม่
แม่นตรง ตวัประกอบปริพนัธ์ สมการเชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเบอร์นูลย ์
 สมการอนัดบัสูง : สมการเชิงเส้น ค าตอบของสมการเชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิ
ค่าคงท่ีและสัมประสิทธ์ิเป็นตวัแปร การประยุกต์สมการอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง การ
แปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเบ้ืองตน้ 



 เวกเตอร์ : ฟังก์ชนัเวกเตอร์ เส้นโคง้ เส้นสัมผสั ความเร็วและความเร่ง เคิร์ลของ
เวกเตอร์ฟิลด์ อนุพนัธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนตข์องสเกลาร์ฟิลด์ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์
ฟิลด ์

   การหาปริพนัธ์เวกเตอร์ : ปริพนัธ์เส้น, ปริพนัธ์ผวิ, ปริพนัธ์ปริมาตร 
   Basic concepts: types, order, degree. 

 First order equations: separation of variable, homogeneous equations, exact & 
non-exact equations, integrating factor, first order linear equations, Bernoulli’s equations.  
 Higher order equations: linear equation, solution of linear equation with constant 
coefficients and with variable coefficients.  Applications of first and second order 
equations. 

   Laplace transforms, Introduction to Partial Differential Equations. 
 Vectors: vector function, curves, tangent, velocity and acceleration, curvature 
and torsion of a curve, directional derivative, gradient of scalar field, divergence of a 
vector field, curl of a vector field. 

   Vector integration: line integrals, surface integrals, volume integrals. 
 
PHY 103  ฟิสิกส์ทัว่ไปส าหรับนักศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1                3(3–0–6) 
  (General Physics for Engineering Student I)           
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  

เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ การเคล่ือนท่ีใน 1-, 2-, และ 3- 
มิติ  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  พลงังานและงาน  โมเมนตมัเชิงเส้น  การหมุน  ทอร์กและ
โมเมนตมัเชิงมุม  สมดุลและการยดืหยุน่ของไหล  การสั่น  คล่ืนและเสียง  อุณหพลศาสตร์  
ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 

Emphasized on the applications of the laws of physics. Vectors. Motions in 1-, 
2-, and 3- dimensions. Newton’ s laws of motion. Energy and work. Linear momentum. 
Rotation. Torque and angular momentum. Equilibrium and elasticity. Fluids. 
Oscillations. Waves and sound. Thermodynamics. The kinetic theory of gases.     

 
 
 
 



PHY 191      ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                   1(0–2–2) 
(General Physics Laboratory I) 

  วชิาบังคับก่อน : PHY 101/PHY 103 หรือ พร้อมกบั PHY 101/PHY 103 
การทดลองท่ีครอบคลุมเน้ือหา PHY 101/PHY 103 

   A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 101/PHY 103. 
 
MEE 115     การเขียนแบบวิศวกรรม                        2(1–3–4) 
    (Engineering Drawing) 
    วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

  อุปกรณ์เขียนแบบและการใช ้การประยุกต์รูปทรงเรขาคณิต ตวัอกัษรและตวัเลข 
การเขียนแบบออร์โธกราฟฟิกและการสเก็ต การก าหนดขนาดมิติและโนต้ ภาพฉายออร์โธ
กราฟฟิกของจุด เส้นระนาบและรูปทรง การเขียนแบบและสเก็ตภาพไอโซเมตริก และภาพ
ออฟบริก ภาพช่วยของจุดของเส้น ระนาบ และรูปทรง ภาพตดัและรูปแบบท่ีใชโ้ดยทัว่ไป 
 Instruments and their use. Applied geometry. Lettering. Orthographic drawing 
and sketching. Dimensions and notes. Orthographic projection of points and lines, planes, 
and solids. Isometric and oblique drawing and sketching. Auxiliary view: points and 
lines, planes and solids. Sections and convention. 

 
MEE 214   กลศาสตร์วิศวกรรม                 3(3–0–6) 
              (Engineering Mechanics) 
    วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติศาสตร์ ระบบแรง และสมดุล การพิจารณาทัว่ๆ ไป 
ส าหรับโครงสร้าง และความเสียดทาน งานสมมติ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลวตั คิเนมา
ติคส์ และคิเนติคส์ของอนุภาค คิเนติคส์ของระบบอนุภาค และคิเนมาติคส์ของวตัถุเกร็ง 
        Introduction to Statics, force systems and quilibrium, General considerations on 
structure, fricition and virtual work. Introduction to dynanics, kinematic and kinetics of 
particles. Kinetics of systems of rigid bodies. 

 
 
 
 



MEE 224   วศิวกรรมอุณหภาพ        3(3–0–6) 
   (Thermal Engineering ) 
    วชิาบังคับก่อน:  PHY 103 
    (ส าหรับนกัศึกษานอกหลกัสูตรวศิวกรรมเคร่ืองกล) 

  ค าจ ากดัความและแนวคิดพื้นฐาน คุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิ งานและความร้อน 
กฎขอ้หน่ึงและขอ้สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี วฎัจกัรก าลงัและการท าความเยน็ ป๊ัม
และเคร่ืองอดัอากาศ เคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน ระบบการปรับอากาศ 
  Definitions and basic concepts. Properties of a pure substance. Heat and work. 
The first and the second laws of thermodynamics. Entropy.  Power and refrigeration cycles. 
Pump and compressor.  Internal combustion engine.  Air-conditioning unit. 

 
EEE 102   เทคโนโลยฟ้ีา 1 (ไฟฟ้าก าลงั)       3(2–3–6) 
             (Electrotechnology (Power)) 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

        ท าการทดลองในห้องปฏิบติัการเก่ียวกบัการหาลกัษณะจ าเพาะของเคร่ืองจกัรกล
ไฟฟ้า เช่น หมอ้แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ตามท่ีไดศึ้กษาใน
วชิา EEE 118 

   (For non electrical engineering students)  
        Experiments on characteristics and performance of transformer, motor and 
generator DC, AC 1-phase and 3-phase, the topics covered in EEE 118. 

 
PRE 103   เทคโนโลยกีารผลติ        2(1–3–4) 
              (Production Technology)                       
     วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

         งานปรับแต่งและเคร่ืองมือกล การใช้และการระวงัรักษาเคร่ืองมือถ่ายแบบ 
เคร่ืองมือวดั เคร่ืองมือท่ีท างานดว้ยมือ เคร่ืองมือท่ีท างานด้วยก าลงัขบั การท าเกลียวดว้ย
แท๊ปและดาย โครงสร้างของเคร่ืองกลึงและการใช้งาน เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกดั เคร่ืองไส 
ความเร็วตดัและอตัราการป้อนการท างานดว้ยเคร่ืองมือกล 
 งานโลหะแผน่และงานเช่ือมโลหะ เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลท่ีใชส้ าหรับโลหะ
แผ่น วสัดุท่ีใช้ท  าโลหะแผน่ การแบ่งชนิดของรูปร่างทางเรขาคณิต ตะเข็บ การข้ึนตะเข็บ
และการต่อ การเช่ือมดว้ยก๊าซอ๊อกซิเจนและอะเซททีลีน การเช่ือมอาร์ค การตดัดว้ยก๊าซ
อ๊อกซิเจนและ   อะเซททีลิน การตดัดว้ยพลาสมา การแล่นประสานและการบดักรีเหล็ก



แผน่ การเลือก   อีเลคโทรดและลวดป้อนเติม การเช่ือมมิกและทิก การเตรียมรอยเช่ือม การ
ตรวจสอบรอยเช่ือม  

          Fitting & Machine tools : Use and care of lay-out tools, Measuring tools. Hand 
tools. Power driven tools. Tap and die therading. Center lathe construction and its uses. 
Drilling machine, Milling machine, Shopping machine, Cuttion speed and feed rate. 
Machine tools. Operations.  
  Sheet metal & Welding: Hand tools and machine tools for thin gauge work. 
Sheet metal materials and supplies. Classification of geometrical forms. Seams, seaming 
and joints. Basic principles of oxy-acetylene and metallic are welding. Oxy-acetylene 
cutting. Plasma Cutting. Brazing and soldering of sheet steel. Selection of electrode and 
filler rods. MIG & TIG welding. Edge preparation. Inspection of welds. 
 

