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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์

4.1 ปรัชญา
หลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมโทรคมนาคม จัดการศึ ก ษาโดยยึด
มาตรฐานวิชาการระดับอุดมศึกษาและวิชาชี พวิศวกรรม ผลิตวิศวกรเพื่อสนองความต้องการของทั้งภาครัฐ
และเอกชน มุ่งพัฒนาการวิจยั และวิชาการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ให้เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ตลอดจนเป็ นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
หลักสู ตรมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี เปิ ดโอกาสให้มีการเลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง
การจัดกิ จกรรมและประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นการปฏิ บตั ิควบคู่ทฤษฎี และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบยึดหลัก
ความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุ มชนเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
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และการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี สมรรถภาพในวิชาชี พ ทั้งในด้านเทคนิ ควิธี ด้านการจัดการงานอาชี พ และด้าน
คุณธรรม
4.2 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อให้มี
คุณสมบัติดงั นี้
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโทรคมนาคมทั้งทางทฤษฎี และทาง
ปฏิบตั ิสาํ หรับตลาดแรงงานและพร้อมในการศึกษาระดับสู งต่อไป
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะ และความพร้อมในการประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสู ง
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั ความคิด และการทํางานอย่างมีระบบ พร้อมด้วย
คุณธรรมและจริ ยธรรมที่เหมาะสม
4.2.4 เพื่อให้บริ การทางวิชาการสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมแก่สังคม

5. กําหนดการเปิ ดสอน

เปิ ดดําเนินการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2549

6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา

ผูส้ มัครเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรื อเทียบเท่า หรื อ
6.2 สําเร็ จการศึกษาอนุปริ ญญา(อวท.) หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
(ปวส.) สาขาช่างสื่ อสารโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเทียบเท่า โดยการเทียบยกเว้นรายวิชาจาก
หลักสู ตร 4 ปี
6.3 มีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.4 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
6.5 คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากที่กล่าวมาให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
โปรแกรมวิชา

7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
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17. หลักสู ตร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 143 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
สัดส่ วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
17.2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
17.2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
17.2.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
17.2.2 หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
17.2.2.1 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
17.2.2.2 กลุ่มวิชาเคมี
17.2.2.3 กลุ่มวิชาฟิ สิ กส์
17.2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
17.2.3.1 กลุ่มวิชาแกน
17.2.3.2 กลุ่มวิชาบังคับ
17.2.3.3 กลุ่มวิชาเลือก
17.2.3.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
17.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
21 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
95 หน่ วยกิต
26 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
152 หน่ วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
17.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
เรี ยน 12 หน่วยกิต
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(Thai for Communication)
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(English for Communication)
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
3(3-0)
(English for Study Skills)
1500108 สนทนาภาษาอังกฤษในการทํางาน
3(3-0)
(English Conversation for Work)
หัวข้ อกําหนดเฉพาะ
1. กรณี เป็ นนักศึกษากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ให้เลือกวิชากลุ่มภาษาอื่นจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก
แทนรายวิชา 1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร รายวิชา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน และ
รายวิชา1500108 สนทนาภาษาอังกฤษในการทํางาน ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
2. กรณี ที่เป็ นนักศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทย ให้เลือกวิชากลุ่มภาษาอื่นจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก
แทนรายวิชา1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาไทย
3(3-0)
(Thai Language Skills Development)
1500110 การพูดในที่ชุมชน
3(3-0)
(Public Speaking)
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(Chinese for Communication)
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(Japanese for Communication)
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(Korean for Communication)
1500114 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
(Chinese for Socio-cultural Communication)
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1500115 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
(Japanese for Socio-cultural Communication)
1500116 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
(Korean for Socio-cultural Communication)
1500117 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)
1500118 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
(Japanese Conversation for Work)
1500119 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
(Korean Conversation for Work)

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

17.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต
3(3-0)

2000103 ทักษะชีวติ
(Life Skills)
2000104 สุ นทรี ยภาพแห่งชี วติ
(Aesthetics for Life)
2000105 จริ ยธรรมเพื่อการดําเนินชี วติ
(Ethics for Life)
2000106 ทักษะการใช้สารสนเทศ
(Information Use Skills)
2000107 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
(Human Behavior and Self-Development)

17.3.1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2500105 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
(Man and Environment)
2500106 วิถีไทย
(Thai Living)
2500107 วิถีโลก
(World Living)

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

เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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2500108 ทวารวดีศึกษา
(Dhavaravadee Studies)
2500109 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
(Laws in Daily Life)
3501001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
(Introduction to Business Operation)
3501002 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
(General Economics)
3501003 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)

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

17.3.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับ
เรี ยน 3 หน่วยกิต
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2)
(Information Technology for Learning)
หัวข้ อกําหนดเฉพาะ
กรณี ที่เป็ นนักศึกษากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ให้เลือกรายวิชาวิชาในกลุ่มวิชาเลือก แทนรายวิชา 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
เลือก
เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
(Thinking and Making Decision)
4000111 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
(Sports Science and Recreation)
4000112 ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
(Resource and Environment)
4000113 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
(Science for Life Quality)
4000114 เคมีทวั่ ไป
(General Chemistry)

6 หน่วยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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4000115 คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป
(General Mathematics)
4000116 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
(General Physics)
4000117 แบดมินตัน
(Badminton)
4000118 ศิลปะการป้ องกันตัว
(Self Defense Art)
4000119 กีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของไทย
(Thai Sport and Game of Thailand)

