3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา สาหรับหลักสู ตร 4 ปี
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 111
LNG 101
MTH 101
PHY 103
PHY 191
PRE 103
INC 181
INC 161

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)

มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์ เพื่อการดาเนินชี วติ
3(3-0-6)
(Man and Ethics of Living)
ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
3(3-0-6)
(General English)
คณิ ตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(General Physics for Engineering Student I)
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
1(0-2-2)
(General Physics Laboratory I)
เทคโนโลยีการผลิต
2(1-3-4)
(Production Technology)
เปิ ดโลกทัศน์วศิ วกรรมระบบ
1(1-2-2)
(Systems Engineering Exploration)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมระบบควบคุมและ 3(2-2-4)
เครื่ องมือวัด (Computer Programming for Control Systems and Instrumentation Engineering)
รวม
19 (16 – 9 - 36 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 61 คาบ

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
GEN 101
พลศึกษา
1(0-2-2)
(Physical Education)
GEN 121
ทักษะการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Learning and Problem Solving Skills)
LNG 102
ทักษะและกลยุทธ์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Skills and Strategies)
MTH 102
คณิ ตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
CHM 103
เคมีพ้นื ฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Chemistry)
CHM 160
ปฏิบตั ิการเคมี
1(0-3-2)
(Chemistry Laboratory)
MEE 115
การเขียนแบบวิศวกรรม
2(1-3-4)
(Engineering Drawing)
INC 111
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis)
INC 151
การปฏิบตั ิงานด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรม
1(0-3-3)
(Engineering Software Practice)
รวม
20 ( 16 – 11 - 41 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 68 คาบ

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
GEN 241
ความงดงามแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Beauty of Life)
LNG 103
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic English)
MTH 201
คณิ ตศาสตร์ 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
การวัดทางไฟฟ้ า
3(3-0-6)
(Electrical Measurement)
INC 251
ปฏิบตั ิการดิจิทลั และอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-3)
(Digital and Electronics Laboratory)
รวม
19 ( 18 - 3 - 39 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 60 คาบ

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
GEN 231
มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
(Miracle of Thinking)
MEE 214
กลศาสตร์วศิ วกรรม
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
ระบบการวัดและทดสอบ
3(3-0-6)
(Test and Measurement Systems)
INC 241
การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้
3(2-3-4)
(Programmable Logic Control)
INC 281
โครงงานแบบบูรณาการ 1
2(0-4-4)
(Capstone Project I)
รวม
20 (16 – 9 – 36 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 61 คาบ

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
EEE 102
เทคโนโลยีไฟฟ้ า 1 (ไฟฟ้ ากาลัง)
3(2-3-6)
(Electrotechnology I (Power))
MEE 224
วิศวกรรมอุณหภาพ
3(3-0-6)
(Thermal Engineering)
INC 331
การวัดกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม
3(2-2-4)
(Industrial Process Measurement)
INC 341
การสร้างแบบจาลองของระบบและวิเคราะห์
3(2-2-4)
(System Modelling and Analysis)
INC 351
การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการ
1(0-3-3)
และระบบเครื่ องมือวัด
(Process Control System and Instrumentation Drawing)
INC 361
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
(Microprocessor Systems and Applications)
INC 363
ระบบเครื อข่ายและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Network and Software)
รวม
19 ( 15 – 10 - 33 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 58 คาบ

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
GEN 351
การบริ หารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า
3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
INC 311
สถิติสาหรับวิศวกรและระบบคุณภาพ
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
ปฏิบตั ิการระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1(0-3-3)
(Microprocessors Systems Laboratory)
INC 381
โครงงานแบบบูรณาการ 2
2(0-4-4)
(Capstone Project II)
INC xxx
วิชาเลือกในกลุ่มสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ 1
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control Engineering Elective I)
รวม
18 ( 14 – 9 – 35)
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 58 คาบ
ภาคการศึกษาภาคพิเศษ
INC 300
การฝึ กงานอุตสาหกรรม (เฉพาะแผนปกติ)
(Industrial Training)
INC 301

การเตรี ยมเรี ยนรู ้ร่วมการทางาน
(Work Integrated Learning Preparation)
(เฉพาะแผนเรี ยนรู ้ร่วมการทางาน)

2(S/U)

2(S/U)

ปี การศึกษาที่ 4 (สาหรับนักศึกษาแผนปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
INC 391
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety)
INC 481
การศึกษาโครงงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม
3(0-6-9)
(Control and Instrumentation Engineering Project Study)
INC xxx
วิชาเลือกในกลุ่มสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ 2
3(3-0-6)
(Instrumentation and Control Engineering Elective II)
GEN xxx
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 1
3(3-0-6)
(General Education Elective I)
รวม
12 ( 9 – 6 – 27 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 42 คาบ
ปี การศึกษาที่ 4 (สาหรับนักศึกษาแผนปกติ) ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
INC 483
โครงงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม
3(0-6-9)
(Control and Instrumentation Engineering Project)
GEN xxx
วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 2
3(3-0-6)
(General Education Elective II)
XXX xxx
วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
(Free Elective I)
XXX xxx
วิชาเลือกเสรี 2
3(3-0-6)
(Free Elective II)
รวม
12 ( 9 - 6 – 27 )
จานวนคาบต่ อสั ปดาห์
= 42 คาบ

คาอธิบายรายวิชา

ก. คาอธิบายรายวิชา
GEN 101

พลศึกษา
1(0–2–2)
(Physical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจถึ งความจาเป็ นในการเล่ น
กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ หลัก การออกก าลัง กาย การป้ องกัน การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ า
โภชนาการ และวิทยาศาสตร์ การกีฬา ตลอดจนฝึ กทักษะกีฬาสากล ซึ่ งเป็ นที่นิยมโดยทัว่ ไป
ตามความสนใจ หนึ่ งชนิ ดกี ฬา จากหลากหลายชนิ ดกีฬาที่เปิ ดโอกาสให้เลื อก เพื่อพัฒนา
ความเป็ นผูม้ ี สุขภาพและบุคลิ กที่ดีมีน้ าใจนักกี ฬา รู ้ จกั กติกามารยาท ที่ดีในการเล่นกี ฬา
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

มนุษย์ กบั หลักจริยศาสตร์ เพื่อการดาเนินชี วติ
3(3-0-6)
(Man and Ethics of Living)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มุ่งสอนแนวคิดในการดาเนิ นชี วิตและแนวทางในการทางาน ตามแนว
ศาสนา ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเน้นส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม โดยจัดการ
เรี ยนการสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เช่ น ความซื่ อสัตย์ ความรั บผิดชอบต่อสังคม การเคารพผูอ้ ื่ น ความอดทน
และการยอมรับความแตกต่าง ความมีวินยั ในตนเอง เคารพในหลักประชาธิ ปไตยและจิต
อาสา เป็ นต้น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นๆได้อย่างมีความสุ ข
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

ทักษะการเรียนรู้ และการแก้ ปัญหา
3(3-0-6)
(Learning and Problem Solving Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิชานี้ เน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ อย่างยัง่ ยืนของนักศึกษา ฝึ กทักษะในการคิดเชิ ง
บวก ศึกษาการจัดการความรู ้และกระบวนการการเรี ยนรู ้ ผ่านการทาโครงงานที่นกั ศึกษา
สนใจ ที่เน้นการกาหนดเป้ าหมายทางการเรี ยนรู ้ รู ้จกั การตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหา
ความรู ้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริ ง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดเชิ งขวาง การสร้างแบบจาลอง การตัดสิ นใจ การประเมินผล และการ
นาเสนอผลงาน
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

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(The Philosophy of Sufficiency Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปั ญหา ผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผา่ นมา เหตุผลของการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สัง คมไทย แนวคิ ด ความหมาย และปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง การประยุก ต์ใช้ป รั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพียงในรู ปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับบุ คคล ชุ มชน องค์กร
และประเทศ รวมไปถึงกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณี ศึกษาตามโครงการพระราชดาริ
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

มหัศจรรย์ แห่ งความคิด
3(3-0-6)
(Miracle of Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิชานี้ จะให้ความหมาย หลักการ คุ ณค่า แนวคิ ด ที่ มาและธรรมชาติ ของการคิ ด
โดยการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็ นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์
และการคิดเชิ งวิเคราะห์ การอธิ บายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ ยงั
ได้กล่าวถึงการเชื่ อมโยงความคิด/การผูกเรื่ อง การเขียน โดยมีการทาตัวอย่างหรื อกรณี เพื่อ
ศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคม บริ หาร
จัดการ สิ่ งแวดล้อมและอื่นๆ
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

ความงดงามแห่ งชีวติ
3(3-0-6)
(Beauty of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คุณค่าและความงามท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่การรั บรู ้ คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู ้และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การดารงชี วิตมนุ ษย์ เช่ น ชี วิตกับความงามในด้านศิ ลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึ ง
ความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์
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

การพัฒนาสุ ขภาพแบบองค์ รวม
3(3-0-6)
(Holistic Health Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเสริ มสร้ างสุ ขภาพแบบองค์
รวม เพื่อให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี โดยเน้นการส่ งเสริ มทั้งสุ ขภาพกายและจิตองค์ประกอบของ
สุ ขภาพที่ดี ปั จจัยที่ส่งผลต่อสุ ขภาพการดูแลสุ ขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การ
เสริ มสร้ างภูมิคุม้ กัน สุ ขนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกายการออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพจิตใจและอารมณ์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพจิต การฝึ กสติ สมาธิ และ
การทาความเข้าใจชี วิตการดาเนิ นชี วิตอย่างบุคคลที่มีสุขภาพดี ตามนิ ยามของ WHO และ
ข้อมูลการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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

จริยศาสตร์ ในสั งคมฐานวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics in Science-based Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิชานี้ เป็ นการศึกษาประเด็นทางจริ ยธรรมและสังคมที่ เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาทฤษฎีจริ ยธรรมเบื้องต้นของตะวันตกและตะวันออก
ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี เหล่านี้ กบั กรณี ศึกษาที่เกิ ดขึ้นในสังคมปั จจุบนั
และจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจต่อความ
ซับซ้อนในประเด็นทางจริ ยธรรมซึ่ งนักวิทยาศาสตร์ ในวิชาชี พด้านต่างๆ กาลังประสบอยู่
โดยมุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก รณี ศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ แ ละการวิ จ ารณ์ ใ นห้ อ งเรี ยน