INC 111  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า        3(3–0–6) 
   (Electric Circuit Analysis) 
    วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หน่วยพื้นฐานของการวดั  ประจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  แรงดนัไฟฟ้า  ก าลงัไฟฟ้า  
แหล่งจ่ายไฟ  กฎของโอห์ม  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  วงจรตวัตา้นทานแบบขนานและอนุกรม  
การค านวณหาแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแบบแบ่งแยก  การวิเคราะห์วงจรโดยวิธี
โหนด  วธีิเมสหรือลูป ซูปเปอร์โพซิชนั  ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตนั  การส่งจ่ายก าลงัสูงสุด  
วงจรแบบวายและเดลตา  พื้นฐานทฤษฎีสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ตวัเก็บประจุและ
ตวัเหน่ียวน า  วงจรพื้นฐานของตวัตา้นทานและตวัเหน่ียวน า  วงจรพื้นฐานของตวัตา้นทาน
และตวัเก็บประจุ  วงจรพื้นฐานของตวัต้านทาน ตัวเหน่ียวน า และตัวเก็บประจุ  การ
ตอบสนองทางธรรมชาติของวงจร RL, RC และ RLC การวิเคราะห์แบบเฟเซอร์  การ
วเิคราะห์ก าลงัไฟฟ้าในวงจรกระแสสลบั  

Basic unit of measurement, charge, current, voltage, power, electrical sources, 
Ohm’s law, Kirchhoff’s law, resistors in series and parallel circuits, voltage and current 
division calculation, circuit analysis using nodal, mesh(loop) and superposition, 
Thevenin and Norton theorems, maximum power transfer, wye and delta circuits, basic 
theory of electric and magnetic field, capacitor and inductor, basic RL and RC circuits, 
basic RLC circuits, natural response of RL, RC, and RLC circuits, phasor analysis, AC 
circuit power analysis. 

 



INC 151    การปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมทางวศิวกรรม          1(0–3-3) 
   (Engineering Software Practice)                      
   วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  

 ศึกษาและใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
PSPICE และ MATLAB ในการแกปั้ญหาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 Basic commands in PSPICE and MATLAB for electrical and electronic circuit 
analysis. 
 

INC 161  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมอืวดั 3(2–2–4) 
   (Computer Programming for Control Systems and Instrumentation Engineering)                        
  วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  

 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ โปรแกรมผงังานและไดอะแกรม
สถานะ โครงสร้างของข้อมูลและตวัแปร ระบบเลขฐานสองและฐานสิบ การด าเนินงาน
ทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การรับและการส่งขอ้มูล การติดต่อกบัผูใ้ช้ การคน้หา
จุดบกพร่องด้วยดีบกัเกอร์ การการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ค าสั่งตดัสินใจและค าสั่ง
ท างานวนรอบ โปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชนั ขอ้มูลชนิดโครงสร้าง อาร์เรยแ์ละพอยน์เตอร์ 
ระบบแฟ้มขอ้มูลและการจดัการขอ้มูล การติดต่อกบัฮาร์ดแวร์ภายนอก 
 Basic computer hardware and operating system, flowchart and state diagram, 
data structure and variables, binary and decimal systems, mathematic and logic 
operations,data receiving and transmittion, user interface, debugging, structural 
programming, decision making and loop operation instructions, sub-program(function), 
structure, array and pointer, file systems and file operation, external hardware interface 

   
INC 181   เปิดโลกทศัน์วศิวกรรมระบบ       1(1–2-2) 
              (Systems Engineering Exploration) 
              วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

ทกัษะพื้นฐานในวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั  การท าเอกสารและ
รายงานเชิงวทิยาศาสตร์  การน าเสนอผลงาน  ระบบการคิดและการแกปั้ญหาเชิงวิศวกรรม 
แผนผงักระบวนการและแผนภูมิล าดบั 



Basic skills in Control and Instrumentation Engineering, Scientific documenting 
and reporting, Presentation skill, Thinking and problem solving skills, Block diagram and 
flow charts 

 
INC 212  สัญญาณและระบบ                                                                 3(2–2–4) 
    (Signals and Systems) 

วิชาบังคับก่อน: INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Electrical Circuit Analysis) หรือที่
เทยีบเท่า  

พื้นฐานสัญญาณและระบบ ความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญาณอินพุตและสัญญาณ
เอาต์พุต ประเภทของสัญญาณ ประเภทของระบบ อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์
แบบต่อเน่ือง การวิเคราะห์ทางความถ่ี ทฤษฎีการแซมปล้ิง การแปลงฟูริเยร์แบบเวลาไม่
ต่อเน่ืองและการแปลงฟูริเยร์อย่างเร็ว ทบทวนเร่ืองการแปลงลาปลาซและการใช้งาน
ส าหรับวเิคราะห์ระบบแบบเชิงเส้นต่อเน่ืองไม่เปล่ียนตามเวลา ฟังก์ชนัการตอบสนองทาง
ความถ่ีของระบบแบบเชิงเส้นต่อเน่ืองไม่เปล่ียนตามเวลา การวิเคราะห์ตวักรองสัญญาณ
และการใช้งาน การแปลงแซดและการแทนระบบดว้ยแซดทรานสเฟอร์ฟังก์ชนั ฟังก์ชัน
การตอบสนองเชิงความถ่ีของระบบแบบเชิงเส้นไม่ต่อเน่ืองไม่เปล่ียนตามเวลา การ
ประมวลผลสัญญาณแบบไม่ต่อเน่ืองดว้ยตวักรองสัญญาณ ตวัอย่างและการใช ้MATLAB 
ในการวเิคราะห์สัญญาณและระบบ  

Basic signals and systems, a relationship between input signal and output 
signals, signal types, system types, Continuous-time Fourier series and Fourier transform, 
Frequency-domain analysis, Fast sampling theorem, Discrete-time Fourier Transform 
(DTFF), The Fast Fourier Transform (FFT), Review of Laplace transform and its 
application to analyse continuous-time linear time invariant systems, Frequency response 
function of continuous-time linear time invariant systems, Filter analysis and 
applications, Z-transform and z-transfer function representations, Frequency response 
function of discrete-time linear time invariant systems, Discrete-time processing of 
discrete-time signals by discrete-time filtering, Application examples and the use of 
MATLAB for signal and system analysis. 

 
 
 



INC 221    อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และการออกแบบวงจร            3(3–0–6)       
 (Electronics Devices and Circuit Design)                                               

วิชาบังคับก่อน : INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis) หรือที่
เทยีบเท่า  

พื้นฐานเซมิคอนดักเตอร์และทฤษฎีของรอยต่อพีเอ็น คุณลักษณะและการ
ประยุกต์ใช้งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด วงจรจดัรูปสัญญาณ วงจรจ่ายไฟตรงอย่างง่าย
และการออกแบบวงจรทวแีรงดนัไฟตรง ทรานซิสเตอร์ 2 รอยต่อ (BJT) และทรานซิสเตอร์
สนามไฟฟ้า (FET)  การท างานและคุณลกัษณะ ขอ้ก าหนดต่างๆ และเทคนิคการจดัไบแอส 
การวิ เคราะห์ และการออกแบบวงจรขยายโดยใช้ทรานซิสเตอร์ 2 รอยต่อ และ
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ออปแอมป์ ทฤษฎีการท างาน ลกัษณะสมบติั ขอ้ก าหนดเฉพาะ
และการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์ ลกัษณะสมบติั ความเป็นเชิงเส้น และไม่เป็นเชิงเส้น 
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรกรอง
ความถ่ีและวงจรขยายแบบต่างๆ เป็นตน้ การประยุกต์ใชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
การทดลอง 

Basic semiconductor physics and p-n junction theory, Diodes and zener Diodes 
characteristics andallications, Wave shaping circuits, simple DC power supply and DC 
voltage multiplier circuit design, Bipolar Junction Transistor (BJT) and Field Effect 
Transistor (FET) operations, characteristics and specifications. DC biasing technique. 
Analysis and design of BJT and FET circuits,  Operational amplifiers (op-amp), theory of 
operation, characteristic and applications of op-amp, linear and non-linear characteristics, 
Analysis and design of selected electronic circuits such as power supply, filter circuit, 
and amplifiers, application of electronic devices and experiments. 