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

17.3.2 หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
12 หน่ วยกิต
17.3.2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
6001411 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม1
3(3-0)
(Engineering Mathematics1)
6001412 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม2
3(3-0)
(Engineering Mathematics2)
6002413 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม3
3(3-0)
(Engineering Mathematics3)
หัวข้ อกําหนดเฉพาะ
กรณี ท่ีนกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชา 400115 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป ในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป กลุ่ม
วิชาคณิ ตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปแล้วนั้น
กําหนดให้นกั ศึกษาไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม1
กรณี ที่นกั ศึกษา ไม่ได้เลือกเรี ยนวิชา 4000115 คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป
กําหนดให้นกั ศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนให้ครบทุกรายวิชาในกลุ่มนี้
17.3.2.2 กลุ่มวิชาเคมี เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยกิต
6001211 เคมีสาํ หรับวิศวกร
3(3-0)
(Chemistry for Engineers)
6001212 ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
1(0-3)
(Chemistry for Engineers Laboratory)
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หัวข้ อกําหนดเฉพาะ
กรณี ที่นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชา 4000114 เคมีทวั่ ไป ในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา
คณิ ตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปแล้วนั้น
กําหนดให้นกั ศึกษาไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยน
เคมีสาํ หรับวิศวกร
กรณี ที่นกั ศึกษา ไม่ได้เลือกเรี ยนวิชา 4000114 เคมีทวั่ ไป กําหนดให้นกั ศึกษาต้องลงทะเบียน
เรี ยนให้ครบทุกรายวิชาในกลุ่มนี้
17.3.2.3 กลุ่มวิชาฟิ สิ กส์ เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่นอ้ ยกว่า
5 หน่วยกิต
6001311 ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร1
3(3-0)
(Physics for Engineers1)
6001312 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร1
1(0-3)
(Physics for Engineers Laboratory1)
6001313 ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร2
3(3-0)
(Physics for Engineers2)
6001314 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร2
1(0-3)
(Physics for Engineers Laboratory2)
หัวข้ อกําหนดเฉพาะ
กรณี ท่ีนกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชา 4000116 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป ในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป กลุ่ม
วิชาคณิ ตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปแล้วนั้น
กําหนดให้นกั ศึกษาไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยน
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร1
กรณี ที่นกั ศึกษา ไม่ได้เลือกเรี ยนวิชา 4000116 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
กําหนดให้นกั ศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนให้ครบทุกรายวิชาในกลุ่มนี้
17.3.3 หมวดวิชาเฉพาะ
17.3.3.1 กลุ่มวิชาแกน
6001511 กลศาสตร์ วศิ วกรรม - สถิตยศาสตร์
(Engineering Mechanics - Statics)
6001512 วัสดุวศิ วกรรม
(Engineering Materials)
6002513 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Theory)

95 หน่ วยกิต
เรี ยน 26 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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6003514 ระบบควบคุม
(Control Systems)
6561711 กร๊ าฟฟิ ควิศวกรรม
(Engineering Graphics)
6561712 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
6562111 อิเล็กทรอนิกส์1
(Electronics1)
6562112 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์1
(Electronics Laboratory1)
6572111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
(Electric Circuit Analysis1)
6572112 ปฏิบตั ิการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
(Electric Circuit Analysis Laboratory1)

6002111
6002414
6004911
6004912
6552111
6562211
6562212
6562213

17.3.3.2 กลุ่มวิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร1
(English for Engineers1)
สถิติวศิ วกรรม
(Engineering Statistics)
โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม1
(Telecommunication Engineering Project1)
โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม2
(Telecommunication Engineering Project2)
สัญญาณและระบบ
(Signals and Systems)
การออกแบบวงจรดิจิทลั
(Digital Circuits Design)
ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรดิจิทลั
(Digital Circuits Design Laboratory)
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
(Microprocessor1)

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

เรี ยน 24 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
2(0-6)
2(0-6)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
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6562214 ปฏิบตั ิการไมโครโปรเซสเซอร์ 1
(Microprocessor Laboratory1)
6573114 เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)

6553114
6553115
6553116
6554118
6554119
6573115

6554212
6554213
6554214
6554215
6554216

17.3.3.3 กลุ่มวิชาเลือก
17.3.3.3.1 วิชาเลือกระดับพืน้ ฐาน
ทฤษฎีความน่าจะเป็ นและกระบวนการสุ่ ม
(Probability Theory and Stochastic Processes)
ทฤษฎีการสื่ อสาร
(Fundamentals of Communication Systems)
เครื อข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง
(Communication Network and Transmission Lines)
การสื่ อสารข้อมูลดิจิทลั
(Digital Communications)
การสื่ อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Networks)
ทฤษฎีโครงข่ายวงจร
(Network Theory)

1(0-3)
3(3-0)

45 หน่วยกิต
เรี ยน 18 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-1)
3(3-0)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-0)

17.3.3.3.2 วิชาเลือกระดับสู ง เลือกเรี ยนจากรายวิชา
ต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0)
(Radio Wave Propagation)
วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-1)
(Antenna Engineering)
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-1)
(Microwave Engineering)
การสื่ อสารทางแสง
3(3-1)
(Optical Communications)
โครงข่ายแบบเคลื่อนที่ไร้สาย
3(3-0)
(Wireless and Mobile Networking)
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6564217 การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
(Digital Signal Processing)