จุดมุ่งหมายของวิชานี้ คือ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความเข้าใจต่อความคิดเห็นที่ขดั แย้ง
กันในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและ
กาหนดมาตรฐานจริ ย ธรรมของตนเองซึ่ ง พัฒนาขึ้ นจากการวิพ ากษ์วิจารณ์ ร่วมกันจาก
ทัศนะต่างๆ ได้
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

ประวัติศาสตร์ อารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ต้ น ก าเนิ ด และพัฒ นาการของมนุ ษ ย์ใ น 5 ยุ ค ได้ แ ก่ ยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปั จจุบนั โดยศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับ
การด าเนิ น ชี วิ ต พฤติ ก รรม การศึ ก ษาจะเน้น เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ซึ่ งสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ปรากฏการณ์ที่ส่งผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดจากค่านิ ยมและทัศนคติที่
สัมพันธ์กบั ขนบธรรมเนี ยม ความเชื่ อ และนวัตกรรม รวมถึงความสามารถในการสื่ อสาร
ผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัยต่างๆ จนถึงปั จจุบนั
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

มนุษย์ กบั การใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิช านี้ มุ่ ง สอนทัก ษะการคิ ดวิ เคราะห์ และการใช้เ หตุ ผ ล หลัก การแสวงหา
ความรู้ แ บบอุ ป นัย และนิ ร นัย การใช้เ หตุ ผ ลของคนในโลกตะวัน ออกและตะวัน ตก
กรณี ศึกษาการใช้เหตุผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวติ
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

ภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Indigenous Knowledge)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ นและภูมิปัญญาไทยในแง่ มุมต่างๆ ทั้งทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่ อให้เกิดการรับรู ้คุณค่าของภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น หลักการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองในท้องถิ่นต่างๆ สามารถชี้ ให้เห็นได้วา่
การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองว่าเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดชี วิต สร้างทักษะวิธีใน
การแสวงหาความรู ้อย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
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

การบริ หารจัดการยุคใหม่ และภาวะผู้นา
3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดการบริ หารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้ืนฐานของการจัดการประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์ก ร การควบคุ มการตัดสิ นใจ การสื่ อสาร การจูงใจ ภาวะผูน้ า การ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การประยุกต์ใช้สถานการณ์ต่างๆ

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

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Technology and Innovation for Sustainable Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี

3(3-0-6)

ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด และบทบาทของเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมต่ อการ
สร้ างสรรค์ที่ยงั่ ยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็ นมนุ ษย์ รวมถึ งนโยบาย กลยุทธ์
เครื่ องมือสาหรับการสังเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริ มสร้างความ
แข็งแกร่ งในเชิ งเศรษฐกิจและสังคมฐานปั ญญา ตลอดจน จริ ยธรรมในการบริ หารจัดการ
การใช้ประโยชน์ และการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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

จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
(Managerial Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุ ษย์ในองค์การ
ซึ่ ง รวมถึ ง ปั จจัย ทางจิ ตวิ ท ยาที่ มี ผ ลกระทบต่ อพฤติ ก รรมการท างานของมนุ ษ ย์ ได้แ ก่
ทัศนคติ การสื่ อสาร อิทธิ พลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ ยงั ได้ศึกษาการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมนุ ษย์ใ นองค์การ ความขัดแย้ง การบริ หารความขัดแย้ง พฤติกรรมผูน้ าและ
ความมีประสิ ทธิภาพขององค์การ
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

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีส่ าธารณะ
3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิชานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์จะพัฒนาบุ ค ลิ กภาพและทักษะการพูดในที่ ส าธารณะของ
ผูเ้ รี ย น โดยพัฒนาคุ ณ ลัก ษณะและทัก ษะที่ ส าคัญดัง นี้ กิ ริย าท่ า ทาง การแต่ ง กาย และ
มารยาททางสัง คม จิ ตวิท ยาในการสื่ อสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การ
อธิ บายและให้เหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ื่นได้ การ
นาเสนองานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
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

ศาสตร์ และศิลป์ ในการดาเนินชี วติ และการทางาน
3(3-0-6)
(Science and Art of Living and Working)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การใช้ศ าสตร์ และศิ ล ป์ ในการดาเนิ น ชี วิตและการท างาน บุ คลิ ก ภาพและการ
แสดงออกทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ์ การคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุ ผล การแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ คุณค่าชี วิต การพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การ
สร้างสุ ขภาวะให้กบั ชี วิตและการทางาน ศิลปะในการทางานอย่างมีความสุ ขและศิลปะใน
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
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

สั งคมศาสตร์ บูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrative Social Sciences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิชานี้เป็ นการบูรณาการเนื้ อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านสิ่ งแวดล้อม โดยครอบคลุ ม
ประเด็นทางสังคมที่ ได้รับความสนใจในปั จจุบนั อาทิเช่ น ปั ญหาด้านความแตกต่างทาง
ชาติพนั ธุ์ ปั ญหาการกระจายทรัพยากร ปั ญหาความไม่มนั่ คงทางการเมือง และปั ญหาความ
เสื่ อมโทรมด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
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

วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว
3(2-2-6)
(Culture and Excursion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิชานี้ มี เนื้ อหามุ่งให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั วัฒนธรรม การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ วิถีชีวิต ที่ หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็ นสื่ อกลางในการ
เรี ยนรู ้รวมทั้งการใช้ภาษาในการสื่ อสารและการบริ หารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว
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

ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
(General English)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี

3(3-0-6)

รายวิชานี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ทักษะการคิ ด ทักษะการ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ การจัดการเรี ยนการสอน
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรี ยนรู้มาบูรณาการในรายวิชา
ผ่านเนื้อหาและบริ บทที่หลากหลาย และกิจกรรมที่เน้นการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและ

นอกชั้นเรี ยน จุดมุ่งหมายของรายวิชา ด้านการอ่าน และไวยากรณ์ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
อ่านและวิเคราะห์ประโยคที่ซบั ซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการทา
ความเข้าใจเนื้อเรื่ องและการสรุ ปใจความสาคัญ ด้านการเขียน สามารถเขียนข้อความสั้นๆ
และสามารถใช้พ จนานุ ก รมประกอบการเขี ย นได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้า นการพู ด
สามารถพู ด บทสนทนาสั้ นๆ ในชี วิ ต ประจ าวัน ใช้ ภ าษาอัง กฤษในชั้น เรี ย น และใช้
ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่ อง และอธิ บายเรื่ องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้านการฟั ง
สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรื อบทสนทนาได้ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม
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

ทักษะและกลยุทธ์ ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Skills and Strategies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ทักษะการคิด ทักษะและกล
ยุ ท ธ์ ภ าษาอัง กฤษ รวมถึ ง การเรี ย นรู ้ ภ าษาอัง กฤษแบบพึ่ ง ตนเอง และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการบูรณาการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเรี ยนรู ้ ในรายวิชา กิ จกรรมการเรี ยนการสอนเน้นการทางานเป็ นกลุ่ ม
การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา ด้านการอ่านเน้นการใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมทั้งเพื่อการแสวงหาความรู ้และ
ความเพลิ ดเพลิ น การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ การสรุ ปความ และการบันทึกการอ่าน
ด้านการเขียน เน้นกระบวนการเขียน การเขียนในระดับย่อหน้า การใช้แหล่งอ้างอิง รวมถึง

พจนานุ กรม และหนังสื อไวยากรณ์ ประกอบการเขียน และการแก้ไขงานเขียนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการพูด เน้นการนาเสนอผลงาน และกลยุทธ์การสื่ อสาร การ
พูดเพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และแสดงความคิดเห็ นในหัวข้อต่างๆ ด้านการฟั ง เน้นกลยุทธ์
การฟัง การฟังระดับย่อหน้า การจับใจความสาคัญ และการฟังเพื่อข้อมูลเฉพาะอย่าง
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

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic English)
วิชาบังคับก่อน : LNG 102 ทักษะและกลยุทธ์ ภาษาอังกฤษ (English Skills and
Strategies) / หรื อมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ ต่ากว่ า 60 % (ตามเกณฑ์ การคัดเลือก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ)
รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ทักษะการคิด ภาษาอังกฤษ
ในเชิงวิชาการ กลยุทธ์การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ การเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และ
เจตคติ ที่ ดี ต่ อภาษาอัง กฤษ การเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ การบู ร ณาการ
นวัตกรรมการเรี ยนรู้และเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรี ยนรู ้ และเพิ่มพูนความรู ้ และการทากิ จกรรมที่หลากหลาย จุดมุ่งหมายของรายวิชา ด้าน
การอ่าน มุ่งให้ผเู ้ รี ยน สามารถอ่านบทความเชิงวิชาการและสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่อ่าน
ได้ พร้ อมทั้งสามารถอ่านเชิ งวิเคราะห์ และ แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องที่อ่านได้ ด้าน
การเขียน สามารถเขียนความเรี ยงโดยใช้ขอ้ มูลอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม ด้านการฟังและพูด

ผูเ้ รี ยนสามารถ ฟั งบรรยาย นาเสนองาน ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษแบบฉับพลันได้
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

การเรียนภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Learning Language and Culture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การศึ ก ษาในเนื้ อ หาที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจอัน เกี่ ย วข้อ งกับ การเรี ยนรู ้ ภ าษาและ
วัฒนธรรมและการใช้ภาษา
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

การเรียนภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง
3 (0–6–6)
(English Through Independent Learning)
วิชาบังคับก่อน : LNG 103/ LNG 107
ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง การใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ การรายงานประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและ
รับความคิดเห็นจากอาจารย์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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

การฟังอย่างมีประสิ ทธิผล
1(1-0-2)
(Effective Listening)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเสริ มการฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรายวิชา
หลัก ในสาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษา การเรี ยนการสอนเน้ น กลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธี ก ารฟั ง ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การจดบันทึ ก จากการฟั ง ผ่า นเนื้ อเรื่ องหรื อ หัวข้อ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในสาขาของนักศึกษา มีการนาบทเรี ยนหรื อบทสนทนาที่บนั ทึกจาก
สถานการณ์จริ งในสาขาวิชาต่างๆมาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยน
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