 

INC 222  ทฤษฎลีอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทัล       3(3–0–6)
             (Logic Theory and Digital Circuit Design)  

วชิาบังคับก่อน : ไม่มี  
ระบบตวัเลขและรหสัต่างๆท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รหสัไบนารี บีซีดี เกรย ์

แอสก้ี พาริต้ีบิทส าหรับการตรวจสอบความผิดพลาด ทฤษฎีบูลีนและตารางความจริง ลอจิ
เกท วเิคราะห์วงจรคอมบิเนชนั การลดรูปฟังก์ชนัโดยใชว้ิธีต่างๆ เช่น ทฤษฎีบูลีน แผนผงั
คาร์โน ระบบมลัติเพิลเอาตพ์ุต วงจรแนน-นอร์ ตวัอยา่งการใชง้านวงจรลอจิก ฟลิปฟลอป 
การวเิคราะห์และออกแบบวงจรซีเควนเชียล วงจรซิงโครนสัและอะซิงโครนสั ไดอะแกรม



การเปล่ียนสภาวะและตารางการเปล่ียนสภาวะ ไอซีดิจิทลัตระกูลต่างๆ (ทีทีแอล ซีมอส 
อ่ืนๆ) การน าไอซีตระกลูต่างๆมาต่อกนั ออกแบบวงจรดิจิทลัในระดบั SSI และ MSI วงจร
ถอดรหัสและวงจรเขา้รหัส วงจรมลัติเพล็กซ์และวงจรดิมลัติเพล็กซ์ วงจรนบัและวงจร
เล่ือนข้อมูล วงจรเปล่ียนแอนะล๊อกเป็นดิจิทัลและวงจรเปล่ียนดิจิทัลเป็นแอนะล๊อก 
ออกแบบ สร้าง วเิคราะห์ และแกปั้ญหาวงจรต่างๆ 

Number systems and Codes, binary, BCD, Gray, ASCII, parity method for error 
detection, Boolean theorems and truth tables, Logic gates, Combinational logic circuits, 
Simplifying logic circuit using Boolean theorems, Karnaugh map method, Multiple 
output, NAND and NOR gates, Applications of logic circuits, Flip-Flop, Sequential 
circuit analysis and design, Synchronous and Asynchronous circuits, State diagram and 
state table, Integrated-circuit logic families (TTL, CMOS etc.), IC interfacing, SSI and 
MSI logic circuit design, Decoder and Encoder, Multiplexer and Demultiplexer, Counter 
and shift register, A/D and D/A converter, Digital circuit design, implement, analysis and 
troubleshooting. 

 
INC 224  อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม        3(3–0-6) 
    (Industrial Electronics)   

วิชาบังคับก่อน : INC 221 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร (Electronics 
Devices and Circuit Design), INC 222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทัล (Logic 
Theory and Digital Circuit Design)   

แนะน าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรม สวิทช์และ
รีเลย ์ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ท างานดว้ยแสง วงจรปรับแต่งสัญญาณส าหรับ
ตวัตรวจจบัของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังชนิดต่างๆ  การควบคุมแบบเฟส การขับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสง วงจรแปลงไฟกระแสสลบัเป็น
กระแสตรง วงจรแปลงผนัไฟตรง-ไฟตรง เทคนิคพลัส์วิดธ์มอดูเลชนัและการควบคุมแบบ
ป้อนกลบั วงจรแปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลบัและเทคนิคการควบคุม การควบคุม
และขบัมอเตอร์ไฟฟ้า 

Introduction to industrial electronics, Electrical system for industrial, Switches 
and Relays, Sensors/Transducers, Optoelectronic devices, Signal Conditioning for 
sensor, Power electronic devices , Phase control principle drivers, Triggering circuits, 
Optoisolator, AC-DC circuits, DC-DC converters, Pulse width modulation(PWM) 



techniques, PWM closed-loop control, Inverter control techniques, Electric motor drives 
and controls.  

 
INC 231  การวดัทางไฟฟ้า         3(3–0-6)            
    (Electrical Measurement) 

วิชาบังคับก่อน : INC 111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis) หรือที่
เทยีบเท่า  

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัวิธีท าการทดลองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดั ความถูกตอ้ง ความ
เท่ียงตรง ความเป็นเชิงเส้น การสอบยอ้น ความคลาดเคล่ือน การปรับเทียบมาตรฐาน 
มาตรฐานและการจดัการขอ้มูล หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองวดั การขยายพิสัยการวดัแบบ
แกนเหล็ก ส าหรับเคร่ืองวดัแบบต่างๆ เช่น ขดลวดเคล่ือนท่ี แม่เหล็กถาวร อิเล็กโตร
ไดนาโมมิเตอร์ เคร่ืองวดัแบบเหน่ียวน า เคร่ืองวดัแบบช้ีศูนย ์บริดจไ์ฟตรงและไฟสลบัและ
โพเทนชิโอมิเตอร์ การวดัอิมพิแดนซ์ในพจน์ของค่าความตา้นทาน ค่าความเก็บประจุ ค่า
ความเหน่ียวน า อิมพิแดนซ์ของสายส่งก าลงั เคร่ืองวดัวตัต์แบบเฟสเดียวและหลายเฟส 
เคร่ืองวดั VAR เคร่ืองวดัวตัต์-ชัว่โมง และเคร่ืองวดัสัดส่วนก าลงั หลกัการเบ้ืองตน้ของ
ออสซิลโลสโคป ความปลอดภยัส าหรับเคร่ืองวดัท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 

Basic concepts of experimental methods for measurement: accuracy, precision, 
linearity, errors, calibrations, standard and treatment of data, Indicating instrument. 
Principles of operation, characteristics, appropriate range extension of permanent magnet 
moving-coil (PMMC), moving iron, electrodynamometer, Null type instrument DC/AC 
bridges and potentiometer, Impedance measurement in terms of resistance, capacitance, 
inductance, impedance of power lines and Q meter, Operation principle and 
characteristics of instruments for power measurement single and poly-phase watt-meters, 
VAR meter, watt-hour meter, and power factor meter, Basic principle of oscilloscope, 
Safety for using laboratory electrical instrument. 

 
INC 232  ระบบการวดัและทดสอบ       3(3–0-6)           
    (Test and Measurement Systems) 
   วชิาบังคับก่อน : INC 231 การวดัทางไฟฟ้า (Electrical Measurement) หรือเทยีบเท่า 

หลักการของเคร่ืองวดัอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ โวลท์มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทลัทัว่ไปและชั้นสูง เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม เคร่ืองวดัดิจิทลั
ชนิดต่างๆ เช่น โวลท์มิเตอร์แบบดิจิทลั เป็นตน้ เคร่ืองนบัความถ่ี ตวัก าเนิดสัญญาณแบบ



ต่างๆ ตวัสังเคราะห์รูปคล่ืน ตวัจ่ายก าลงั เคร่ืองวิเคราะห์เชิงตรรก เคร่ืองมือทดสอบสารก่ึง
ตวัน า ระบบการวดัแบบอตัโนมติั มาตรฐานการเช่ือมต่อเคร่ืองมือวดัเป็นเครือข่ายสัญญาณ
รบกวนและการต่อลงดิน การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดั 

Concepts of electronics instrument: voltmeter, digital and advanced oscilloscope, 
spectrumanalyzer, Digital instrument such as digital voltmeter, Frequency measuring 
devices, Signal generator, Waveform synthesizer, Power supply, Logic analyzer, 
Semiconductor test instrument, Automatic measuring systems, Standard networking 
interface for instrumentation. 

 
INC 241  การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้        3(2–3–4) 
    (Programmable Logic Control)                                                         

วิชาบังคับก่อน : INC 221 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร (Electronics 
Devices and Circuit Design), INC 222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทัล (Logic 
Theory and Digital Circuit Design) หรือเทยีบเท่า  

ภาพรวมการควบคุมแบบล าดับและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ท่ีมาของ
ระบบอตัโนมติั คณิตศาสตร์และลอจิกพื้นฐาน (ตวักระท าการแบบสองระดบั แบบดิจิทลั 
เชิงฐาน การจัดเก็บและแสดงตวัเลข การค านวณเชิงเลขและการเข้ารหัสเบ้ืองต้นใน
คอมพิวเตอร์) ตวัตรวจจบัท่ีนิยมใชใ้นระบบอตัโนมติั อุปกรณ์พื้นฐานของงานควบคุม (ตวั
หน่วงเวลา ตวันบั และการควบคุมแบบใชว้งจรควบคุม) อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั วงจร
ควบคุม การควบคุมมอเตอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์และวงจรควบคุมเชิงลม ตวั
กระท าการทางไฟฟ้า ตวัขบัมอเตอร์ ตวักระท าการแบบสองระดบัพื้นฐาน ภาพรวมและ
การแบ่งชั้นของพีแอลซี การประยุกต์ใช้งานพีแอลซี หน่วยโปรแกรมพีแอลซี โปรแกรม
ส าหรับเขียนโปรแกรมในพีแอลซี ภาษาแลดเดอร์เบ้ืองตน้ การเขา้ถึงหน่วยความจ า ตวั
หน่วงเวลา ตวันบั การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบโปรแกรม ตวักระท าการแบบการ
ประมวลผลขอ้มูล ส่วนติดต่อผูใ้ชแ้บบทอ้งถ่ิน 

Overview of sequence control and its industrial applications, History of 
automation, Basic mathematics and logic (Binary logic operations, Digital operations, 
Base, Number representation, Basic computer arithmetic and coding),  Common sensors 
for industrial automation, Basic control components (Timer & counter, Hard wire 
control), Safety components, Control circuits, Motor control, Robotics,  Pneumatic 
components and circuits, Electric actuator, motor drives, Basic logic operation, Overview 
and classification of PLC, PLC applications, Programming unit and PC Software, 



Introduction to LADDER diagram, Addressing, Timer, Counter, Problem analysis and 
program structure design, Data processing operation, Local Human Machine Interface 
(HMI) 

 
INC 251  ปฏิบัติการดิจิทลัและอเิลก็ทรอนิกส์                      1(0–3–3) 
             (Digital and Electronics Laboratory ) 

วชิาบังคับก่อน : INC 111 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis)  
หรือเทยีบเท่า  
 วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน เคร่ืองวดัไฟฟ้าแบบอเนกประสงค์ ออสซิลโลสโคป การ
ออกแบบวงจรดิจิทลัพื้นฐาน การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  
 Basic electrical circuit, Multimeter, Oscilloscope, Basic digital circuits design, 
Basic electronic circuits design. 