6003515
6004611
6004612
6530211
6554117
6554901
6554902
6563713

17.3.3.3.3 วิชาเลือกทัว่ ไป เลือกเรี ยนจากรายวิชา
ต่อไปนี้ไม่นอ้ ยกว่า
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)
เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
(Engineering Economics)
การจัดการวิศวกรรม
(Engineering Management)
วิศวกรรมโทรศัพท์
(Telephone Engineering)
วิธีและการประยุกต์ใช้เชิงตัวเลข
(Numerical Methods and Applications)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม1
(Special Topic in Telecommunication Engineering1)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม2
(Special Topic in Telecommunication Engineering2)
การใช้งานโปรแกรมขั้นสู งสําหรับวิศวกร
(High-Level Programming for Engineers)

3(3-1)

15 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

17.3.2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ 0 หน่วยกิต
6003812 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม
5(450)
(Field Experience in Telecommunications Engineering)
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ให้เรี ยนรายวิชา
6003812 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม(Field Experience in Telecommunications
Engineering) และได้ค่าระดับคะแนน P โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของ
โปรแกรมวิชา
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17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของ
โปรแกรมวิชา
17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา

1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลข 3 ตัวเแรก
600
655
656
657
เลขตัวที่ 4
0
1
2
3
4
เลขตัวที่ 5

เป็ นหมวดวิชาและหมู่วชิ า
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาวิศวกรรม
หมู่วชิ าวิศวกรรมโทรคมนาคม
หมู่วชิ าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์
หมู่วชิ าวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ใดก็ได้
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 4
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
(655-1--)
2. การสื่ อสารและเทคโนโลยี
(655-2--)
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8. การฝึ กงาน
(655-8--)
9. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(655-9--)
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
17.5.1 แผนการศึกษาปกติ(หลักสู ตร 4 ปี ) สํ าหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้ อ 6.1

ชั้นปี ที่ 1

รหัสวิชา
1500105
4000114
6001212
4000116
6001312
4000115
6561711

รหัสวิชา
1500106
6001313
6001314
6001412
6001511
6001512
6561712

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร1
คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป
กร๊ าฟฟิ ควิศวกรรม
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(2-2)
17

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร2
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม2
กลศาสตร์ วศิ วกรรม – สถิตยศาสตร์
วัสดุวศิ วกรรม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
19

29

ชั้นปี ที่ 2

รหัสวิชา
1500107
6002413
6002414
6562211
6562212
6572111
6572112
Xxxxx

ภาคเรียนที่ 3
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม3
สถิติวศิ วกรรม
การออกแบบวงจรดิจิทลั
ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรดิจิทลั
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
วิชาในกลุ่มสังคมศึกษา1
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
20

รหัสวิชา
1500108
6552111
6562111
6562112
6562213
6562214
Xxxxx
Xxxxx

ภาคเรียนที่ 4
ชื่อวิชา
สนทนาภาษาอังกฤษในการทํางาน
สัญญาณและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
ปฏิบตั ิการไมโครโปรเซสเซอร์ 1
วิชาเลือก1
วิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
20

30

ชั้นปี ที่ 3

รหัสวิชา
6002111
6002513
6003514
6573114
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

รหัสวิชา
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

ภาคเรียนที่ 5
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร1
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ระบบควบคุม
เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
วิชาเลือก2
วิชาเลือก3
วิชาเลือก4
หน่วยกิตรวม
ภาคเรียนที่ 6
ชื่อวิชา
วิชาเลือก5
วิชาเลือก6
วิชาเลือก7
วิชาเลือก8
วิชาเลือก9
วิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
21

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
18

31

ชั้นปี ที่ 4

รหัสวิชา
6003812

ภาคเรียนฤดูร้อน
ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
5(450)
5

รหัสวิชา
6004911
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

ภาคเรียนที่ 7
ชื่อวิชา
โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม1
วิชาเลือก10
วิชาเลือก11
วิชาเลือก12
วิชาเลือกเสรี 1
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
2(0-6)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
14

รหัสวิชา
6004912
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

ภาคเรียนที่ 8
ชื่อวิชา
โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม2
วิชาเลือก13
วิชาเลือก14
วิชาเลือก15
วิชาเลือกเสรี 2
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
2(0-6)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
14
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17.5.2 แผนการศึกษา ตามหลักสู ตรเทียบโอน สํ าหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้ อที่ 6.2
ได้ รับการเทียบยกเว้ นรายวิชาตามตารางต่ อไปนี้
ตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้างรายวิชาที่ได้รับการเทียบยกเว้นไม่ตอ้ งเรี ยนเมื่อเทียบกับหลักสู ตร 4 ปี
หมวดวิชา(หลักสู ตร 4 ปี )
วิชาที่สามารถเทียบโอนได้ รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยน(หลักสู ตร 3 ปี )
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป

30 นก

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร 12 นก - จํานวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 นก
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 นก - จํานวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9 นก

หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

18 นก

3 นก
3 นก
3 นก
9 นก

รวมวิชาที่ไม่ ต้องเรียน 12 หน่ วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 12นก
- กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเคมี
- กลุ่มวิชาฟิ สิ กส์

หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 12นก
- กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเคมี
- กลุ่มวิชาฟิ สิ กส์

6 นก
1 นก
5 นก

6 นก
1 นก
5 นก

รวมวิชาที่ไม่ ต้องเรียน 0 หน่ วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาเลือก
- กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ

95 นก

26 นก
24 นก
45 นก - จํานวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
0 นก

หมวดวิชาเฉพาะ

- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาเลือก
- กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ

รวมวิชาที่ไม่ ต้องเรียน 3 หน่ วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 นก - จํานวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต

รวมวิชาที่ไม่ ต้องเรียน 6 หน่ วยกิต

รวม 143 หน่ วยกิต

รวม 21 หน่ วยกิต

รวม 122 หน่ วยกิต

92 นก
26 นก
24 นก
42 นก
0 นก
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แผนการศึกษา สํ าหรับผู้ทมี่ ีคุณสมบัติตามข้ อที่ 6.2