ทักษะการนาเสนองาน
1(1-0-2)
(Oral Presentation Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการนาเสนองาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี การให้ความสาคัญแก่การใช้วจนะและอวัจนะภาษา การฝึ กออก
เสี ยง การใช้ภาษาเพื่อส่ งสัญญาณบอกนัยให้ผฟู ้ ั งทราบเมื่อมีการเปลี่ ยนเรื่ อง อ้างถึงหัวข้อ
อื่นๆ ของการนาเสนองาน การใช้สื่อประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ ง
การประเมิ นตนเองและเพื่ อนร่ วมชั้นเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาการนาเสนองานของ
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)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มความรู ้ดา้ นองค์ประกอบของการเขียนทั้งในระดับ
ประโยค ย่อหน้าและเนื้ อเรื่ อง เพื่อให้นักศึ กษาสามารถเขี ยนรายงานการปฏิ บตั ิ การตาม
รู ปแบบที่เหมาะสมกับสาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ท้ งั ด้านไวยากรณ์และการ
เรี ยบเรี ยงความคิดเพื่อนาเสนอเนื้ อหาในทุกขั้นตอนของการฝึ กเขียน นอกจากนี้ เนื้ อหาการ
เรี ยนยังครอบคลุมถึงการสรุ ปความและถอดความเป็ นคาพูดของตนเองเพื่อเสริ มสร้างความ
ตระหนักด้านปัญหาการคัดลอกข้อมูล
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

สุ นทรี ยะแห่ งการอ่ าน
3(3–0–6)
(Reading Appreciation)
วิชาบังคับก่อน : LNG 103, LNG 107
หลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่ องและใจความ การอ่านเชิ งวิจารณ์ การอ่านสื่ อ
และงานเขียนหลากหลายรู ปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุ นทรพจน์ เรื่ องสั้น บทกวี นว
นิยาย เน้นการพัฒนาความซาบซึ้ งในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์
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

การแปลเบือ้ งต้ น
3(3–0–6)
(Basic Translation)
วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107
ทฤษฎีและกระบวนการแปล วิธีการแปล ประเด็นทางวัฒนธรรมและศิลปะใน
การแปล ปั ญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ปั ญหาในการแปลภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ หลักการและการฝึ กแปลแบบดั้งเดิมการแปลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ สัมมนา
ปั ญหาในการแปลและแนวทางแก้ไข ทิศทางการแปลในปั จจุบนั
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

การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Intercultural Communication)
วิชาบังคับก่อน : LNG 103 หรือ LNG 107
หลักการสื่ อสาร แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม วัจนและอวัจนภาษา
ปั ญหาการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมในสื่ อประเภทต่างๆ การสื่ อสาร
ระหว่า งวัฒนธรรมผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารระหว่า งวัฒนธรรมเพื่ อ
ความสาเร็ จในด้านสังคมและการทางาน
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

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและงานอาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Communication and Careers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสื่ อสารและภาษาเพื่อการสื่ อสาร ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การฟั งและการพัฒนาทักษะการฟั ง ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะ
การอ่าน ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ
การเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน การประยุกต์ใช้ทกั ษะการฟัง 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

ทักษะการพูดภาษาไทย
3(3-0-6)
(Speaking Skills in Thai)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับการสื่ อสารและการพูด การสนทนาในชี วิตประจาวัน การ
สัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น การนาเสนองานหรื อสิ นค้า
Principles of communication and speaking. Everyday conversation. Job
interview. Discussion and giving opinion. Project and product presentation.

LNG 296

ทักษะการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
(Writing Skills in Thai)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับ การเขี ยน การเขี ย นย่อหน้า การเขี ยนเรี ยงความ การเขี ย น
บทความ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
Principles of writing. Writing a paragraph, an essay and an article. Writing an
academic report.

LNG 311

ภาษามาเลย์เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Basic Malay Language)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสี ยง ทักษะการสื่ อสารเบื้องต้นสาหรับสถานการณ์
ต่างๆในชี วิตประจาวัน อาทิ การทักทายและการแนะนาตัว การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบุคคลใน
ครอบครัว การบอกวันเวลา การอธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง หรื อกิจกรรมที่น่าสนใจ
การสั่ง อาหาร การสอบถามราคา การซื้ อสิ นค้า การถามตอบให้ข ้อมูล เกี่ ย วกับ สถานที่
ตาแหน่ง 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

ภาษาเขมรเบือ้ งต้ น
3(3–0–6)
(Basic Cambodian)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ระบบเสี ย งและตัว อัก ษร ทัก ษะการสื่ อ สารเบื้ อ งต้น
สาหรั บสถานการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจาวันอาทิ การทักทายและการแนะนาตัว การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การบอกวันเวลา การอธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรมในยาม
ว่าง หรื อกิจกรรมที่น่าสนใจ การสั่งอาหาร การสอบถามราคา การซื้ อสิ นค้า การถามตอบ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ ตาแหน่ง 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

ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ น
3(3–0–6)
(Basic Vietnamese)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ระบบเสี ย งและตัว อัก ษร ทัก ษะการสื่ อ สารเบื้ อ งต้น
สาหรั บสถานการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจาวันอาทิ การทักทายและการแนะนาตัว การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การบอกวันเวลา การอธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรมในยาม
ว่าง หรื อกิจกรรมที่น่าสนใจ การสั่งอาหาร การสอบถามราคา การซื้ อสิ นค้า การถามตอบ
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ ตาแหน่ง 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

เคมีพนื้ ฐาน
3(3–0–6)
(Fundamental Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ปริ มาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม และการจัดเรี ยงอีเล็กตรอนของ
อะตอม คุณสมบัติของตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุเรพรี เซนเตทีพ อโลหะ ธาตุทรานสิ ชนั่
คุณสมบัติของ แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์
เคมี ไฟฟ้ าเคมี
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)
วิชาบังคับก่อน : CHM 101, 103 หรือเรียนพร้ อมกับวิชา CHM 101, 103
เทคนิ คพื้นฐานที่ใช้สาหรับปฏิบตั ิการเคมีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ตอ้ งเรี ยน
ในวิชา CHM 101, 103
Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 101, 103.

MTH 001

แคลคูลสั ทัว่ ไป
(General Calculus)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี

3(3-0-6)

ฟังก์ชนั ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์และการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราสัมพัทธ์
การหาค่าสู งสุ ดต่ าสุ ดของฟั งก์ชนั การอิ นทิเกรต เทคนิ คการอินทิ เกรตโดยวิธีเปลี่ ยนตัว
แปร วิธีแยกส่ วนและวิธีแตกเศษส่ วนย่อย การประยุกต์ของอินทิกรัลจากัดเขตเกี่ยวกับการ
หาพื้นที่ระหว่างกราฟ อนุ กรมของฟั งก์ชัน การทดสอบการลู่ เข้าโดยทดสอบอัตราส่ วน
อนุกรมกาลัง จานวนเชิงซ้อน อนุพนั ธ์ยอ่ ย 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

คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ทบทวนฟั ง ก์ชันและสมบัติข องฟั งก์ชัน จานวนออยเลอร์ ฟั งก์ชันลอการิ ทึ ม
ฟั งก์ชนั ผกผัน ลิ มิตของฟั งก์ชนั การคณนาของลิ มิต ฟั งก์ชนั ตรี ต่อเนื่ อง แนวคิดพื้นฐาน
ของอนุ พนั ธ์ อนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิ ต กฎลูกโซ่ อนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั อดิศยั อนุ พนั ธ์
ของฟั งก์ชนั ผกผัน การหาอนุ พนั ธ์โดยปริ ยาย อนุ พนั ธ์อนั ดับสู ง รู ปแบบยังไม่กาหนดและ
กฎโลปิ ตาล ผลต่างเชิ งอนุ พนั ธ์ การประมาณค่าเชิ งเส้น ทฤษฎี บทค่าสู งสุ ด-ต่าสุ ด ทฤษฎี
บทของรอล และทฤษฎีบทค่ามัชฌิม ความเว้าและอนุพนั ธ์อนั ดับสอง การใช้อนุพนั ธ์และ
ลิมิตในการการวาดภาพเส้นโค้ง การประยุกต์ปัญหาสู งสุ ด -ต่าสุ ด อัตราสัมพัทธ์ แนวคิด
พื้นฐานของปริ พนั ธ์ ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลสั สมบัติของปฏิยานุพนั ธ์และปริ พนั ธ์จากัด
เขต ปริ พนั ธ์ไม่จากัดเขต การหาปริ พนั ธ์โดยการแทนค่า การหาปริ พนั ธ์โดยการแยกส่ วน
การหาปริ พนั ธ์โดยใช้เศษส่ วนย่อย พื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้น ปริ พนั ธ์ไม่ตรง
แบบ การหาปริ พนั ธ์เชิงตัวเลข ฟังก์ชนั หลายตัวแปร กราฟของสมการ อนุ พนั ธ์ยอ่ ย ผลต่าง
เชิ งอนุ พนั ธ์ กฎลู กโซ่ จุดวิกฤต อนุ พนั ธ์ย่อยอันดับสอง สุ ดขีดสัมพัทธ์ สู งสุ ดและต่ าสุ ด
และจุดอานม้า
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

คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : MTH 101 Mathematics I
สเกลาร์ และเวกเตอร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิ งเวกเตอร์ ผลคูณเชิ งเกลาร์ ของสาม
เวกเตอร์ เส้นและระนาบในปริ ภูมิสามมิติ
อุปนัยเชิ งคณิ ตศาสตร์ ลาดับ อนุ กรม การทดสอบด้วยปริ พนั ธ์ การทดสอบด้วย
การเปรี ยบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่ วน อนุ กรมสลับ การลู่เข้าสัมบูรณ์ การกระจายทวิ
นาม อนุกรมกาลัง สู ตรของเทย์เลอร์
ฟั งก์ชนั เป็ นคาบ อนุ กรมฟูริเยร์ พิกดั เชิ งขั้ว พื้นที่ในพิกดั เชิ งขั้ว ปริ พนั ธ์จากัดเขต
บนระนาบและบริ เวณทรงตัน ปริ พนั ธ์สองชั้นในมุมฉาก ปริ พนั ธ์สองชั้นในรู ปแบบเชิ งขั้ว
การแปลงของตัวแปรในปริ พนั ธ์หลายชั้น ปริ พนั ธ์สามชั้นในพิกดั ฉาก ปริ พนั ธ์สามชั้นใน
พิกดั ทรงกระบอกและพิกดั ทรงกลม
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

คณิตศาสตร์ 3
3(3-0-6)
(Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : MTH 102
ความคิดรวบยอดพื้นฐาน: ชนิด อันดับ ระดับขั้น
สมการอับดับหนึ่ง : ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรงและไม่
แม่นตรง ตัวประกอบปริ พนั ธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเบอร์ นูลย์
สมการอันดับสู ง : สมการเชิ งเส้น คาตอบของสมการเชิ งเส้นที่มีสัมประสิ ทธิ์
ค่าคงที่และสัมประสิ ทธิ์ เป็ นตัวแปร การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ งและอันดับสอง การ
แปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเบื้องต้น