 
INC 281  โครงงานแบบบูรณาการ 1       2(0–4-4)  
 (Capstone Project I)  

วชิาบังคับก่อน : INC 161 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกรรมระบบควบคุม
และเคร่ืองมือวัด (Computer Programming for Control Systems and Instrumentation 
Engineering), INC 222 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร  (Electronics 
Devices and Circuit Design) และ INC222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทัล 
(Logic Theory and Digital Circuit Design) หรือเทยีบเท่า 
 โครงงานท่ีบูรณาการระหว่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  นกัศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และลงมือปฏิบติัจริงในการออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ตามโจทยท่ี์ก าหนด 
 Students will be assigned in groups and work on a project that requires 
knowledge of electronics, digital systems, and computer programming. 

 
 
 
 
 
 



INC 300  การฝึกงานอุตสาหกรรม        2(S/U) 
   (Industrial Training) 
    วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  

 นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ ในช่วง
ปิดภาคพิเศษ 
 All students are required to undergo industrial training for a minimum period of 
six weeks during University’s summer break. 
 
 

INC 301  การเตรียมเรียนรู้ร่วมการท างาน       2(S/U) 
   (Work Integrated Learning Preparation) 
  วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของแผนเรียนรู้ร่วมการท างาน ระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัรงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบติังาน การส่ือสารและมนุษยสัมพนัธ์ การพฒันาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

Principles, concepts and processes of cooperative education. Related rules and 
regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and 
techniques in working. Communication and human relations. Personality development. 
Quality management system in workplace. Presentations Techniques. Report writing.   

 
INC 311  สถติิส าหรับวศิวกรและระบบคุณภาพ      3(3–0-6) 
    (Engineering Statistics and Quality System) 
    วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มต่อเน่ือง ตวัแปรสุ่มไม่ต่อเน่ือง ตวัสร้างตวัแปร
สุ่ม ตัวแปรสุ่มแบบหลายตัวแปร ฟังก์ชันความหนาแน่นร่วม กระบวนการสุ่ม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน แนะน าการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิพาเรโต 
แผนภูมิกา้งปลา แผนภูมิควบคุมเชิงผนัแปร แผนภูมิควบคุมคุณลกัษณะ ความสามารถของ
กระบวนการ กระบวนการเชิงสถิติแบบหลายตัวแปร กระบวนการควบคุมสถิติแบบ
ทนัเวลา  

Fundamental of probability, Continuous random variables, Discrete random 
variable, Random generator, Multiple  random variables, Joint density function, Random 



process, Analysis of variance (ANOVA), Introduction to statistical process control 
(SPC), Pareto diagram, Cause and Effect diagram, Variable control charts, Attribute 
control charts, Process capability, Multivariable statistical process control, Real time 
SPC. 

 
INC 331  การวดักรรมวธีิทางอุตสาหกรรม      3(2–2–4) 
    (Industrial Process Measurement) 
    วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

แนะน ามาตรวิทยา นิยามและความหมายพื้นฐานของการวดั คุณสมบติัเชิงสถิติ
และเชิงจลน์ ความน่าจะเป็นและสถิติ ความไม่แน่นอน การวดัมิติ แรง แรงบิด ความดนั 
อตัราการไหล ระดบั การวดัอุณหภูมิและฟลกัซ์ความร้อน การวดัอ่ืนๆ สัญลกัษณ์ในระบบ
การวดัและควบคุม วิธีการควบคุมกรรมวิธี เคร่ืองควบคุมเคร่ืองมือวดัปริมาณอ่ืนๆ การ
เลือก ติดตั้งและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดั  

Introduction to metrology engineering,  Basic concepts of measurement. static 
and dynamic characteristics of signals, Probability and statistics, Uncertainty analysis. 
Dimension. Force, Torque, Pressure, flow and level measurements, Temperature and heat 
– flux measurement, Miscellaneous measurements  Process instrumentation symbology 
and diagram, choice and economic of process control systems, Selection, Installation and 
maintanance of  Instruments. 

 
INC 341  การสร้างแบบจ าลองของระบบและวเิคราะห์         3(2–2–4) 
   (System Modelling and  Analysis) 
    วชิาบังคับก่อน: INC 212 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)  

พลวตัของระบบเบ้ืองต้น แบบจ าลองเชิงเส้น การสร้างแบบจ าลองของระบบ
เชิงกล ไฟฟ้า ของไหล เชิงความร้อน และระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงระหว่างโดเมน ผล
เฉลยของแบบจ าลองเชิงพลวตั โดยใช้สมการเชิงอนุพนัธ์ การแปลงลาปลาส  แบบจ าลอง
ตวัแปรสถานะ และการจ าลองการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ การตอบสนองแบบชัว่ขณะ 
แผนภาพแบบบล็อก การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การวิเคราะห์ความผิดพลาดท่ี
สภาวะคงตวั แนะน าการควบคุมแบบป้อนกลบั การตอบสนองชัว่ขณะ บล็อกไดอะแกรม
การควบคุมแบบป้อนกลบัเบ้ืองตน้  

Introduction to System Dynamics, Linear Models. Modelling of Mechanical, 
Electrical, Fluid, Thermal System and Inter-Domain Systems. Solution methods for 



dynamic models. differential equation, Laplace transform. State-Variable Models and 
Simulation Methods. Transient response. Block diagram. Stability Analysis. Steady state 
error analysis. Introduction to feedback control. 

 
INC 342   การออกแบบระบบควบคุม       3(2–2–4) 
     (Control System Design) 

วิชาบังคับก่อน: INC 341 การสร้างแบบจ าลองของระบบและวิเคราะห์  (System 
Modelling and  Analysis)    
 เทคนิคทางเดินราก การออกแบบตวัควบคุมโดยใช้วิธีการเดินราก แผนภาพโบด 
เกณฑเ์สถียรภาพไนควสิต ์ขอบเขตอตัราขยายและขอบเขตเฟส ตวัควบคุมแบบพีไอดี การ
ออกแบบตวัชดเชยโดยใช้การวิเคราะห์บนโดเมนความถ่ี แนะน าการควบคุมแบบดิจิทลั 
ความสัมพนัธ์ระหว่างโดเมน s และ z การวิเคราะห์เสถียรภาพ การออกแบบตวัควบคุม
แบบดิจิทลั 

Root-locus techniques, Controller design based on Root-locus method, Bode 
diagram, Nyquist stability criterion, Gain margin and phase margin, Proportional-
Integrated-Derivative(PID) controller, Conpensator design wiring frequency domain 
analysis, Introduction to digital control, Relationship between s and z domain, Stability 
analysis, Digital controller design. 

 
INC 344  การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม              3(3–0–6)                                                        
    (Industrial Process Control) 

วิชาบังคับก่อน :  INC 341 การสร้างแบบจ าลองของระบบและวิเคราะห์ (System 
Modelling and  Analysis) หรือเทยีบเท่า 

นิยามและความหมายของการควบคุมกรรมวิธีตามมาตรฐานของ ISA หลกัการ
ของกรรมวิธีแบบต่อเน่ือง ทบทวนพื้นฐานระบบควบคุม แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบ คุณลกัษณะของกรรมวิธีในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติั สัญลกัษณ์และแผนภาพของ
เคร่ืองวดัและกระบวนการตามมาตรฐาน ISA อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ควบคุมตวัสุดทา้ย 
อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ การปรับแต่งตวัควบคุมโดยวิธีการเชิงทฤษฎี
และวิธีการเชิงปฏิบติั โครงสร้างการควบคุม แบบวงจรเด่ียว แบบอนุกรม แบบป้อนไป
ขา้งหน้า แบบสัดส่วน แบบเลือก แบบอิงความส าคญัและการควบคุมแบบหลายตวัแปร 
การใชค้อมพิวเตอร์จ าลองการท างานของระบบควบคุมกระบวนการ ตวัอยา่งการควบคุม



กระบวนการอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมหม้อต้ม  การควบคุมหอกลั่น การควบคุม
กงัหนัไอน ้า  

Process Control terminology and definition referring to ISA standard, Principles 
of continuous process, Review of control systems foundation, Mathematical modeling of 
process, Theoretical and experimental process characteristics, Process instrumentation 
symbol and diagram referring to ISA standard, Final control elements, Controller, and 
Converter, Theoretical and experimental controller tuning. Control structures single loop, 
cascade, feedforward, ratio, selective, override, and multivariable control. Computer 
simulation of process control systems, Examples of industrial process control such as 
boiler control, distillation control, steam turbine controls. 