ชั้นปี ที่ 1
รหัสวิชา
4000114
6001212
4000116
6001312
4000115
6561711
6561712
Xxxxx

รหัสวิชา
6001313
6001314
6001412
6001511
6001512
6562211
6562212
Xxxxx

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร1
คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป
กร๊ าฟฟิ ควิศวกรรม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1
หน่วยกิตรวม

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร2
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม2
กลศาสตร์ วศิ วกรรม – สถิตยศาสตร์
วัสดุวศิ วกรรม
การออกแบบวงจรดิจิทลั
ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรดิจิทลั
วิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
20

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
20
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ชั้นปี ที่ 2
รหัสวิชา
6002413
6002414
6002513
6562213
6562214
6572111
6572112
Xxxxx

รหัสวิชา
6552111
6562111
6562112
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

ภาคเรียนที่ 3
ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม3
สถิติวศิ วกรรม
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
ปฏิบตั ิการไมโครโปรเซสเซอร์ 1
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
วิชาเลือก1
หน่วยกิตรวม

ภาคเรียนที่ 4
ชื่อวิชา
สัญญาณและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
วิชาเลือก2
วิชาเลือก3
วิชาเลือก4
วิชาเลือก5
วิชาเลือก6
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
20

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
22
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ชั้นปี ที่ 3

รหัสวิชา
6003812

รหัสวิชา
6003514
6004911
6573114
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

รหัสวิชา
6004912
6002111
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

ภาคเรียนฤดูร้อน
ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม
หน่วยกิตรวม

ภาคเรียนที่ 5
ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
5(450)
5

ระบบควบคุม
โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม1
เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
วิชาเลือก7
วิชาเลือก8
วิชาเลือก9
วิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร1
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0)
2(0-6)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
20

ภาคเรียนที่ 6
ชื่อวิชา
โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร1
วิชาเลือก10
วิชาเลือก11
วิชาเลือก12
วิชาเลือก13
วิชาเลือก14
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
2(0-6)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
20
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18. คําอธิบายรายวิชา