เวกเตอร์ : ฟั งก์ชนั เวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็ วและความเร่ ง เคิร์ลของ
เวกเตอร์ ฟิลด์ อนุ พนั ธ์ระบุทิ ศทาง เกรเดียนต์ของสเกลาร์ ฟิลด์ ไดเวอร์ เจนซ์ของเวกเตอร์
ฟิ ลด์
การหาปริ พนั ธ์เวกเตอร์ : ปริ พนั ธ์เส้น, ปริ พนั ธ์ผวิ , ปริ พนั ธ์ปริ มาตร
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

ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไปสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
3(3–0–6)
(General Physics for Engineering Student I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆทางฟิ สิ กส์ เวกเตอร์ การเคลื่ อนที่ ใน 1-, 2-, และ 3มิติ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พลังงานและงาน โมเมนตัมเชิงเส้น การหมุน ทอร์ กและ
โมเมนตัมเชิงมุม สมดุลและการยืดหยุน่ ของไหล การสั่น คลื่นและเสี ยง 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

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป 1
1(0–2–2)
(General Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : PHY 101/PHY 103 หรือ พร้ อมกับ PHY 101/PHY 103
การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา 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)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
อุปกรณ์เขียนแบบและการใช้ การประยุกต์รูปทรงเรขาคณิ ต ตัวอักษรและตัวเลข
การเขียนแบบออร์ โธกราฟฟิ กและการสเก็ต การกาหนดขนาดมิติและโน้ต ภาพฉายออร์ โธ
กราฟฟิ กของจุด เส้นระนาบและรู ปทรง การเขียนแบบและสเก็ตภาพไอโซเมตริ ก และภาพ
ออฟบริ ก ภาพช่วยของจุดของเส้น ระนาบ และรู ปทรง ภาพตัดและรู ปแบบที่ใช้โดยทัว่ ไป
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

กลศาสตร์ วิศวกรรม
3(3–0–6)
(Engineering Mechanics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับสถิ ติศาสตร์ ระบบแรง และสมดุ ล การพิจารณาทัว่ ๆ ไป
สาหรับโครงสร้าง และความเสี ยดทาน งานสมมติ ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับพลวัต คิเนมา
ติคส์ และคิเนติคส์ของอนุภาค คิเนติคส์ของระบบอนุภาค และคิเนมาติคส์ของวัตถุเกร็ ง
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

วิศวกรรมอุณหภาพ
3(3–0–6)
(Thermal Engineering )
วิชาบังคับก่อน: PHY 103
(สาหรับนักศึกษานอกหลักสู ตรวิศวกรรมเครื่ องกล)
คาจากัดความและแนวคิดพื้นฐาน คุ ณสมบัติของสารบริ สุทธิ์ งานและความร้ อน
กฎข้อหนึ่ งและข้อสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี วัฎจักรกาลังและการทาความเย็น ปั๊ ม
และเครื่ องอัดอากาศ เครื่ องยนต์เผาไหม้ภายใน 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

เทคโนโลยีฟ้า 1 (ไฟฟ้ากาลัง)
3(2–3–6)
(Electrotechnology (Power))
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ทาการทดลองในห้องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการหาลักษณะจาเพาะของเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้ า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ า มอเตอร์ และเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าชนิดต่างๆ ตามที่ได้ศึกษาใน
วิชา 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

เทคโนโลยีการผลิต
2(1–3–4)
(Production Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
งานปรั บ แต่ ง และเครื่ อ งมื อ กล การใช้ แ ละการระวัง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ ถ่ า ยแบบ
เครื่ องมือวัด เครื่ องมือที่ทางานด้วยมือ เครื่ องมือที่ทางานด้วยกาลังขับ การทาเกลียวด้วย
แท๊ปและดาย โครงสร้ างของเครื่ องกลึ งและการใช้ งาน เครื่ องเจาะ เครื่ องกัด เครื่ องไส
ความเร็ วตัดและอัตราการป้ อนการทางานด้วยเครื่ องมือกล
งานโลหะแผ่นและงานเชื่ อมโลหะ เครื่ องมือและเครื่ องมือกลที่ใช้สาหรับโลหะ
แผ่น วัสดุที่ใช้ทาโลหะแผ่น การแบ่งชนิ ดของรู ปร่ างทางเรขาคณิ ต ตะเข็บ การขึ้นตะเข็บ
และการต่อ การเชื่ อมด้วยก๊าซอ๊อกซิ เจนและอะเซททีลีน การเชื่ อมอาร์ ค การตัดด้วยก๊าซ
อ๊อกซิ เจนและ อะเซททีลิน การตัดด้วยพลาสมา การแล่นประสานและการบัดกรี เหล็ก

แผ่น การเลือก อีเลคโทรดและลวดป้ อนเติม การเชื่อมมิกและทิก การเตรี ยมรอยเชื่ อม การ
ตรวจสอบรอยเชื่อม
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

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Electric Circuit Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หน่ วยพื้นฐานของการวัด ประจุไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้ า
แหล่งจ่ายไฟ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ ชอฟฟ์ วงจรตัวต้านทานแบบขนานและอนุกรม
การคานวณหาแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าแบบแบ่ง แยก การวิเคราะห์ วงจรโดยวิธี
โหนด วิธีเมสหรื อลูป ซูปเปอร์ โพซิ ชนั ทฤษฎีเทวินินและนอร์ ตนั การส่ งจ่ายกาลังสู งสุ ด
วงจรแบบวายและเดลตา พื้นฐานทฤษฎีสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก ตัวเก็บประจุและ
ตัวเหนี่ยวนา วงจรพื้นฐานของตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนา วงจรพื้นฐานของตัวต้านทาน
และตัว เก็ บ ประจุ วงจรพื้ นฐานของตัว ต้า นทาน ตัวเหนี่ ย วน า และตัวเก็ บ ประจุ การ
ตอบสนองทางธรรมชาติ ของวงจร RL, RC และ RLC การวิเคราะห์แบบเฟเซอร์ การ
วิเคราะห์กาลังไฟฟ้ าในวงจรกระแสสลับ
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

การปฏิบัติงานด้ วยโปรแกรมทางวิศวกรรม
1(0–3-3)
(Engineering Software Practice)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ศึ ก ษาและใช้ง านโปรแกรมวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ าโดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป
PSPICE และ MATLAB ในการแก้ปัญหาทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
Basic commands in PSPICE and MATLAB for electrical and electronic circuit
analysis.

INC 161

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 3(2–2–4)
(Computer Programming for Control Systems and Instrumentation Engineering)

วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิ บตั ิ ก าร โปรแกรมผังงานและไดอะแกรม
สถานะ โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร ระบบเลขฐานสองและฐานสิ บ การดาเนิ นงาน
ทางคณิ ตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ การรับและการส่ งข้อมูล การติดต่อกับผูใ้ ช้ การค้นหา
จุ ดบกพร่ องด้วยดี บ กั เกอร์ การการเขี ยนโปรแกรมโครงสร้ า ง คาสั่ง ตัดสิ นใจและคาสั่ ง
ทางานวนรอบ โปรแกรมย่อยหรื อฟั งก์ชนั ข้อมูลชนิ ดโครงสร้ าง อาร์ เรย์และพอยน์เตอร์
ระบบแฟ้ มข้อมูลและการจัดการข้อมูล การติดต่อกับฮาร์ ดแวร์ ภายนอก
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

เปิ ดโลกทัศน์ วศิ วกรรมระบบ
(Systems Engineering Exploration)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี

1(1–2-2)

ทักษะพื้นฐานในวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่ องมือวัด การทาเอกสารและ
รายงานเชิงวิทยาศาสตร์ การนาเสนอผลงาน ระบบการคิดและการแก้ปัญหาเชิ งวิศวกรรม
แผนผังกระบวนการและแผนภูมิลาดับ

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

สั ญญาณและระบบ
3(2–2–4)
(Signals and Systems)
วิชาบังคับก่ อน: INC 111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า(Electrical Circuit Analysis) หรือที่
เทียบเท่า
พื้นฐานสัญญาณและระบบ ความสัมพันธ์ ระหว่างสัญญาณอิ นพุตและสัญญาณ
เอาต์พุ ต ประเภทของสัญญาณ ประเภทของระบบ อนุ กรมฟู ริเยร์ และการแปลงฟูริเยร์
แบบต่อเนื่ อง การวิเคราะห์ทางความถี่ ทฤษฎี การแซมปลิ้ง การแปลงฟูริเยร์ แบบเวลาไม่
ต่อเนื่ องและการแปลงฟู ริเยร์ อย่า งเร็ ว ทบทวนเรื่ องการแปลงลาปลาซและการใช้ง าน
สาหรับวิเคราะห์ระบบแบบเชิ งเส้นต่อเนื่ องไม่เปลี่ยนตามเวลา ฟั งก์ชนั การตอบสนองทาง
ความถี่ ของระบบแบบเชิ งเส้นต่อเนื่ องไม่เปลี่ยนตามเวลา การวิเคราะห์ตวั กรองสัญญาณ
และการใช้งาน การแปลงแซดและการแทนระบบด้วยแซดทรานสเฟอร์ ฟังก์ชนั ฟั งก์ชัน
การตอบสนองเชิ ง ความถี่ ข องระบบแบบเชิ ง เส้ น ไม่ ต่ อ เนื่ อ งไม่ เ ปลี่ ย นตามเวลา การ
ประมวลผลสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่ องด้วยตัวกรองสัญญาณ ตัวอย่างและการใช้ MATLAB
ในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ
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

อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และการออกแบบวงจร
3(3–0–6)
(Electronics Devices and Circuit Design)
วิชาบังคับก่ อน : INC 111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis) หรือที่
เทียบเท่า
พื้ น ฐานเซมิ ค อนดัก เตอร์ แ ละทฤษฎี ข องรอยต่ อ พี เ อ็ น คุ ณ ลัก ษณะและการ
ประยุกต์ใช้งานไดโอดและซี เนอร์ ไดโอด วงจรจัดรู ปสัญญาณ วงจรจ่ายไฟตรงอย่างง่าย
และการออกแบบวงจรทวีแรงดันไฟตรง ทรานซิสเตอร์ 2 รอยต่อ (BJT) และทรานซิ สเตอร์
สนามไฟฟ้ า (FET) การทางานและคุณลักษณะ ข้อกาหนดต่างๆ และเทคนิ คการจัดไบแอส
การวิ เ คราะห์ และการออกแบบวงจรขยายโดยใช้ ท รานซิ ส เตอร์ 2 รอยต่ อ และ
ทรานซิ สเตอร์ สนามไฟฟ้ า ออปแอมป์ ทฤษฎีการทางาน ลักษณะสมบัติ ข้อกาหนดเฉพาะ
และการประยุกต์ใช้งานออปแอมป์ ลักษณะสมบัติ ความเป็ นเชิ งเส้น และไม่เป็ นเชิ งเส้น
การวิเคราะห์ และออกแบบวงจรทางอิ เล็กทรอนิ กส์ เช่ น วงจรแหล่ งจ่ายไฟ วงจรกรอง
ความถี่ และวงจรขยายแบบต่างๆ เป็ นต้น การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และ
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

ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทัล
3(3–0–6)
(Logic Theory and Digital Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ระบบตัวเลขและรหัสต่างๆที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รหัสไบนารี บีซีดี เกรย์
แอสกี้ พาริ ต้ ีบิทสาหรับการตรวจสอบความผิดพลาด ทฤษฎีบูลีนและตารางความจริ ง ลอจิ
เกท วิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลดรู ปฟั งก์ชนั โดยใช้วิธีต่างๆ เช่น ทฤษฎีบูลีน แผนผัง
คาร์โน ระบบมัลติเพิลเอาต์พุต วงจรแนน-นอร์ ตัวอย่างการใช้งานวงจรลอจิก ฟลิปฟลอป
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรซีเควนเชียล วงจรซิงโครนัสและอะซิ งโครนัส ไดอะแกรม

การเปลี่ ยนสภาวะและตารางการเปลี่ยนสภาวะ ไอซี ดิจิทลั ตระกูลต่างๆ (ทีทีแอล ซี มอส
อื่นๆ) การนาไอซี ตระกูลต่างๆมาต่อกัน ออกแบบวงจรดิจิทลั ในระดับ SSI และ MSI วงจร
ถอดรหัสและวงจรเข้ารหัส วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรดิมลั ติเพล็กซ์ วงจรนับและวงจร
เลื่ อ นข้อ มู ล วงจรเปลี่ ย นแอนะล๊ อ กเป็ นดิ จิ ท ัล และวงจรเปลี่ ย นดิ จิ ท ัล เป็ นแอนะล๊ อ ก
ออกแบบ สร้าง วิเคราะห์ และแก้ปัญหาวงจรต่างๆ
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

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
3(3–0-6)
(Industrial Electronics)
วิชาบังคับก่ อน : INC 221 อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบวงจร (Electronics
Devices and Circuit Design), INC 222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทั ล (Logic
Theory and Digital Circuit Design)
แนะนาอิเล็กทรอนิ กส์อุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ าสาหรับอุตสาหกรรม สวิทช์และ
รี เลย์ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ทางานด้วยแสง วงจรปรับแต่งสัญญาณสาหรับ
ตัวตรวจจับ ของอุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลัง ชนิ ดต่ า งๆ การควบคุ ม แบบเฟส การขับ
อุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ก าลัง อุ ป กรณ์ เชื่ อมต่ อทางแสง วงจรแปลงไฟกระแสสลับเป็ น
กระแสตรง วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรง เทคนิคพัลส์วิดธ์มอดูเลชันและการควบคุมแบบ
ป้ อนกลับ วงจรแปลงไฟกระแสตรงเป็ นกระแสสลับและเทคนิ คการควบคุม การควบคุม
และขับมอเตอร์ไฟฟ้ า
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

การวัดทางไฟฟ้า
3(3–0-6)
(Electrical Measurement)
วิชาบังคับก่ อน : INC 111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis) หรือที่
เทียบเท่า
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีทาการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการวัด ความถูกต้อง ความ
เที่ ย งตรง ความเป็ นเชิ ง เส้ น การสอบย้อน ความคลาดเคลื่ อน การปรั บเที ย บมาตรฐาน
มาตรฐานและการจัดการข้อมูล หลักการเบื้องต้นของเครื่ องวัด การขยายพิสัยการวัดแบบ
แกนเหล็ก ส าหรั บ เครื่ องวัด แบบต่ า งๆ เช่ น ขดลวดเคลื่ อนที่ แม่ เหล็ ก ถาวร อิ เล็ ก โตร
ไดนาโมมิเตอร์ เครื่ องวัดแบบเหนี่ยวนา เครื่ องวัดแบบชี้ศูนย์ บริ ดจ์ไฟตรงและไฟสลับและ
โพเทนชิ โอมิเตอร์ การวัดอิมพิแดนซ์ในพจน์ของค่าความต้านทาน ค่าความเก็บประจุ ค่า
ความเหนี่ ยวนา อิมพิแดนซ์ ของสายส่ งกาลัง เครื่ องวัดวัตต์แบบเฟสเดี ยวและหลายเฟส
เครื่ องวัด VAR เครื่ องวัดวัตต์-ชัว่ โมง และเครื่ องวัดสัดส่ วนกาลัง หลักการเบื้องต้นของ
ออสซิลโลสโคป ความปลอดภัยสาหรับเครื่ องวัดที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ
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

ระบบการวัดและทดสอบ
3(3–0-6)
(Test and Measurement Systems)
วิชาบังคับก่อน : INC 231 การวัดทางไฟฟ้า (Electrical Measurement) หรือเทียบเท่า
หลัก การของเครื่ อ งวัด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช นิ ด ต่ า งๆ โวลท์มิ เ ตอร์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ออสซิ ลโลสโคปแบบดิ จิทลั ทัว่ ไปและชั้นสู ง เครื่ องวิเคราะห์ สเปกตรั ม เครื่ องวัดดิ จิทลั
ชนิ ดต่างๆ เช่น โวลท์มิเตอร์ แบบดิ จิทลั เป็ นต้น เครื่ องนับความถี่ ตัวกาเนิ ดสัญญาณแบบ

ต่างๆ ตัวสังเคราะห์รูปคลื่น ตัวจ่ายกาลัง เครื่ องวิเคราะห์เชิ งตรรก เครื่ องมือทดสอบสารกึ่ง
ตัวนา ระบบการวัดแบบอัตโนมัติ มาตรฐานการเชื่ อมต่อเครื่ องมือวัดเป็ นเครื อข่ายสัญญาณ
รบกวนและการต่อลงดิน การบารุ งรักษาเครื่ องมือวัด
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

การควบคุมเชิ งตรรกแบบโปรแกรมได้
3(2–3–4)
(Programmable Logic Control)
วิชาบังคับก่ อน : INC 221 อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบวงจร (Electronics
Devices and Circuit Design), INC 222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทั ล (Logic
Theory and Digital Circuit Design) หรือเทียบเท่า
ภาพรวมการควบคุ มแบบล าดับและการประยุก ต์ใ ช้ใ นอุ ตสาหกรรม ที่ มาของ
ระบบอัตโนมัติ คณิ ตศาสตร์ และลอจิกพื้นฐาน (ตัวกระทาการแบบสองระดับ แบบดิ จิทลั
เชิ ง ฐาน การจัด เก็ บ และแสดงตัว เลข การค านวณเชิ ง เลขและการเข้า รหัส เบื้ อ งต้น ใน
คอมพิวเตอร์ ) ตัวตรวจจับที่นิยมใช้ในระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์พ้ืนฐานของงานควบคุม (ตัว
หน่วงเวลา ตัวนับ และการควบคุมแบบใช้วงจรควบคุม) อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย วงจร
ควบคุ ม การควบคุ มมอเตอร์ หุ่ นยนต์อุตสาหกรรม อุ ปกรณ์ และวงจรควบคุ มเชิ งลม ตัว
กระทาการทางไฟฟ้ า ตัวขับมอเตอร์ ตัวกระทาการแบบสองระดับพื้นฐาน ภาพรวมและ
การแบ่งชั้นของพีแอลซี การประยุกต์ใช้งานพีแอลซี หน่ วยโปรแกรมพีแอลซี โปรแกรม
สาหรับเขี ยนโปรแกรมในพีแอลซี ภาษาแลดเดอร์ เบื้ องต้น การเข้าถึ งหน่ วยความจา ตัว
หน่วงเวลา ตัวนับ การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบโปรแกรม ตัวกระทาการแบบการ
ประมวลผลข้อมูล ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้แบบท้องถิ่น
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

ปฏิบัติการดิจิทลั และอิเล็กทรอนิกส์
1(0–3–3)
(Digital and Electronics Laboratory )
วิชาบังคับก่อน : INC 111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis)
หรือเทียบเท่า
วงจรไฟฟ้ าพื้ นฐาน เครื่ อ งวัดไฟฟ้ าแบบอเนกประสงค์ ออสซิ ล โลสโคป การ
ออกแบบวงจรดิจิทลั พื้นฐาน การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
Basic electrical circuit, Multimeter, Oscilloscope, Basic digital circuits design,
Basic electronic circuits design.

INC 281

โครงงานแบบบูรณาการ 1
2(0–4-4)
(Capstone Project I)
วิชาบังคับก่อน : INC 161 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรั บวิศวกรรมระบบควบคุม
และเครื่องมือวัด (Computer Programming for Control Systems and Instrumentation
Engineering), INC 222 อุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบวงจร (Electronics
Devices and Circuit Design) และ INC222 ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิทัล
(Logic Theory and Digital Circuit Design) หรือเทียบเท่า
โครงงานที่ บู ร ณาการระหว่า งวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดิ จิ ท ัล และ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย และลงมือปฏิ บตั ิจริ งในการออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ตามโจทย์ที่กาหนด
Students will be assigned in groups and work on a project that requires
knowledge of electronics, digital systems, and computer programming.

INC 300

การฝึ กงานอุตสาหกรรม
2(S/U)
(Industrial Training)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
นักศึกษาจะต้องเข้าฝึ กงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ ในช่วง
ปิ ดภาคพิเศษ
All students are required to undergo industrial training for a minimum period of
six weeks during University’s summer break.