 

INC 351  การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการและระบบเคร่ืองมือวดั  1(0–3–3) 
    (Process Control System and Instrumentation Drawing) 
    วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

แนะน าการเขียนแบบ ระบบควบคุมกระบวนการและระบบเคร่ืองมือวัด 
สัญลกัษณ์ และค ายอ่ แผนภาพ P&ID แผนภาพ SAMA กฎเกณฑก์ารป้องกนั กฎเกณฑ์การ
ก าหนดพื้นท่ีอนัตราย เกณฑข์อ้ก าหนดของการเดินท่อ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

Introduction to process control and instrumentation drawing. Process control and 
instrumentation equipment. Symbols and abbreviations. P&ID diagram. SAMA diagram. 
Protection code. Hazardous area Code. Color code. Piping specifications and related 
standard. 

 

INC 352  ปฎบิัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร์          1(0–3–3) 
              (Microprocessors Systems Laboratory) 

วชิาบังคับก่อน: INC 361 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
(Microprocessors Systems and Applications)       

การฝึกปฏิบติังานส าหรับวิชา INC 361 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการ
ประยกุตใ์ชง้าน แนะน าไมโครโปรเซสเซอร์และการประยกุต ์การเช่ือมต่อกบัผูใ้ช ้

Hand-on practice for INC361 Microprocessors Systems and Applications 
Introduction to Microprocessors and Applications, user-interface.      

 



INC 361  ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน                   3(3–0–6) 
    (Microprocessors Systems and Applications) 

วชิาบังคับก่อน: INC 111 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis), INC 
222ทฤษฎลีอจิกและการออกแบบวงจรดิจิตอล  (Logic Theory and Digital Circuit 
Design)  หรือเทยีบเท่า 

แนะน าสถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ทบทวนการเขียนโปรแกรมภาษาชั้นสูง การท างานของ
อุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณเขา้และสัญญาณออก และการเขียนโปรแกรม เช่น ช่องทางขนาน 
ตวัตั้งเวลาและตวันับ ตวัแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทลั  ช่องทางอนุกรม อินเตอร์รัพท์ การ
ประยกุตส์ าหรับการวดัและการควบคุม 

Introduction to microprocessor and microcontroller architecture, Assembly 
language programming,   Reviewing of simple high-level language programming, 
Function of input and output peripheral equipment and programming, Parallel port, 
Timer/counter, Analog to digital converter, Serial port, interrupt, Applications to 
measurement and control. 

 
INC 363  ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม            3(3–0–6) 
    (Industrial Network and Software) 
    วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

แบบจ าลองอา้งอิงของ OSI (7 ระดบั) พื้นฐานการส่ือสารขอ้มูล การมอดดูเลชนัแอ
นะล็อกและดิจิทลั วธีิการควบคุมช่องทางส่ือสาร เกณฑ์วิธีระดบัชั้นเครือข่ายและชั้นน าส่ง
ขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูลแบบไร้สาย แบบจ าลอง ISA95 ในงานระบบอตัโนมติั เครือข่าย
ระดบัเซนเซอร์ เครือข่ายระดบัอุปกรณ์ เครือข่ายระดบัหน่วยควบคุม เครือข่ายเซนเซอร์
แบบไร้สาย มิดเดิลแวร์ทางอุตสาหกรรม (โอเล ส าหรับการควบคุมกระบวนการ ) 
เทคโนโลยีฐานขอ้มูล เทคโนโลยีเวบ็ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบ
กลุ่มหมอก ความปลอดภยัไซเบอร์ในระบบอตัโนมติั ระบบความปลอดภยัเชิงหนา้ท่ี  

OSI reference model (7 layers), Fundamentals of data communication, Analog 
and Digital modulation, Medium Access Control methods, Protocol in Network and 
Transport layers, Wireless data communication, ISA95 Model in automation, Sensor 
layers networks, Fieldbus layers networks, Control layers networks, Wireless sensor 
networks, Industrial middleware (OLE for process control), Database Technology, Web 
technology, Cloud computing, Fog computing, Cyber security in Automation. 



INC 381  โครงงานแบบบูรณาการ 2       2(0–4-4) 
    (Capstone Project II) 

วชิาบังคับก่อน : INC 281 โครงงานแบบบูรณาการ 1 (Capstone Project I) หรือเทยีบเท่า 
โครงงานท่ีบูรณาการระหว่างศาสตร์ขั้นสูงต่างๆท่ีนักศึกษาได้เรียนผ่านมา  

นกัศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และลงมือปฏิบติัจริงในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์
หรือแกปั้ญหาตามโจทยท่ี์ก าหนด 

Students will be assigned in groups and work on a project that requires 
knowledge of the advance classes to demonstrate how they can integrate all knowledge 
together in order to solve a complex engineering problem. 
 

INC 391  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3–0–6) 
    (Industrial  Safety) 
                 วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 ธรรมชาติของอุบติัภยัในงานอุตสาหกรรมและความจ าเป็นของการป้องกนัอุบติัภยั 
การวางแผนเพื่อความปลอดภยั เช่น  ในการวางผงัโรงงาน การติดตั้ง เคร่ืองป้องกนัใน
เคร่ืองจกัร การบ ารุงรักษา และอ่ืน ๆ ความปลอดภยัทางไฟฟ้า พื้นท่ีอนัตราย ความภยัทาง
เคมี ระบบฟังกช์นัความปลอดภยั 

Nature of accident in industrial and the need of accident prevention, Planning for 
safety such as plant layout, machine guarding, maintenance, etc., Electrical Safety, 
Hazardous Area,  Chemical Safety, Functional Safety Systems. 

 
  INC 401  การบูรณาการเรียนรู้ร่วมการท างาน 1: งานประจ า     3(0–9-6) 
    (Work Integrated Learning I: Routine Work) 

วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
เรียนรู้แบบต่อเน่ืองและฝึกฝนทกัษะวิชาชีพในงานวิศวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวดั ไดรั้บประสบการณ์และมโนทศัน์ในการท างานวชิาชีพวศิวกร 
Continual learning and practical skills in control systems and instrumentation 

engineering works. Obtaining experiences and conceptual thinking in engineering 
careers.   

 
 



INC 402  การบูรณาการเรียนรู้ร่วมการท างาน 2: โครงงาน            6(0–18-12) 
    (Work Integrated Learning II: Project) 

วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
ก าหนดโครงงานศึกษาท่ีแสดงปัญหาท่ีส าคัญขององค์กร และวิเคราะห์แนว

ทางการแกปั้ญหาท่ีสามารถท าไดใ้นทางทฤษฎี และปฏิบติั การเตรียมรายงานโครงร่างท่ี
แสดงถึงวตัถุประสงค ์แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่าย
ของโครงงานแผนเรียนรู้ร่วมการท างาน 

Establishment of study projects stated the hot issues of an organization. 
Analyzing both theoretical and practical solutions, Proposal preparing that clearly states 
objectives, ideas, methodology, working plans, and estimated budget of a co-operative 
study project. 

 
INC 403  การบูรณาการเรียนรู้ร่วมการท างาน 3: ความรู้     3(0–9-6) 
    (Work Integrated Learning III: Knowledge) 

วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเรียนรู้เทคนิคในงานวิศวกรรมระบบท่ีจ าเป็นส าหรับวิชาชีพในงานวิศวกรรม
ระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั พื้นฐานการบูรณาการระบบควบคุม การบริหารโครงการ
วิศวกรรมเบ้ืองตน้ การจดัการขอ้มูลทางวิศวกรรมออกแบบ กระบวนการตรวจสอบใน
โรงงาน กระบวนการตรวจสอบหนา้งาน และเอกสารโครงการทางวศิวกรรม 

Technical knowledge preparation in system engineering for instrumentation and 
control systems, Basic system integration, Basic project management, Database 
management for engineering project, Factory Acceptance Test, Site Acceptance Test, 
Project document. 

 
INC 481  การศึกษาโครงงานวศิวกรรมการวดัและควบคุม     3(0–6–9) 
    (Control and Instrumentation Engineering Project Study) 

วชิาบังคับก่อน: ส าหรับนักศึกษาปีสุดท้าย 
นกัศึกษาแต่ละคนหรือกลุ่มท าการเสนอหวัขอ้โครงงานทางวิศวกรรมการวดัและ

ควบคุม จากนั้นท าการศึกษาออกแบบและสร้างโครงงานภายใตก้ารควบคุมของอาจารย์
ผูท้รงคุณวฒิุ 



An individual or a group of students proposes a topic related to control and 
instrumentation engineering, study the topic’s feasibility, and design the overall system 
under the qualified faculty supervision. 