18.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
18.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(Thai for Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ได้แก่ การฟังเพื่อจับใจความ การพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ การพูดเชิงสร้างสรรค์ การอ่านเพื่อสรุ ปสาระสําคัญ การอ่านตีความ การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเขียนประวัติยอ่ (Resume)
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(English for Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง พูดในสถานการณ์ประจําวัน การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ตนเอง สถานที่ การเชื้ อเชิ ญ ขอร้อง ขอโทษ การแสดงความเห็น และการให้คาํ แนะนําง่ายๆ การใช้
พจนานุกรมช่วยในการสื่ อสาร การอ่านประกาศ และคําสั่งทัว่ ไป ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ การ
เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติยอ่ (Resume)
1500107 ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการเรียน
3(3-0)
(English for Study Skills)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและการแสดงความคิดเห็น การใช้
พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ และฐานข้อมูลง่ายๆ (Database) เทคนิคการอ่านเพื่อจับ
ใจความสําคัญ การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ตอ้ งการ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ และการเขียนรายงานสั้นๆ
1500108 สนทนาภาษาอังกฤษในการทํางาน
3(3-0)
(English Conversation for Work)
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน ได้แก่ การขอ
ข้อมูล การโทรศัพท์นดั หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ เน้นคําศัพท์และข้อความ ที่
ใช้ในการสนทนาขณะการทํางาน
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1500109 การพัฒนาทักษะภาษาไทย
3(3-0)
(Thai Language Skills Development)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟังพูดเชิงสร้างสรรค์ การพูดในวาระสําคัญ การพูดเพื่อโน้มน้าวใจผูฟ้ ัง
การพูดเชิงวิชาการ การอ่านเพื่อจับใจความ และการอ่านเพื่อตีความ การอ่านร้อยกรอง การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ การอ้างอิง การเขียนจดหมายสมัครงาน และเขียนการประวัติยอ่ (Resume)
1500110 การพูดในทีช่ ุ มชน
3(3-0)
(Public Speaking)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในที่ชุมชน ศึกษาตัวอย่างการพูดที่ดีในสถานการณ์ต่างๆ
ในลักษณะการพูดเชิงสร้างสรรค์ ฝึ กเทคนิคการพูดในที่ชุมชน การใช้อวัจนภาษาประกอบการพูด และ
เทคนิคการพูดเพื่อโน้มน้าวใจผูฟ้ ัง
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(Chinese for Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การใช้พจนานุกรมช่วยในการสื่ อสาร การอ่านป้ ายประกาศที่
พบเห็นทัว่ ไป และการกรอกแบบฟอร์ มง่ายๆ
1500112 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(Japanese for Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การ
ถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การใช้พจนานุกรมช่วยในการสื่ อสาร การอ่านป้ าย
ประกาศที่พบเห็นทัว่ ไป และการกรอกแบบฟอร์ มง่ายๆ
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1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0)
(Korean for Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การ
ลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การ
ถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การใช้พจนานุกรมช่วยในการสื่ อสาร การอ่านป้ าย
ประกาศที่พบเห็นทัว่ ไป และการกรอกแบบฟอร์ มง่ายๆ
1500114 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
(Chinese for Socio-cultural Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงใน
การสื่ อสารกับชาวจีน
1500115 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
(Japanese for Socio-cultural Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงใน
การสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500116 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
(Korean for Socio-cultural Communication)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงใน
การสื่ อสารกับชาวเกาหลี
1500117 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(3-0)
(Chinese Conversation for Work)
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน ได้แก่ การขอข้อมูล
การโทรศัพท์นดั หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ เน้นคําศัพท์และข้อความ ที่ใช้ใน
การสนทนาขณะการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่ (Resume)
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1500118 สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(3-0)
(Japanese Conversation for Work)
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานได้แก่ การขอ
ข้อมูล การโทรศัพท์นดั หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ เน้นคําศัพท์และข้อความ ที่
ใช้ในการสนทนาขณะการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่ (Resume)
1500119 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(3-0)
(Korean Conversation for Work)
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน ได้แก่ การขอ
ข้อมูล การโทรศัพท์นดั หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความทางโทรศัพท์ เน้นคําศัพท์และข้อความ ที่
ใช้ในการสนทนาขณะการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่ (Resume)
18.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2000103 ทักษะชี วติ
3(3-0)
(Life Skills)
ศึกษาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ทักษะชีวติ ในการเผชิ ญปั ญหา การแก้ไขปั ญหาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ โดยใช้หลักธรรมนําปั ญญา ศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสื่ อสาร
และมารยาททางสังคม ความตระหนักในตนเอง ผูอ้ ื่น และสิ่ งแวดล้อม สร้างวินยั และจูงใจตนเอง การจัดการ
อารมณ์และความเครี ยดอย่างสร้างสรรค์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความภูมิใจ
ในตนเอง การวางแนวทางชี วติ การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต และการสร้างลีลาชีวติ ที่เหมาะสม
2000104 สุ นทรี ยภาพแห่ งชี วติ
3(3-0)
(Aesthetics for Life)
ศึกษาความหมาย ประเภท ความสําคัญของสุ นทรี ยภาพในการดํารงชี วิต การรับรู ้และซาบซึ้ งความ
งามทางธรรมชาติ และงานศิลปะแขนงต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น มารยาทในการชมศิลปะและการแสดง
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2000105 จริยธรรมเพื่อการดําเนินชี วติ
3(3-0)
(Ethics for Life)
ศึกษาความหมายและประเภทของจริ ยธรรมตามหลักปรัชญาต่างๆ ทักษะการดําเนินชีวติ อย่าง
มี จริ ยธรรมโดยคํานึงถึง บาปบุญคุณโทษ ความถูกความผิด ความควรไม่ควร แนวทางการพัฒนา
จริ ยธรรมตามหลักศาสนธรรม เพื่อชีวติ สันติสุขและสังคมสันติภาพ อุดมคติ อุดมการณ์ของชี วติ
จุดหมายชีวติ ตามหลักศาสนา และการศึกษาชีวประวัติบุคคลตัวอย่างที่มีจริ ยธรรมในการดําเนินชีวิตที่ดี
2000106 ทักษะการใช้ สารสนเทศ
3(3-0)
(Information Use Skills)
ศึกษาความสําคัญของสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศที่สาํ คัญประเภทต่างๆ เทคนิคการสื บค้น
และการใช้เทคโนโลยีช่วยสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การเลือก การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการประเมินคุณค่าสารสนเทศ เพื่อนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การอ้างอิงสารสนเทศ
ในการเขียนรายงาน และจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
2000107 พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
3(3-0)
(Human Behavior and Self-Development)
ศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชี วติ ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ และการพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
18.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2000105 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0)
(Man and Environment)
ศึกษาประเภทและความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อชีวิตมนุษย์ การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน ความหลากหลายทางทางชีวภาพในท้องถิ่น การมีส่วนร่ วมในการจัดการและส่ งเสริ มบํารุ งรักษา
สิ่ งแวดล้อม โดยใช้กรณี ศึกษา
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2500106 วิถีไทย
3(3-0)
(Thai Living)
ศึกษาลักษณะทัว่ ไป วิวฒั นาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทั้งในสังคมเมืองและชนบท
วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิ ยมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนา
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ที่ส่งเสริ มวิถีชีวติ ไทย การผสมผสานภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเพื่อการ
ดําเนิ นชี วิตแบบพอเพียง รวมทั้งวิสัยทัศน์ดา้ นสังคม เศรษฐกิ จ การเมืองและการปกครองที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย
2500107 วิถีโลก
3(3-0)
(World Living)
ศึกษาระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อ
ระบบต่างๆ ในสังคมไทย วิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อการเข้าใจบทบาทของประเทศไทย ในสังคม
โลก
2500108 ทวารวดีศึกษา
3(3-0)
(Dhavaravadee Studies)
ศึกษาประวัติและความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภู มิ ศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี
ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อประเทศไทยและจังหวัดนครปฐม
2500109 กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0)
(Laws in Daily Life)
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัว หลักกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน กฎหมายที่สาํ คัญของประเทศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และส่ งเสริ มพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม
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3501001 ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
(Introduction to Business Operation)
ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ ได้แก่
การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล การภาษีอากร ธุ รกิจระหว่างประเทศ การ
บริ หารสํานักงาน ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุ รกิจประเภทต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจน
ศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุ รกิจ และจรรยาบรรณของนักธุ รกิจ
3501002 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0)
(General Economics)
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติ ประจําวันเพื่อการประกอบธุ รกิจ การจัดหาและใช้
ทรัพยากรการบริ โภค การผลิต การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปั ญหาเศรษฐกิจ และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
3501003 หลักการตลาด
3(3-0)
(Principles of Marketing)
ศึกษาความหมาย วิวฒั นาการ แนวคิด และความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่
มีผลต่อการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลและการวิจยั การตลาด การแบ่งส่ วนการตลาดและการเลือกตลาด
เป้ าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การกําหนดส่ วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการกําหนดผลิตภัณฑ์
การกําหนดราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ตลอดจนการนําไปใช้ในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน
18.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2)
(Information Technology for Learning)
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปเบื้องต้น ได้แก่ MS Word, Excel, PowerPoint
การใช้ Internet เพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรี ยน การนําเสนอผลงาน รวมทั้ง
การสร้าง webpage ของตนเอง
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4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(3-0)
(Thinking and Making Decision)
ศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ หลักความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การสรุ ปความและการให้เหตุผลเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้น องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ และกระบวนการตัดสิ นใจและการประยุกต์ใช้
4000111 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2)
(Sports Science and Recreation)
ศึกษาหลักการออกกําลังกาย และประโยชน์ของการออกกําลังกาย พัฒนาการสุ ขภาพ การ
เสริ มสร้างสมรรถภาพร่ างกาย การเสริ มสร้างสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
หลักการและประเภทของนันทนาการ และนันทนาการเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
4000112 ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0)
(Resource and Environment)
ศึกษาความหมาย ประเภท และขอบเขตของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ความรู ้พ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ ส่ิ งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ที่นาํ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สถานภาพ ที่มา สาเหตุ และแนวทางพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ไข ปั ญหาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั
การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน
4000113 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0)
(Science for Life Quality)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ สิ่ งแวดล้อม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การนําความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม การรู ้จกั เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพอนามัย การใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษา
สุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างเหมาะสม การเฝ้าระวังโรคและรู ้เท่าทันต่อสถานการณ์ของโรค
และการป้ องกันโรคระบาด
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4000114 เคมีทวั่ ไป
3(3-0)
(General Chemistry)
ศึกษาพื้นฐานความรู ้ดา้ นเคมี อะตอมและโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะ
เคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย กรด-เบส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก
จลนพลศาสตร์ เคมี เคมีไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ เคมี
4000115 คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0)
(General Mathematics)
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ พิกดั เชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริ ม พีชคณิ ตของเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบ
ในปริ ภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์และการอินทิเกรต ฟังก์ชนั ค่าจริ งของตัวแปรจริ งและ
การประยุกต์รูปแบบยังไม่กาํ หนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
4000116 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3(3-0)
(General Physics)
การเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่ ง สอง และสามมิติ กฎการเคลื่อนที่และแรงความโน้มถ่วง งานและ
พลังงาน การชนกัน การเคลื่อนที่แบบหมุน วัตถุในสภาพสมดุล การยืดหยุน่ และการแตกหัก ของไหลใน
ภาวะหยุดนิ่งและเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสั่นคลื่น คลื่นเสี ยงและการประยุกต์ ปรากฏการณ์ทางความ
ร้อนและทฤษฎีจลน์ กฏข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์
4000117 แบดมินตัน
1(1-1)
(Badminton)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ มารยาท การดูแลรักษาอุปกรณ์แบดมินตัน การเลือกใช้
อุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน การอบอุ่นร่ างกาย ทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้ในกีฬาแบดมินตัน ทักษะกีฬา
เบื้องต้น การจับแร็ กเก็ต การตีลูกมือบน การตีลูกมือล่าง ทักษะการตบ การรับ การตัดลูก การเสิ ร์ฟลูก
กติกาการแข่งขันประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ของกีฬาแบดมินตัน
การสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยกีฬา
แบดมินตัน การป้ องกันการบ าดเจ็บจากการเล่นกีฬา หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬา
19