INC 301

การเตรียมเรียนรู้ ร่วมการทางาน
2(S/U)
(Work Integrated Learning Preparation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
หลัก การ แนวคิ ด และกระบวนการของแผนเรี ย นรู ้ ร่ ว มการท างาน ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง ความรู ้ พ้ืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน ความรู ้ พ้ืนฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน การสื่ อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริ หารคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอ 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

สถิติสาหรับวิศวกรและระบบคุณภาพ
3(3–0-6)
(Engineering Statistics and Quality System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พื้นฐานความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มต่อเนื่ อง ตัวแปรสุ่ มไม่ต่อเนื่ อง ตัวสร้างตัวแปร
สุ่ ม ตัว แปรสุ่ ม แบบหลายตัว แปร ฟั ง ก์ ชัน ความหนาแน่ น ร่ ว ม กระบวนการสุ่ ม การ
วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน แนะน าการควบคุ ม กระบวนการเชิ ง สถิ ติ แผนภู มิ พ าเรโต
แผนภูมิกา้ งปลา แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปร แผนภูมิควบคุมคุณลักษณะ ความสามารถของ
กระบวนการ กระบวนการเชิ งสถิ ติ แบบหลายตัวแปร กระบวนการควบคุ มสถิ ติ แบบ
ทันเวลา
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

การวัดกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม
3(2–2–4)
(Industrial Process Measurement)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
แนะนามาตรวิทยา นิ ยามและความหมายพื้นฐานของการวัด คุ ณสมบัติเชิ งสถิ ติ
และเชิ งจลน์ ความน่าจะเป็ นและสถิติ ความไม่แน่นอน การวัดมิติ แรง แรงบิด ความดัน
อัตราการไหล ระดับ การวัดอุณหภูมิและฟลักซ์ความร้อน การวัดอื่นๆ สัญลักษณ์ในระบบ
การวัดและควบคุ ม วิธีการควบคุ มกรรมวิธี เครื่ องควบคุมเครื่ องมือวัดปริ มาณอื่นๆ การ
เลือก ติดตั้งและบารุ งรักษาเครื่ องมือวัด
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

การสร้ างแบบจาลองของระบบและวิเคราะห์
3(2–2–4)
(System Modelling and Analysis)
วิชาบังคับก่อน: INC 212 สั ญญาณและระบบ (Signals and Systems)
พลวัตของระบบเบื้ องต้น แบบจาลองเชิ ง เส้ น การสร้ า งแบบจาลองของระบบ
เชิ งกล ไฟฟ้ า ของไหล เชิ งความร้ อน และระบบที่มีการเปลี่ ยนแปลงระหว่างโดเมน ผล
เฉลยของแบบจาลองเชิงพลวัต โดยใช้สมการเชิ งอนุพนั ธ์ การแปลงลาปลาส แบบจาลอง
ตัวแปรสถานะ และการจาลองการทางานด้วยคอมพิวเตอร์ การตอบสนองแบบชัว่ ขณะ
แผนภาพแบบบล็อก การวิเคราะห์เสถี ย รภาพของระบบ การวิเคราะห์ ความผิดพลาดที่
สภาวะคงตัว แนะนาการควบคุมแบบป้ อนกลับ การตอบสนองชัว่ ขณะ บล็อกไดอะแกรม
การควบคุมแบบป้ อนกลับเบื้องต้น
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)
วิชาบังคับ ก่ อ น: INC 341 การสร้ างแบบจ าลองของระบบและวิเคราะห์ (System
Modelling and Analysis)
เทคนิ คทางเดินราก การออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีการเดินราก แผนภาพโบด
เกณฑ์เสถียรภาพไนควิสต์ ขอบเขตอัตราขยายและขอบเขตเฟส ตัวควบคุมแบบพีไอดี การ
ออกแบบตัวชดเชยโดยใช้การวิเคราะห์บนโดเมนความถี่ แนะนาการควบคุมแบบดิ จิทลั
ความสัมพันธ์ระหว่างโดเมน s และ z การวิเคราะห์เสถียรภาพ การออกแบบตัวควบคุม
แบบดิจิทลั
Root-locus techniques, Controller design based on Root-locus method, Bode
diagram, Nyquist stability criterion, Gain margin and phase margin, ProportionalIntegrated-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)
วิช าบั ง คั บ ก่ อ น : INC 341 การสร้ า งแบบจ าลองของระบบและวิเ คราะห์ (System
Modelling and Analysis) หรือเทียบเท่า
นิยามและความหมายของการควบคุมกรรมวิธีตามมาตรฐานของ ISA หลักการ
ของกรรมวิธีแบบต่อเนื่ อง ทบทวนพื้นฐานระบบควบคุม แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของ
ระบบ คุณ ลักษณะของกรรมวิธีในเชิ งทฤษฎีและเชิ งปฏิบตั ิ สัญลักษณ์และแผนภาพของ
เครื่ องวัดและกระบวนการตามมาตรฐาน ISA อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ ควบคุมตัวสุ ดท้าย
อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ การปรับแต่งตัวควบคุ มโดยวิธีการเชิ งทฤษฎี
และวิธี การเชิ งปฏิ บตั ิ โครงสร้ างการควบคุม แบบวงจรเดี่ยว แบบอนุ กรม แบบป้ อนไป
ข้างหน้า แบบสัดส่ วน แบบเลื อก แบบอิงความสาคัญและการควบคุ มแบบหลายตัวแปร
การใช้คอมพิวเตอร์ จาลองการทางานของระบบควบคุมกระบวนการ ตัวอย่างการควบคุ ม

กระบวนการอุ ตสาหกรรม เช่ น การควบคุ ม หม้อต้ม การควบคุ ม หอกลั่น การควบคุ ม
กังหันไอน้ 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

การเขียนแบบระบบควบคุมกระบวนการและระบบเครื่องมือวัด
1(0–3–3)
(Process Control System and Instrumentation Drawing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
แนะน าการเขี ย นแบบ ระบบควบคุ ม กระบวนการและระบบเครื่ องมื อ วัด
สัญลักษณ์ และคาย่อ แผนภาพ P&ID แผนภาพ SAMA กฎเกณฑ์การป้ องกัน กฎเกณฑ์การ
กาหนดพื้นที่อนั ตราย เกณฑ์ขอ้ กาหนดของการเดินท่อ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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

ปฎิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1(0–3–3)
(Microprocessors Systems Laboratory)
วิชาบังคับก่อน: INC 361 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
(Microprocessors Systems and Applications)
การฝึ กปฏิ บตั ิงานสาหรั บวิชา INC 361 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน แนะนาไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ การเชื่อมต่อกับผูใ้ ช้
Hand-on practice for INC361 Microprocessors Systems and Applications
Introduction to Microprocessors and Applications, user-interface.

INC 361

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3(3–0–6)
(Microprocessors Systems and Applications)
วิชาบังคับก่อน: INC 111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit Analysis), INC
222ทฤษฎีลอจิกและการออกแบบวงจรดิจิตอล (Logic Theory and Digital Circuit
Design) หรือเทียบเท่า
แนะนาสถาปั ตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ทบทวนการเขี ย นโปรแกรมภาษาชั้น สู ง การท างานของ
อุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณเข้าและสัญญาณออก และการเขียนโปรแกรม เช่น ช่องทางขนาน
ตัวตั้งเวลาและตัวนับ ตัวแปลงแอนะล็อกเป็ นดิ จิทลั ช่ องทางอนุ กรม อินเตอร์ รัพท์ การ
ประยุกต์สาหรับการวัดและการควบคุม
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

ระบบเครือข่ ายและซอฟต์ แวร์ อุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Industrial Network and Software)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
แบบจาลองอ้างอิงของ OSI (7 ระดับ) พื้นฐานการสื่ อสารข้อมูล การมอดดูเลชันแอ
นะล็อกและดิจิทลั วิธีการควบคุมช่องทางสื่ อสาร เกณฑ์วิธีระดับชั้นเครื อข่ายและชั้นนาส่ ง
ข้อมูล การสื่ อสารข้อมูลแบบไร้สาย แบบจาลอง ISA95 ในงานระบบอัตโนมัติ เครื อข่าย
ระดับเซนเซอร์ เครื อข่ายระดับอุปกรณ์ เครื อข่ายระดับหน่ วยควบคุ ม เครื อข่ายเซนเซอร์
แบบไร้ ส าย มิ ด เดิ ล แวร์ ท างอุ ต สาหกรรม (โอเล ส าหรั บ การควบคุ ม กระบวนการ)
เทคโนโลยีฐานข้อมูล เทคโนโลยีเว็บ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การประมวลผลแบบ
กลุ่มหมอก ความปลอดภัยไซเบอร์ในระบบอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยเชิงหน้าที่
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)
วิชาบังคับก่อน : INC 281 โครงงานแบบบูรณาการ 1 (Capstone Project I) หรือเทียบเท่า
โครงงานที่ บู ร ณาการระหว่ า งศาสตร์ ข้ ัน สู ง ต่ า งๆที่ นัก ศึ ก ษาได้เ รี ย นผ่ า นมา
นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย และลงมือปฏิ บตั ิจริ งในการออกแบบและสร้ างอุปกรณ์
หรื อแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กาหนด
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)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ธรรมชาติของอุบตั ิภยั ในงานอุตสาหกรรมและความจาเป็ นของการป้ องกันอุบตั ิภยั
การวางแผนเพื่อความปลอดภัย เช่น ในการวางผังโรงงาน การติดตั้ง เครื่ องป้ องกันใน
เครื่ องจักร การบารุ งรักษา และอื่น ๆ ความปลอดภัยทางไฟฟ้ า พื้นที่อนั ตราย ความภัยทาง
เคมี ระบบฟังก์ชนั ความปลอดภัย
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

การบูรณาการเรียนรู้ ร่วมการทางาน 1: งานประจา
3(0–9-6)
(Work Integrated Learning I: Routine Work)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
เรี ยนรู ้ แบบต่อเนื่ องและฝึ กฝนทักษะวิชาชี พในงานวิศวกรรมระบบควบคุ มและ
เครื่ องมือวัด ได้รับประสบการณ์และมโนทัศน์ในการทางานวิชาชีพวิศวกร
Continual learning and practical skills in control systems and instrumentation
engineering works. Obtaining experiences and conceptual thinking in engineering
careers.