 
INC 483  โครงงานวศิวกรรมการวดัและควบคุม      3(0–6–9) 
    (Control and Instrumentation Engineering Project) 

วิชาบังคับก่อน: INC 481 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม (Control and 
Instrumentation Engineering Project Study) 

ด าเนินการต่อเน่ืองจากวิชา INC 481 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมการวดัและ
ควบคุม เพื่อสร้างระบบท่ีออกแบบไวใ้ห้เสร็จสมบูรณ์ทั้งในทางทฤษฎีและฟังก์ชนัการ
ท างาน 

Continue implementing the designed proposal from INC 481 Control and 
Instrumentation Engineering Project Study until the project is completed in both theory 
and functionality. 

 
INC 345  ระบบควบคุมล าดับข้ันและการออกแบบ                         3(3–0–6) 
    (Sequence Control System and Design) 

วชิาบังคับก่อน: INC212 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) 
พื้นฐานกระบวนการผลิต ขั้นตอนการออกแบบและการติดตั้ ง สูตรการผลิต 

แผนภูมิฟังก์ชนัล าดบัขั้น โมเดล ISA 88  หลกัการควบคุมแบบแบ็ตซ์ การจดัการแผนการ
ผลิต   การออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบแบต็ช์  กรณีศึกษาของการควบคุมแบต็ช์ 

Introduction to manufacturing process. Process design and construction. 
Recipes. Sequential function chart (SFC). ISA 88 model. Batch control concepts. 
Production planning. Batch programming. Case studies of batch control. 

 
INC 364  ระบบจัดการการผลติ                 3(3–0–6) 
    (Manufacturing Execution System) 

วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองตน้ของสารสนเทศการผลิต การผลิตเบ้ืองตน้ องค์ประกอบในการ

ผลิตรูปแบบ คุณลกัษณะ ทรัพยากร และคิว นิยามท่ีส าคญัในการผลิต งานคงคา้ง อตัรา
ผลผลิต รอบเวลาการผลิต อตัราคอขวด ลกัษณะการสุ่มในการผลิต การจ าลองการสุ่ม การ
จ าลองการผลิตดว้ยซอฟตแ์วร์ ARENA กฎการจดัสรรและประสิทธิภาพการใชง้าน ระบบ



จดัเก็บข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยการใช้ IDEF0 และ IDEF1X รายงานการ
วเิคราะห์ประสิทธิภาพการ 

Introduction of Manufacturing Execution Systems (MES), Basic Manufacturing 
Line. Elements of Simple Process system: Entities, Attributes, Resources and Queues, 
Definitions in Simple Process System Work in Progress, Throughput, Cycle Time, 
Bottleneck rate, Raw process time,  Randomness in manufacturing process,  Random 
generator, Simulation of manufacturing process by ARENA software, Schedule rule and 
utilization, Plant Information System, Database system design by IDEF0 and IDEF1X, 
Dashboard for manufacturing performance.   

 

INC 365  บัญชีบริหารและการเงินเบือ้งต้นส าหรับระบบออีาร์พี   3(3–0–6)
    (Introduction to Managerial and Financial Accountings for ERP  System) 
     วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

พื้นฐานบญัชีและการเงิน ผูใ้ชข้อ้มูลทางบญัชี คุณลกัษณะท่ีส าคญัของขอ้มูลทาง
บัญชี งบการเงิน การเตรียมจัดท างบดุล งบกระแสเงินสด ดัชนีทางการเงิน ระบบ
สารสนเทศทางบญัชี การวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร งบการเงินในกระบวนการผลิต 
พื้นฐานการบญัชีบริหารและบญัชีตน้ทุนเบ้ืองต้น พฤติกรรมตน้ทุน ตน้ทุนเต็ม ต้นทุน
บริหารและการด าเนินงาน ตน้ทุนต่อโครงการ  ต้นทุนการผลิตต่อแบตซ์ แหล่งเงินทุน 
บทบาทของตลาดหลกัทรัพย ์การบริหารสินคา้คงคลงั ลูกหน้ีและเงินสด การตดัใจลงทุน 
แผนงานและงบประมาณ ระบบรายงานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์
ทางธุรกิจ การบริหารประสิทธิภาพองคก์ร 

Introduction to accounting and finance. Users of accounting information, Key 
characteristics of accounting information, Financial statement. Income statement,  
Preparing financial statement, Cash flow statement, Financial ratio indexes, Accounting 
Information Systems, Enterprise Resource Planning, Financial Accounting in 
manufacturing process,  Fundamental of management accounting and cost accounting. 
Behaviors of costs, Full costing, Overheads, Job costing,  Batch costing, Sources of 
finance, The role of stock exchange, Managing inventories, Receivables and cash, 
Investment decisions, Time horizon of plans and budgets, Business Report Systems, 
Business Intelligence and Business Analytics, Corporate Performance Management. 

 
 



INC 366  ระบบสมองกลฝังตัวทีใ่ช้ไมโครโปรเซสเซอร์และ              3(3–0–6) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ 

    (Microprocessor/Microcontroller-based Embedded Systems and Applications) 
วชิาบังคับก่อน: INC361 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
(Microprocessor Systems and Applications) 

พื้นฐานระบบสมองกลฝังตวั  การพฒันาระบบสมองกลฝังตวัโดยใช้ภาษาชั้นสูง
(ซี หรืออ่ืนๆ) อุปกรณ์ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันา ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาแอสเซมบลี
และซี การจัดพื้นท่ีหน่วยความจ า  จุดเด่นต่างๆของภาษาซี ท่ีเอามาใช้ในการเขียน
โปรแกรมระบบสมองกลฝังตวั การพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีย ัง่ยนื และบ ารุงรักษาได ้เทคนิคการ
ทดสอบและก าจดัความผดิพลาดของซอฟตแ์วร์ การออกแบบและสร้างซอฟตแ์วร์ไลบรารี 
หลกัการของคิวและการเขียนโปรแกรมไลบราร่ี หลกัการเขียนโปรแกรมแบบแบ็คกราวด์
และฟอร์กราวด์ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมไฟไนท์สเตทแมชีน การเขียน
โปรแกรมสมองกลฝังตวัส าหรับการประยกุตท์างดา้นการวดัและควบคุม 

Introduction to embedded systems, Embedded system development using high-
level language (C or others),  IDE software tools, Assembly and C relationship, Memory 
model, C language features for embedded systems programming, Sustainable and 
maintainable software development, Software testing and debugging techniques, 
Software library design and implementation, Queue concept and library programming, 
Background and foreground programming concept, Finite state machine design and 
programming,  Embedded system programming for measurement and control 
applications. 

 
INC 411  คณติศาสตร์วศิวกรรมข้ันสูง       3(3-0-6) 
    (Advanced Engineering Mathematics) 

วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
การประยุกต์ใช้สมการอนุพนัธ์ย่อยแบบเชิงเส้น ก าลงัหน่ึง สอง และมากกวา่ ใน

การหาโมเดลของระบบ  ค าตอบของสมการอนุพนัธ์ยอ่ยแบบเชิงเส้น  ทฤษฎีพื้นฐานของ
ระบบท่ีอธิบายโดยสมการอนุพนัธ์ย่อย  ค  าตอบของสมการโฮโมจีเนียสและนอนโฮโมจี
เนียส  การแปลงรูปของสมการอนุพนัธ์ย่อยในมิติของความถ่ี  การหาค าตอบของสมการ
อนุพนัธ์ยอ่ยแบบเชิงเส้นโดยใชล้าปลาส 

Applications of first-order, second-order, and higher-order linear ordinary 
differential equations (ODE) in system modeling. Solution to linear ODEs, Basic theory 



of systems of ODEs, Homogenous and nonhomogenous linear ODEs, Transforms of 
Derivative and Integrals ODEs, ODEs solution by Laplace Transform.      

 
INC 413   วศิวกรรมความน่าเช่ือถือส าหรับระบบการวดัและควบคุม   3(3-0-6) 

(Reliability Engineering for Instrumentation Systems)  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  

นิยามและค าส าคญัในวิศวกรรมความน่าเช่ือถือ สถิติท่ีเก่ียวเน่ืองในการวิเคราะห์
ความน่าเช่ือถือ ความน่าเช่ือถือในการออกแบบทางวิศวกรรม โมเดลความล้มเหลวและ
ความน่าเช่ือถือของระบบ การออกแบบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความน่าเช่ือถือ การรักษาความ
น่าเช่ือถือของระบบ ระบบความปลอดภยัในทางดา้นการวดัคุมอุตสาหกรรม 

Terms and definitions in reliability engineering. Statistics for reliability analysis. 
Reliability in engineering design. Failure model and reliability of systems, Design for 
reliability, Maintainability of systems, Safety for industrial instrumentation systems.  