19

45
4000118 ศิลปะการป้ องกันตัว
2(1-2)
(Self Defense Art)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ มารยาท และความปลอดภัยของศิลปะการป้ องกันตัว การ
อบอุ่นร่ างกาย การเสริ มสร้างสมรรถภาพร่ างกาย การนําศิลปะป้ องกันตัวไปใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะและ
กลวิธีการป้ องกันตัวเอง เทคนิคและกระบวนการของศิลปะป้ องกันตัวของไทยและสากล เช่น มวยไทย
เทควันโด ไอคิโด ยูโด เป็ นต้น การนําศิลปะการป้ องกันตัวไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกาย การป้ องกัน
การ บาด เจ็บจากการเล่นกีฬา หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
19

19

4000119 กีฬาและการละเล่ นพืน้ เมืองของไทย
2(1-2)
(Thai Sport and Game of Thailand)
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญของกีฬาและการละเล่น
พื้นเมืองของไทย ศึกษาเทคนิค วิธีการของการเล่นกีฬา และการละเล่นต่าง ๆ ของไทย วิเคราะห์ผลที่
ได้จากการเล่นกีฬาและการละเล่นต่าง ๆ ของไทย แนวทางในการอนุ รักษ์และส่ งเสริ ม การฝึ กฝนความ
เป็ นผูน้ าํ กิจกรรม การนํากิจกรรมกีฬาและการละเล่นของไทยไปประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกาย การ
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยกิจกรรมกีฬาและการละเล่นของไทย
การป้ องกันการ บาด เจ็บจาก
การเล่นกีฬา หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
19