INC 402

การบูรณาการเรียนรู้ ร่วมการทางาน 2: โครงงาน
6(0–18-12)
(Work Integrated Learning II: Project)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ก าหนดโครงงานศึ ก ษาที่ แ สดงปั ญ หาที่ ส าคัญ ขององค์ก ร และวิ เ คราะห์ แ นว
ทางการแก้ปัญหาที่สามารถทาได้ในทางทฤษฎี และปฏิบตั ิ การเตรี ยมรายงานโครงร่ างที่
แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทางาน และงบประมาณรายจ่าย
ของโครงงานแผนเรี ยนรู ้ร่วมการทางาน
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

การบูรณาการเรียนรู้ ร่วมการทางาน 3: ความรู้
3(0–9-6)
(Work Integrated Learning III: Knowledge)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
การเรี ยนรู้เทคนิ คในงานวิศวกรรมระบบที่จาเป็ นสาหรับวิชาชีพในงานวิศวกรรม
ระบบควบคุ มและเครื่ องมือวัด พื้นฐานการบูรณาการระบบควบคุม การบริ หารโครงการ
วิศวกรรมเบื้ องต้น การจัดการข้อมูลทางวิศวกรรมออกแบบ กระบวนการตรวจสอบใน
โรงงาน กระบวนการตรวจสอบหน้างาน และเอกสารโครงการทางวิศวกรรม
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

การศึกษาโครงงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม
3(0–6–9)
(Control and Instrumentation Engineering Project Study)
วิชาบังคับก่ อน: สาหรับนักศึกษาปี สุ ดท้ าย
นักศึกษาแต่ละคนหรื อกลุ่มทาการเสนอหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมการวัดและ
ควบคุ ม จากนั้นทาการศึกษาออกแบบและสร้างโครงงานภายใต้การควบคุ มของอาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ

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

โครงงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม
3(0–6–9)
(Control and Instrumentation Engineering Project)
วิชาบังคับก่ อน: INC 481 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมการวัดและควบคุม (Control and
Instrumentation Engineering Project Study)
ดาเนิ นการต่อเนื่ องจากวิชา INC 481 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมการวัดและ
ควบคุม เพื่อสร้ างระบบที่ออกแบบไว้ให้เสร็ จสมบูรณ์ ท้ งั ในทางทฤษฎี และฟั งก์ชนั การ
ทางาน
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

ระบบควบคุมลาดับขั้นและการออกแบบ
3(3–0–6)
(Sequence Control System and Design)
วิชาบังคับก่อน: INC212 สั ญญาณและระบบ (Signals and Systems)
พื้ น ฐานกระบวนการผลิ ต ขั้น ตอนการออกแบบและการติ ด ตั้ง สู ต รการผลิ ต
แผนภูมิฟังก์ชนั ลาดับขั้น โมเดล ISA 88 หลักการควบคุมแบบแบ็ตซ์ การจัดการแผนการ
ผลิต การออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบแบ็ตช์ กรณี ศึกษาของการควบคุมแบ็ตช์
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

ระบบจัดการการผลิต
3(3–0–6)
(Manufacturing Execution System)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ความรู ้ เบื้ องต้นของสารสนเทศการผลิ ต การผลิ ตเบื้ องต้น องค์ประกอบในการ
ผลิตรู ปแบบ คุณลักษณะ ทรัพยากร และคิว นิ ยามที่สาคัญในการผลิต งานคงค้าง อัตรา
ผลผลิต รอบเวลาการผลิต อัตราคอขวด ลักษณะการสุ่ มในการผลิต การจาลองการสุ่ ม การ
จาลองการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ ARENA กฎการจัดสรรและประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน ระบบ

จัดเก็ บ ข้อมู ล การออกแบบฐานข้อมู ล ด้ว ยการใช้ IDEF0 และ IDEF1X รายงานการ
วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการ
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

บัญชีบริหารและการเงินเบือ้ งต้ นสาหรับระบบอีอาร์ พี
3(3–0–6)
(Introduction to Managerial and Financial Accountings for ERP System)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
พื้นฐานบัญชี และการเงิน ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางบัญชี คุณลักษณะที่สาคัญของข้อมูลทาง
บัญ ชี งบการเงิ น การเตรี ย มจัด ท างบดุ ล งบกระแสเงิ น สด ดัช นี ท างการเงิ น ระบบ
สารสนเทศทางบัญชี การวางแผนบริ หารธุ รกิ จองค์ก ร งบการเงิ นในกระบวนการผลิ ต
พื้นฐานการบัญชี บ ริ หารและบัญชี ตน้ ทุ นเบื้ องต้น พฤติ กรรมต้นทุ น ต้นทุ นเต็ม ต้นทุ น
บริ หารและการดาเนิ นงาน ต้นทุ นต่อโครงการ ต้นทุ นการผลิ ตต่อแบตซ์ แหล่ งเงิ นทุ น
บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง ลูกหนี้ และเงินสด การตัดใจลงทุน
แผนงานและงบประมาณ ระบบรายงานทางธุ รกิ จ ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์
ทางธุ รกิจ การบริ หารประสิ ทธิ ภาพองค์กร
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

ระบบสมองกลฝังตัวทีใ่ ช้ ไมโครโปรเซสเซอร์ และ
3(3–0–6)
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์
(Microprocessor/Microcontroller-based Embedded Systems and Applications)
วิชาบังคับก่อน: INC361 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
(Microprocessor Systems and Applications)
พื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาระบบสมองกลฝั งตัวโดยใช้ภาษาชั้นสู ง
(ซี หรื ออื่นๆ) อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาแอสเซมบลี
และซี การจัด พื้ น ที่ ห น่ ว ยความจ า จุ ด เด่ น ต่ า งๆของภาษาซี ที่ เ อามาใช้ ใ นการเขี ย น
โปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ยงั่ ยืน และบารุ งรักษาได้ เทคนิคการ
ทดสอบและกาจัดความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ ไลบรารี
หลักการของคิวและการเขียนโปรแกรมไลบรารี่ หลักการเขียนโปรแกรมแบบแบ็คกราวด์
และฟอร์ ก ราวด์ การออกแบบและการเขี ย นโปรแกรมไฟไนท์ส เตทแมชี น การเขี ย น
โปรแกรมสมองกลฝังตัวสาหรับการประยุกต์ทางด้านการวัดและควบคุม
Introduction to embedded systems, Embedded system development using highlevel 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

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมขั้นสู ง
3(3-0-6)
(Advanced Engineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
การประยุกต์ใช้สมการอนุ พนั ธ์ย่อยแบบเชิ งเส้น กาลังหนึ่ ง สอง และมากกว่า ใน
การหาโมเดลของระบบ คาตอบของสมการอนุ พนั ธ์ยอ่ ยแบบเชิ งเส้น ทฤษฎี พ้ืนฐานของ
ระบบที่อธิ บายโดยสมการอนุ พนั ธ์ย่อย คาตอบของสมการโฮโมจีเนี ยสและนอนโฮโมจี
เนี ยส การแปลงรู ปของสมการอนุ พนั ธ์ย่อยในมิติของความถี่ การหาคาตอบของสมการ
อนุพนั ธ์ยอ่ ยแบบเชิงเส้นโดยใช้ลาปลาส
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

วิศวกรรมความน่ าเชื่ อถือสาหรับระบบการวัดและควบคุม
3(3-0-6)
(Reliability Engineering for Instrumentation Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
นิยามและคาสาคัญในวิศวกรรมความน่ าเชื่ อถือ สถิ ติที่เกี่ยวเนื่ องในการวิเคราะห์
ความน่ าเชื่ อถื อ ความน่ าเชื่ อถื อในการออกแบบทางวิศวกรรม โมเดลความล้มเหลวและ
ความน่ าเชื่ อถื อของระบบ การออกแบบที่ เกี่ ยวเนื่ องกับความน่ าเชื่ อถื อ การรักษาความ
น่าเชื่อถือของระบบ ระบบความปลอดภัยในทางด้านการวัดคุมอุตสาหกรรม
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

การขับและควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Electrical Motor Drive and Control)
วิชาบังคับก่ อน: INC 224 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม (Industrial Electronics) หรื อ
เทียบเท่า
ทบทวนหลักการของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ กาลังชนิ ดต่างๆ หลักการของวงจร
แม่เหล็กไฟฟ้ า พื้นฐานทางกลศาสตร์ เบื้องต้น กฎของนิ วตัน โมเมนต์ของแรงเฉื่ อย กาลัง
และพลังงานไฟฟ้ า การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล หลักการของอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมมอเตอร์ ควอดแร็ นท์ต่างๆของการทางานสาหรับการควบคุมมอเตอร์ เทคนิ คพัลส์
วิดธ์มอดูเลชัน การควบคุมและการขับมอเตอร์ กระแสตรง การควบคุมและการขับมอเตอร์
กระแสสลับ) แนะนาระบบควบคุมชั้นสู งสาหรับการควบคุมการขับมอเตอร์ไฟฟ้ า
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

การควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กาลังและมอเตอร์ ไฟฟ้า
3(3–0–6)
(Control of Power Electronic Circuits and Electrical Motors)
วิชาบังคับก่ อน: INC 224 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม (Industrial Electronics) หรื อ
เทียบเท่า
แนะนาระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ กาลัง ทบทวนหลักการของอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
กาลังชนิ ดต่างๆ เทคนิ คการขับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง เทคนิ คพัลส์ วิดธ์มอดูเลชัน
วงจรคอนเวอร์ เ ตอร์ ส าหรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง ชนิ ด ต่ า งๆ การควบคุ ม ส าหรั บ
อิเล็กทรอนิกส์กาลังชนิดต่างๆ การควบคุมและการขับมอเตอร์ กระแสตรงและกระแสสลับ
แนะนาระบบควบคุมชั้นสู งสาหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
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

ความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องมือวัด
3(3–0–6)
(Instrument Installation Safety)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ระบบไฟฟ้ า สายและเคเบิลไฟฟ้ า ชนิด ลักษณะเฉพาะ เกณฑ์การเลือกการติดตั้ง
ไฟฟ้ า การติดตั้งไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมและในอาคารที่เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัย แผง
อุปกรณ์ บริ ภณั ฑ์การวัด ฟิ วส์ และตัวตัดวงจร การป้ องกันตัวนาจากภาระเกิน มอเตอร์ และ
การช็ อกไฟฟ้ า ระบบสายดิ น การติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในสถานที่ๆอาจเกิ ดการระเบิดได้
การเดินสายสัญญาณของเครื่ องมือวัด การป้ องกันการรบกวนจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ า
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

ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3(3–0–6)
(Manufacturing Automation Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
พื้นฐานระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการควบคุม
ตัวตรวจวัดและอุ ป กรณ์ ถ่ า ยทอดสั ญญาณควบคุ ม ระบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยในการผลิ ต
ระบบหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม การคัดแยกชิ้นงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบลาเลียงวัตถุ
และชิ้ นงาน ระบบการผลิ ตอัตโนมัติ ระบบควบคุ มคุณภาพในการผลิต ระบบสนับสนุ น
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)
วิชาบังคับก่ อน: INC 342 การออกแบบระบบควบคุม (Control System Design) หรื อ
เทียบเท่า
แนะนาการใช้สมการปริ ภูมิสถานะ การจาลองระบบด้วยสมการปริ ภูมิสถานะ การ
แสดงระบบเชิ ง พลวัต ในรู ปของตัว แปรสถานะ ความสามารถในการควบคุ ม ได้
ความสามารถในการสังเกตได้ การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพ การออกแบบตัวควบคุ ม
โดยใช้การป้ อนกลับสถานะ การออกแบบตัวสังเกต การแยกกันของตัวป้ อนกลับสถานะ
และตัวสังเกต วิธีการออกแบบการควบคุมที่เหมาะสมที่สุด
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)
วิชาบังคับก่ อน: INC 342 การออกแบบระบบควบคุม (Control System Design) หรื อ
เทียบเท่า
แนะนาระบบควบคุมแบบดิจิทลั และระบบการสุ่ มข้อมูล ทฤษฎีการแซมปลิ้ง การ
แปลงแซด แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ของระบบไม่ต่อเนื่ องในรู ปของแซดและตัวแปร
สถานะ การตอบสนองพลวัตของระบบบนระนาบแซด การวิเคราะห์เสถียรภาพ การสมมูล
แบบไม่ต่อเนื่ อง เทคนิ คการออกแบบตัวควบคุมแบบดิจิทลั ได้แก่ วิธีการเลียนแบบ วิธีรูท
โลคัส วิธีการตอบสนองทางความถี่ และการออกแบบด้วยวิธีการแทนที่โพลและการใช้ตวั
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

การออกแบบวิศวกรรมระบบรวม
3(3–0–6)
(Engineering Design of System Integration)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
สถาปั ตยกรรมระบบอัตโนมัติ พื้นฐานวิศวกรรมระบบรวม ประเภทของโครงการ
ทางด้านระบบรวม (EPC/EPCm/PMC) ขอบเขตงาน วัฏจักรโครงการ ข้อกาหนดโครงการ
การออกแบบวิศวกรรมขั้นต้น การออกแบบวิศวกรรมในรายละเอียด การส่ งมอบงานทาง
วิศวกรรม ประกอบด้วย การออกแบบแผนผังกระบวนการ การออกแบบ P&ID การเลือก
อุปกรณ์การวัดและควบคุม การออกแบบโครงสร้างการควบคุม การออกแบบระบบลอจิก
และอินเตอร์ ล็อก การออกแบบสถาปั ยกรรมระบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบจัดการ
ความปลอดภัย การเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบหน้าจอกราฟฟิ ก การออกแบบ
ระบบแจ้งเตือน การออกแบบระบบเก็บข้อมูล เอกสารการทดสอบ Factory Acceptance
Test (FAT) เอกสารการทดสอบ Site Acceptance Test (SAT) และระบบฐานข้อมูล
โครงการ (วิชาแบบ 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 างานทันเวลา
3(3–0–6)
(Real-Time Embedded System Design)
วิชาบังคับก่อน: INC 366 ระบบสมองกลฝังตัวทีใ่ ช้ ไมโครโปรเซสเซอร์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ (Microprocessor/Microcontroller-based
Embedded Systems and Applications)
หลักการของระบบที่ทางานทันเวลา การออกแบบและเขียนโปรแกรมไฟไนท์
สเตทแมชีนที่ทางานตอบสนองต่อเหตุการณ์ หลักการของเหตุการณ์และคิวของเหตุการณ์
หลักการของจัม๊ เทเบิ้ล หลักการและเครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบไฟไนท์สเตทแมชี น การ
เขียนโปรแกรมไฟไนท์สเตทแมชีน หลักการของโปรแกรมแบบมัลติทาส์ ค หลักการและ
จุ ด เด่ น ของระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ ท างานทัน เวลา องค์ ป ระกอบและหน้ า ที่ ต่ า งๆของ
ระบบปฏิบตั ิการที่ทางานทันเวลา การออกแบบและเขียนโปรแกรมระบบมัลติทาส์ค การ
วิเคราะห์สมรรถนะด้านเวลาของระบบที่ทางานทันเวลา
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

ระบบสมองกลฝังตัวลินุกส์ และการโปรแกรมทีซีพไี อพี
3(3–0–6)
(Embedded Linux and TCP/IP Programing)
วิชาบังคับก่อน: INC 366 ระบบสมองกลฝังตัวทีใ่ ช้ ไมโครโปรเซสเซอร์ และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ (Microprocessor/Microcontroller-based
Embedded Systems and Applications)
คาสั่งและการใช้งานระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ ระบบฝังตัวโดยมีฐานเป็ นลินุกซ์ การ
ใช้งานคอมไพล์เลอร์ อากิวเม้นของฟั งก์ชนั่ หลัก การพัฒนาโปรแกรมแบบแยกหลายไฟล์
การโปรแกรมแบบหลายขบวนการ การควบคุ ม เวอร์ ชัน ของโปรแกรม ที ซี พี ไ อพี
โปรโตคอลไลบราลี่ในระบบฝังตัว การโปรแกรมแบบไคลเอนเซอร์ เวอร์ 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

ระบบคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Industrial Computer Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ฮาร์ ดแวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุ ม กระบวนการแบบไม่ต่อเนื่ อง ตัว
ควบคุ ม เชิ ง เลข และการประยุ ก ต์ใ ช้ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการออกแบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ช่วยในการผลิ ต ระบบหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการผลิ ตแบบบูรณาการ
ด้านคอมพิวเตอร์ 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

หัวข้ อพิเศษ 1
3(3–0–6)
(Special Topic I)
วิชาบังคับก่ อน: ตามทีผ่ ้ สู อนกาหนด
หัวข้อที่ น่า สนใจในขณะนั้น หรื อการพัฒนาใหม่ ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานวิศ วกรรม
ระบบควบคุมและเครื่ องมือวัด (บรรยาย 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control
engineering (Lecture - 3 hours/week).

INC 492

หัวข้ อพิเศษ 2
3(3–0–6)
(Special Topic II)
วิชาบังคับก่ อน: ตามทีผ่ ้ สู อนกาหนด
หัวข้อที่ น่า สนใจในขณะนั้น หรื อการพัฒนาใหม่ ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานวิศ วกรรม
ระบบควบคุมและเครื่ องมือวัด (บรรยาย 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control
engineering (Lecture - 3 hours/week).

INC 493

หัวข้ อพิเศษ 3
3(2–2–4)
(Special Topic III)
วิชาบังคับก่ อน: ตามทีผ่ ้ สู อนกาหนด
หัวข้อที่ น่า สนใจในขณะนั้น หรื อการพัฒนาใหม่ ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานวิศ วกรรม
ระบบควบคุ มและเครื่ องมือวัด (บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และปฏิ บตั ิ 2 ชั่วโมงต่ อ
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

หัวข้ อพิเศษ 4
3(2–2–4)
(Special Topic IV)
วิชาบังคับก่ อน: ตามทีผ่ ้ สู อนกาหนด
หัวข้อที่ น่า สนใจในขณะนั้น หรื อการพัฒนาใหม่ ที่ เกี่ ย วข้องกับ งานวิศ วกรรม
ระบบควบคุ มและเครื่ องมือวัด (บรรยาย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และปฏิ บตั ิ 2 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์)

INC 521

INC 554

Current interesting or advance topics in the field of instrumentation and control
engineering (Lecture - 2 hours/week and Practice – 2 hours/week).
การระบุเอกลักษณ์ ของระบบ
3(3–0–6)
(System Identification)
วิชาบังคับก่อน : INC 212 สั ญญาณและระบบ (Signals and Systems) หรือวิชาเทียบเท่า
พื้นฐานของการระบุเอกลักษณ์ของระบบ ทบทวนเรื่ องสัญญาณแบบแรนดอมและ
กระบวนการสุ่ ม ไวท์นอยส์ สัญญาณแบบ Pseudo random binary sequences (PRBS) การ
ระบุเอกลักษณ์แบบไร้พารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีการตอบสนองต่ออิมพัลส์ และสัญญาณขั้นบันได
วิธีสหสัมพันธ์ วิธีการวิเคราะห์สเปกตรัม การประมาณค่าพารามิเตอร์ ดว้ ยวิธีกาลังสองน้อย
ที่สุด วิธีกาลังสองน้อยที่สุดแบบทัว่ ไป วิธีตวั แปรเครื่ องมือ วิธีค่าความผิดพลาดของการ
ทานาย การหาโมเดลเชิ งจลน์ อนั ได้แก่โมเดลแบบ ARMA โมเดลแบบ ARMAX การ
ประมาณสเปคตรั ม ด้วยโมเดลแบบ AR การหาโครงสร้ างและลาดับของโมเดล การ
ตรวจสอบโมเดลการระบุเอกลักษณ์ในระบบหลายอินพุตและหลายเอาต์พุต ปั ญหาของการ
ระบุเอกลักษณ์ในทางปฏิบตั ิ
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.
แมชีนวิชัน
3(3–0–6)
(Machine Vision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิช านี้ อธิ บ ายหลัก การ ทฤษฎี และการสร้ า งอัล กอริ ทึ ม ด้า นแมชี นวิชัน รวมทั้ง
ระบบแมชี นวิชัน โดยรวมหัวข้อดังต่อไปนี้ ภาพรวมของระบบแมชี นวิชันได้แก่ การ
ประยุกต์ใช้งาน การมองเห็นของคน ระบบรับภาพและการให้แสง การประมวลผลภาพ
ดิ จิตอลได้แก่ การโอนย้ายทางเรขาคณิ ต การโอนย้ายความเข้มพิกเซล การกรองภาพเชิ ง
พื้นที่ และการกรองภาพเชิ ง ความถี่ อัลกอริ ทึมด้านแมชี นวิชันได้แก่ การแยกส่ วนภาพ
มอร์ ฟโฟโลจี การตรวจจับขอบ การแบ่งแยกและการประมาณรู ปทรงเรขาคณิ ตพื้นฐาน
และ การค้นหาเทมเพลต โมเดลกล้องและงานระบบภาพสามมิติได้แก่ การสอบเทียบกล้อง

งานหุ่นยนต์และวิชนั การโอนย้ายในสามมิติ อัลกอริ ทึมด้านแมชีนวิชนั ที่เฉพาะเจาะจงตาม
การประยุกต์ใช้งานได้แก่ การจาแนกและการรู ้จาตัวอักษร
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).