 
INC 421  การขับและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า                3(3–0–6) 
    (Electrical Motor Drive and Control) 

วิชาบังคับก่อน: INC 224  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  (Industrial Electronics) หรือ
เทยีบเท่า 

ทบทวนหลกัการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัชนิดต่างๆ หลกัการของวงจร
แม่เหล็กไฟฟ้า พื้นฐานทางกลศาสตร์เบ้ืองตน้ กฎของนิวตนั โมเมนตข์องแรงเฉ่ือย ก าลงั
และพลงังานไฟฟ้า การเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล หลกัการของอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมมอเตอร์ ควอดแร็นทต่์างๆของการท างานส าหรับการควบคุมมอเตอร์ เทคนิคพลัส์
วดิธ์มอดูเลชนั การควบคุมและการขบัมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมและการขบัมอเตอร์
กระแสสลบั) แนะน าระบบควบคุมชั้นสูงส าหรับการควบคุมการขบัมอเตอร์ไฟฟ้า 

Review of power electronic devices. Magnetic circuit concept. Principle of 
Mechanics: Newton’s law, moment of inertia, electrical power and energy, electrical to 
mechanical energy conversion. Electronic motor control. Quadrants of motor control 
operation. Pulse width modulation techniques. DC motor control and drive. AC motor 
control and drive. Introduction to advanced control systems for electrical motor drive. 

 
 
 



INC 422  การควบคุมวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ก าลงัและมอเตอร์ไฟฟ้า        3(3–0–6) 
(Control of Power Electronic Circuits and Electrical Motors)  
วิชาบังคับก่อน: INC 224  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  (Industrial Electronics) หรือ
เทยีบเท่า  

แนะน าระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ทบทวนหลกัการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลงัชนิดต่างๆ เทคนิคการขบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั   เทคนิคพลัส์วิดธ์มอดูเลชัน 
วงจรคอนเวอร์เตอร์ส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลังชนิดต่างๆ การควบคุมส าหรับ
อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัชนิดต่างๆ การควบคุมและการขบัมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลบั 
แนะน าระบบควบคุมชั้นสูงส าหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั         

Introduction of power electronic systems, Review of power electronic devices.  
Driving techniques for power electronic devices,  Pulse width modulation techniques.  
Power electronic converters, Control strategies for power electronic circuits,  DC and AC 
motor control and drive, Introduction to advanced control systems applied to power 
electronic systems. 

      
INC 431  ความปลอดภัยในการติดตั้งเคร่ืองมือวดั     3(3–0–6) 

(Instrument Installation Safety)                                                                  
วชิาบังคับก่อน: ไม่มี  

ระบบไฟฟ้า สายและเคเบิลไฟฟ้า ชนิด ลกัษณะเฉพาะ เกณฑ์การเลือกการติดตั้ง
ไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและในอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั แผง
อุปกรณ์ บริภณัฑ์การวดั ฟิวส์และตวัตดัวงจร การป้องกนัตวัน าจากภาระเกิน มอเตอร์และ
การช็อกไฟฟ้า ระบบสายดิน  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานท่ีๆอาจเกิดการระเบิดได ้
การเดินสายสัญญาณของเคร่ืองมือวดั  การป้องกนัการรบกวนจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า 

Electrical systems. Electric wire and cable: types, characteristics selection 
criteria. Electrical installation in industry and building related to safety. Panel board, 
metering equipment, fuses and circuit breaker. Protection of conductor against overloads. 
Motor and electric shock. Grounding system. Electrical Installations in Potentially 
Explosive Locations. Instrument signal cabling. Electromagnetic shielding.  

 
 
 
 



INC 441  ระบบการผลติอตัโนมัติ                 3(3–0–6) 
    (Manufacturing Automation Systems) 

วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
พื้นฐานระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ระบบอตัโนมติัและเทคโนโลยีการควบคุม 

ตวัตรวจวดัและอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 
ระบบหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม การคดัแยกช้ินงานและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ระบบล าเลียงวตัถุ
และช้ินงาน ระบบการผลิตอตัโนมติั ระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต ระบบสนบัสนุน
การผลิต 

Introduction to production systems, Automation and control technologies, 
Sensor and actuator,  Computer for manufacturing, Industrial robot systems, Material 
sorting and handling, Transportation of material, Manufacturing systems, Quality control 
systems,  Manufacturing support systems, 

 
INC 442  ระบบควบคุมปริภูมิสถานะ        3(3–0–6) 
    (State Space Control Systems) 

วิชาบังคับก่อน: INC 342 การออกแบบระบบควบคุม (Control System Design)  หรือ
เทยีบเท่า 

แนะน าการใชส้มการปริภูมิสถานะ การจ าลองระบบดว้ยสมการปริภูมิสถานะ การ
แสดงระบบเชิงพลวัตในรูปของตัวแปรสถานะ  ความสามารถในการควบคุมได ้ 
ความสามารถในการสังเกตได ้การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพ  การออกแบบตวัควบคุม
โดยใช้การป้อนกลบัสถานะ การออกแบบตวัสังเกต  การแยกกนัของตวัป้อนกลบัสถานะ
และตวัสังเกต วธีิการออกแบบการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

Introduction to state-space equations. System modeling using state-space 
equations. Dynamic of systems using state variables. Introduction to linear systems. 
Solution to state equations. Controllability. Observability. Stability analysis. Feedback 
control design. Observer design. Optimal control 

 
 
 
 
 
 



 
INC 443  ระบบควบคุมแบบดิจิทลั                  3(3–0–6)  
    (Digital Control Systems) 

วิชาบังคับก่อน: INC 342 การออกแบบระบบควบคุม (Control System Design)  หรือ
เทยีบเท่า 

แนะน าระบบควบคุมแบบดิจิทลัและระบบการสุ่มขอ้มูล ทฤษฎีการแซมปล้ิง การ
แปลงแซด แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบไม่ต่อเน่ืองในรูปของแซดและตวัแปร
สถานะ การตอบสนองพลวตัของระบบบนระนาบแซด การวเิคราะห์เสถียรภาพ การสมมูล
แบบไม่ต่อเน่ือง เทคนิคการออกแบบตวัควบคุมแบบดิจิทลั ไดแ้ก่ วิธีการเลียนแบบ วิธีรูท
โลคสั วธีิการตอบสนองทางความถ่ี และการออกแบบดว้ยวิธีการแทนท่ีโพลและการใชต้วั
สังเกต 

Introduction to digital control systems and data sampling systems. Sampling 
theorem. Z-transform. Modelling of discrete-time systems on the z-domain and on the 
state variable domain. Dynamic response in Z-domain. Stability analysis. Discrete 
equivalents. Discrete controller design: emulation, root-locus, frequency-response 
methods, pole placement and observer design. 

 
INC 444  การออกแบบวศิวกรรมระบบรวม                3(3–0–6) 
    (Engineering Design of System Integration)  

วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
สถาปัตยกรรมระบบอตัโนมติั พื้นฐานวิศวกรรมระบบรวม ประเภทของโครงการ

ทางดา้นระบบรวม (EPC/EPCm/PMC) ขอบเขตงาน วฏัจกัรโครงการ ขอ้ก าหนดโครงการ 
การออกแบบวิศวกรรมขั้นตน้ การออกแบบวิศวกรรมในรายละเอียด การส่งมอบงานทาง
วิศวกรรม ประกอบดว้ย การออกแบบแผนผงักระบวนการ การออกแบบ P&ID  การเลือก
อุปกรณ์การวดัและควบคุม การออกแบบโครงสร้างการควบคุม การออกแบบระบบลอจิก
และอินเตอร์ล็อก การออกแบบสถาปัยกรรมระบบอตัโนมติั การออกแบบระบบจดัการ
ความปลอดภยั การเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบหน้าจอกราฟฟิก การออกแบบ
ระบบแจง้เตือน การออกแบบระบบเก็บขอ้มูล เอกสารการทดสอบ Factory Acceptance 
Test  (FAT) เอกสารการทดสอบ Site Acceptance Test (SAT) และระบบฐานขอ้มูล
โครงการ (วชิาแบบ PBL) 

Automation System Architecture. Fundamental of Systems Integration. Project 
Types of systems Integration (EPC/EPCm/PMC). Scope of Works.  Project Life Cycle.   