19

18.2 หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
18.2.1 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
6001411 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม1
3(3-0)
(Engineering Mathematics1)
วิชาบังคับก�อน : เรขาคณิ ตวิเคราะห์ พิกดั เชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริ ม พีชคณิ ตของเว็กเตอร์ เส้นตรงและระนาบ
ในปริ ภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์และการอินทิเกรต ฟังก์ชนั ค่าจริ งของหนึ่งตัวแปรจริ ง
และการประยุกต์รูปแบบยังไม่กาํ หนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
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6001412 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม2
3(3-0)
(Engineering Mathematics2)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ วชิ าคณิตศาสตร์ ทวั่ ไปหรื อคณิตศาสตร์ วศิ วกรรม1
อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ ของฟั งก์ชนั มูลฐาน
อนุกรมฟูเรี ยร์ เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเว็กเตอร์ เจาะจง พื้นผิวใน
ปริ ภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชนั ค่าจริ งของหลายตัวแปร และการ
ประยุกต์
6002413 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 3
3(3-0)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ วชิ าคณิตศาสตร์ วศิ วกรรม2
ฟังก์ชนั ค่าเว็กเตอร์ เส้นโค้งปริ ภูมิ อนุพนั ธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชนั ค่าเว็กเตอร์ เกรเดียนท์
ไดเวอร์ เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์สมการ
เชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิ งอนุพนั ธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม
18.2.2 กลุ่มวิชาเคมี
6001211 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก�อน : ศึกษาพื้นฐานความรู ้ดา้ นเคมี อะตอมและโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะ
เคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย กรด-เบส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก
จลนพลศาสตร์ เคมี เคมีไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ เคมี
6001212 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3)
(Chemistry for Engineers Laboratory)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ หรื อศึกษาพร�อมกับวิชาเคมีทวั่ ไปหรื อวิชาเคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาเคมีทวั่ ไปหรื อเคมีสาํ หรับวิศวกร

47
18.2.3 กลุ่มวิชาฟิ สิ กส์
6001311 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร1
3(3-0)
(Physics for Engineers1)
วิชาบังคับก�อน : การเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่ง สอง และสามมิติ กฎการเคลื่อนที่และแรงความโน้มถ่วง งานและ
พลังงาน การชนกัน การเคลื่อนที่แบบหมุน วัตถุในสภาพสมดุล การยืดหยุน่ และการแตกหัก ของไหลใน
ภาวะหยุดนิ่งและเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสั่นคลื่น คลื่นเสี ยงและการประยุกต์ ปรากฏการณ์ทางความ
ร้อนและทฤษฎีจลน์ กฏข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์
6001312 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร1
1(0-3)
(Physics for Engineers Laboratory1)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ หรื อศึกษาพร�อมกับวิชาฟิ สิ กส์ ทวั่ ไปหรื อฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาฟิ สิ กส์ทว่ั ไปหรื อฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร1
6001313 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร2
3(3-0)
(Physics for Engineers2)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ วชิ าฟิ สิ กส์ ทวั่ ไปหรื อฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร1
ประจุไฟฟ�าและสนามไฟฟ�า กฎของเกาส์� ศักย�ไฟฟ�า ความจุไฟฟ�า ไดอิเล็ก
ตริ ก กระแสไฟฟ�า กระแสตรงและอุปกรณ� แม�เหล็กและแม�เหล็กไฟฟ�า การเหนี่ยวนํา
แม�เหล็กและกฎของฟาราเดย� ตัวเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟ�ากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่นแม�เหล็กไฟฟ
�าและการประยุกต� แสง เลนส�และทัศนอุปกรณ� การสะท�อน การหักเห การเลี้ยวเบน การ
แทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟ�สิ กส�สมัยใหม�
6001314 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร2
(Physics for Engineers Laboratory2)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ หรื อศึกษาพร�อมกับวิชาฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร2
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร2

1(0-3)
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18.3 หมวดวิชาเฉพาะ
18.3.1 กลุ่มวิชาแกน
6001511 กลศาสตร์ วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์
3(3-0)
(Engineering Mechanics - Statics)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ ฟิสิ กส์ ทวั่ ไปหรื อฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร1
การวิเคราะหแรง สมดุลของแรง การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสราง และเครื่ องจักร
จุดศูนยถวง ทฤษฏีของแปปปส คาน กลศาสตรของไหล ความฝด การวิเคราะหโดยใช
หลักของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล เคเบิล โมเมนตความเฉื่ อยของพื้นที่
โมเมนตความเฉื่อย
ของ มวล ความรู เบื้องตนในการวิเคราะหหาโมเมนตดัด แรงเฉื อน และการโกงตัว
6001512 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับกอน : ศึกษาสมบัติและโครงสรางของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค
พลาสติก ยาง ไม และคอนกรี ต แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติวสั ดุ ความสัมพันธ
ระหวางโครงสราง
ทางจุลภาคและมหภาคกับสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตวัสดุแบบตางๆ
ผลของกรรมวิธีทาง
ความ
รอนตอโครงสรางทางจุลภาคและสมบัติของวัสดุ
6002513 ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า
3(3-0)
(Electromagnetic Theory)
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร2 และคณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า2
การวิเคราะหเวคเตอร สนามไฟฟาสถิตย  สนามที่เปลี่ยนตามเวลา ตัวนําและไดอิเล็ก
ตริ ก ความจุไฟฟา กระแสการพาและกระแสการนํา สนามแมเหล็กเนื่ องจากกระแส แรงและ
แรงบิดที่กระทําตอบวงกระแสในสนามแมเหล็ก
ความเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนําทางแม
เหล็กไฟฟา กระแสดิสเพลสเมนต สมการแมกซเวล คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลางชนิดไอ
โซทรอปก ทอนําคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น การสะทอนและการหักเหของคลื่น พื้นฐาน
ของสายสงสายอากาศ
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6003514 ระบบควบคุม
3(3-0)
(Control Systems)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ วชิ าสั ญญาณและระบบ
หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบปิ ดและแบบเปิ ด ฟงก
ชันโอน
ยาย แผนภูมิบล็อกและซิ กแนลโฟล์วกราฟ การนําเทคนิคต่าง ๆ ในโดเมนของเวลาและความถี่มาใช้
ในการหาแบบจําลอง
วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงเส้นในโดเมนของเวลาและความถี่ การ
วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบและเทคนิคในการชดเชย การแทนปริ ภูมิสเตตเบื้องต้น
6561711 กร๊ าฟฟิ ควิศวกรรม
3(2-2)
(Engineering Graphics)
วิชาบังคับก�อน : ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่ องมือและวิธีใช� การเขียนเส�นและตัวอักษร การเตรี ยมงาน
เขียนแบบ เรขาคณิ ตประยุกต � การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟฟ�ก ภาพพิค
ทอเรี ยล การเขียนภาพด�วยมือเปล�า การเขียนภาพตัด การใช�คอมพิวเตอร�ช�วยในงานเขียน
แบบ
6561712 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2)
(Computer Programming)
วิชาบังคับกอน : ระบบจํานวน โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร การแทนข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ ขั้น
ตอนวิธีและผังงาน วิธีการแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาดวยคอมพิวเตอร การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสู ง
การฝึ กปฏิบตั ิการ
โปรแกรมด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์