Project Definition. Front End Engineering Design. Detailed Engineering Design. 
Engineering Delivers. Process Flow Diagram design. Piping and instrumentation (P&ID) 
design. Instruments selections. Control Philosophy design. Logic and Interlock Diagram. 
Automation System Architect Design. Safety Instrumented System design. Controller 
programming. Graphic User Interface Design. Alarm design. Historian design. Factory 
Acceptance Test (FAT). Site Acceptance Test (SAT) and Project database. (PBL subject) 

 
INC 461  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวทีท่ างานทนัเวลา              3(3–0–6) 
    (Real-Time Embedded System Design) 

วชิาบังคับก่อน: INC 366 ระบบสมองกลฝังตัวทีใ่ช้ไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ (Microprocessor/Microcontroller-based 
Embedded Systems and Applications) 

หลกัการของระบบท่ีท างานทนัเวลา   การออกแบบและเขียนโปรแกรมไฟไนท์
สเตทแมชีนท่ีท างานตอบสนองต่อเหตุการณ์  หลกัการของเหตุการณ์และคิวของเหตุการณ์ 
หลกัการของจัม๊เทเบิ้ล หลกัการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบไฟไนทส์เตทแมชีน การ
เขียนโปรแกรมไฟไนทส์เตทแมชีน  หลกัการของโปรแกรมแบบมลัติทาส์ค หลกัการและ
จุดเด่นของระบบปฏิบัติการท่ีท างานทันเวลา องค์ประกอบและหน้า ท่ี ต่างๆของ
ระบบปฏิบติัการท่ีท างานทนัเวลา  การออกแบบและเขียนโปรแกรมระบบมลัติทาส์ค การ
วเิคราะห์สมรรถนะดา้นเวลาของระบบท่ีท างานทนัเวลา 

Real-time system concept. Event-driven finite state machine design and 
programming. Event and event queue concepts. Jump-table concept. Finite state machine 
design concept and tool. Finite state machine programming. Multitask program concept. 
RTOS and kernel concept and features. RTOS components and functions. Multitask 
system design and programming. Real-time system timing performance analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 



INC 462  ระบบสมองกลฝังตัวลนุิกส์และการโปรแกรมทซีีพไีอพ ี           3(3–0–6) 
    (Embedded Linux and TCP/IP Programing) 

วชิาบังคับก่อน: INC 366 ระบบสมองกลฝังตัวทีใ่ช้ไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์(Microprocessor/Microcontroller-based 
Embedded Systems and Applications) 

ค าสั่งและการใชง้านระบบปฏิบติัการลินุกซ์ ระบบฝังตวัโดยมีฐานเป็นลินุกซ์ การ
ใชง้านคอมไพล์เลอร์ อากิวเมน้ของฟังก์ชัน่หลกั การพฒันาโปรแกรมแบบแยกหลายไฟล ์
การโปรแกรมแบบหลายขบวนการ การควบคุมเวอร์ชันของโปรแกรม ทีซีพีไอพี
โปรโตคอลไลบราล่ีในระบบฝังตวั การโปรแกรมแบบไคลเอนเซอร์เวอร์ การโปรแกรม
บนอุปกรณ์พกพา 

Linux OS commands and usage. Linux-based embedded systems. Complier 
usage. Main function arguments. Program development using multiple files. 
Multiprocess-Multithread programming. Software subversion control system. TCP/IP 
protocol. Embedded TCP/IP stack library and programming. Client-server system 
programming. Mobile embedded system programming. 

 
INC 463  ระบบคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม               3(3–0–6) 
   (Industrial Computer Systems) 

วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 
ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมกระบวนการแบบไม่ต่อเน่ือง ตวั

ควบคุมเชิงเลข และการประยุกต์ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบบูรณาการ
ดา้นคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมแบบกระจาย และระบบสกาดา 

Computer systems hardware. Discrete state process control. Digital controller 
and applications. Computer aided design. Computer aided manufacturing. Industrial 
robot systems. Computer integrated manufacturing. Distributed control systems and 
SCADA. 

 
 
 
 



INC 491  หัวข้อพเิศษ 1                  3(3–0–6) 
    (Special Topic I) 

วชิาบังคับก่อน: ตามทีผู้่สอนก าหนด 
หัวข้อท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม

ระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (บรรยาย 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control 

engineering (Lecture - 3 hours/week). 
 

INC 492  หัวข้อพเิศษ 2                  3(3–0–6) 
    (Special Topic II) 

วชิาบังคับก่อน: ตามทีผู้่สอนก าหนด 
หัวข้อท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม

ระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (บรรยาย 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control 

engineering (Lecture - 3 hours/week). 
 

INC 493  หัวข้อพเิศษ 3                  3(2–2–4) 
    (Special Topic III) 

วชิาบังคับก่อน: ตามทีผู้่สอนก าหนด 
หัวข้อท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม

ระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และปฏิบติั 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control 
engineering (Lecture - 2 hours/week and Practice – 2 hours/week). 

 
INC 494  หัวข้อพเิศษ 4                  3(2–2–4) 
    (Special Topic IV) 

วชิาบังคับก่อน: ตามทีผู้่สอนก าหนด 
หัวข้อท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม

ระบบควบคุมและเคร่ืองมือวดั (บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และปฏิบติั 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 



Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control 
engineering (Lecture - 2 hours/week and Practice – 2 hours/week). 

INC 521  การระบุเอกลกัษณ์ของระบบ       3(3–0–6) 
    (System Identification)  

วชิาบังคับก่อน :  INC 212 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) หรือวชิาเทยีบเท่า 
พื้นฐานของการระบุเอกลกัษณ์ของระบบ ทบทวนเร่ืองสัญญาณแบบแรนดอมและ

กระบวนการสุ่ม ไวทน์อยส์ สัญญาณแบบ Pseudo random binary sequences (PRBS) การ
ระบุเอกลกัษณ์แบบไร้พารามิเตอร์ดว้ยวิธีการตอบสนองต่ออิมพลัส์และสัญญาณขั้นบนัได 
วธีิสหสัมพนัธ์ วธีิการวเิคราะห์สเปกตรัม การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดแบบทัว่ไป วิธีตวัแปรเคร่ืองมือ วิธีค่าความผิดพลาดของการ
ท านาย การหาโมเดลเชิงจลน์อนัไดแ้ก่โมเดลแบบ ARMA โมเดลแบบ ARMAX การ
ประมาณสเปคตรัมด้วยโมเดลแบบ AR การหาโครงสร้างและล าดับของโมเดล การ
ตรวจสอบโมเดลการระบุเอกลกัษณ์ในระบบหลายอินพุตและหลายเอาตพ์ุต ปัญหาของการ
ระบุเอกลกัษณ์ในทางปฏิบติั 
 Introduction to system identification.  Review of random signals and stochastic 
processes. White noise. Pseudo random binary sequences (PRBS). Nonparametric 
Identification using impulse and step response methods.  Correlation methods. Spectral 
analysis methods.  Parameter Estimation:  least squares, generalized least squares, 
instrumental variables, prediction error methods.  Dynamic models: ARMA and 
ARMAX. AR spectral estimation. Structure determination and order estimation. Model 
validation. MIMO system identification. Practical issues in system identification. 
 

INC 554  แมชีนวชัิน         3(3–0–6) 
    (Machine Vision)  

วชิาบังคับก่อน :  ไม่มี 
วิชาน้ีอธิบายหลักการ ทฤษฎีและการสร้างอลักอริทึมด้านแมชีนวิชัน รวมทั้ ง

ระบบแมชีนวิชัน โดยรวมหัวข้อดงัต่อไปน้ี ภาพรวมของระบบแมชีนวิชันได้แก่ การ
ประยุกต์ใช้งาน การมองเห็นของคน ระบบรับภาพและการให้แสง การประมวลผลภาพ
ดิจิตอลไดแ้ก่ การโอนยา้ยทางเรขาคณิต การโอนยา้ยความเขม้พิกเซล การกรองภาพเชิง
พื้นท่ี และการกรองภาพเชิงความถ่ี อลักอริทึมด้านแมชีนวิชันได้แก่ การแยกส่วนภาพ 
มอร์ฟโฟโลจี การตรวจจบัขอบ การแบ่งแยกและการประมาณรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน 
และ การคน้หาเทมเพลต โมเดลกลอ้งและงานระบบภาพสามมิติไดแ้ก่ การสอบเทียบกลอ้ง 



งานหุ่นยนตแ์ละวชินั การโอนยา้ยในสามมิติ อลักอริทึมดา้นแมชีนวชินัท่ีเฉพาะเจาะจงตาม
การประยกุตใ์ชง้านไดแ้ก่ การจ าแนกและการรู้จ าตวัอกัษร 

This course describes principles, theories and implementations of Machine 
Vision algorithms and system. It includes the following topics. Overview of Machine 
Vision System: Applications, Human Vision, Image Acquisition Systems, and Lighting. 
Digital image processing: Geometric Transformation, Intensity Transformation, Spatial 
Filtering and Frequency Filtering. Machine Vision Algorithms: Image Segmentation, 
Morphology, Edge Extraction, Segmentation and Fitting of Geometric Primitives, and 
Template Matching. Camera Models and Introductory 3D Vision: Camera Calibration, 
Robot Vision and 3D Geometric Transformation. Application-specific algorithms: 
Classification and Optical Character Recognition (OCR). 