50
6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(3-0)
(Electronics 1)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ หรื อศึกษาพร้ อมกับวิชาการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า1
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้งั แต่
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เฟท ออปแอมป์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังเบื้องต้น การจัดวงจรการทํางาน
และหลักการคํานวณ การประยุกต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ในระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสวิตซ์
วงจรขยายสัญญาณ และวงจรกําเนิ ดสัญญาณ
6562112 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Laboratory1)
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ หรื อศึกษาพร้ อมกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1

1(0-3)

6572111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า1
3(3-0)
(Electric Circuit Analysis1)
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร2
นิยาม และกฎของอุปกรณในการวิเคราะหวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช
ทฤษฎีของเทเวนิ นและนอรตัน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผล
ตอบของสัญญาณกระตุนแบบไซน การวิเคราะห์เฟสเซอร การวิเคราะหไฟสามเฟส
6572112 ปฏิบัติการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า1
(Electric Circuit Analysis Laboratory1)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ หรื อศึกษาพร�อมกับวิชาการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
18.3.2 กลุ่มวิชาบังคับ

1(0-3)

51
6002111 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิศวกร1
3(3-0)
(English for Engineers1)
วิชาบังคับกอน : สนทนาภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารในการสังคม ในการสนทนากับ นายจ้างหรื อลู ก ค้าชาว
ต่างประเทศและในการนําเสนอทางด้านวิชาการ ทักษะในการสนทนารวมถึงการบอกทิศทาง ตําแหน่ง
การบรรยายลักษณะงานและการสอบถาม ฝึ กพูดเป็ นกลุ่มย่อย และการนําเสนอเดี่ยว
6002414 สถิติวศิ วกรรม
3(3-0)
(Engineering Statistics)
วิชาบังคับกอน : การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงทาง
สถิติ ทฤษฎีการสุ มตัวอยาง การประมาณคา การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน กา
รวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธและการถดถอย การประยุกตสถิติในเชิงวิศวกรรม
6004911 โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม1
2(0-6)
(Telecommunication Engineering Project1)
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้ นปที่ 4 และสอบไดรายวิชาตางๆ ทีโ่ ปรแกรมวิชากําหนด
ศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนํามากําหนดหัวข้อโครงงานวิจยั
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรี ยน พร้อมจัดทําเอกสารและเข้าสอบเพื่อขออนุมตั ิหวั ข้อโครงงานต่อโปรแกรม
วิชา ดําเนิ นการวิจยั และพัฒนา จัดทําเอกสารงานวิจยั ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
6004912 โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม2
2(0-6)
(Telecommunication Engineering Project2)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ วชิ าโครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม1
พัฒนาโครงงานพร้อมเอกสารงานวิจยั ตอเนื่ องจากโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม1 จนเสร็ จ
สมบูรณ เสนอผลงานพร้อมนําชิ้นงานและเอกสารต่อคณะกรรมของโปรแกรมวิชา
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6552111 สั ญญาณและระบบ
3(3-0)
(Signals and Systems)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ หรื อศึกษาพร้ อมกับวิชาคณิตศาสตร์ วศิ วกรรม3
จํ านวนเชิงซอน ฟงกชัน่ ตัวแปรเชิงซอนและการอินทิเกรตเชิงซอน การวิเคราะห
ระบบเชิงเสน
แบบไมแปรตามเวลา ทฤษฎีผลประสาน การแปลงแซด อนุกรมฟูริเยร และการแปลงฟูริเยร
การแปลงระบบลาปลาซ สัญญาณแบบสุ มเบื้องตน หลักการเบื้องตนของระบบและสัญญาณเวลา
เต็มหนวย วงจรกรอง การประยุกตทางระบบควบคุมและระบบสื่ อสาร
6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
3(3-0)
(Digital Circuits Design)
วิชาบังคับกอน : ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับระบบจํานวน เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิปฟลอป
การลดรู ปสมการด้วย
พีชคณิ ตบูลีนและแผนภาพคาร์ นอจห์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน่ นอลและแบบซี เควนเชียล เทคนิค
และวิธีการออกแบบวงจรที่ใชอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้
6562212 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทลั
(Digital Circuits Design Laboratory)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ หรื อศึกษาพร�อมกับวิชาการออกแบบวงจรดิจิทลั
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทลั

1(0-3)

6562213 ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
3(3-0)
(Microprocessor1)
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ วชิ าการออกแบบวงจรดิจิทลั
ศึกษาสถาปั ตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ พ้นื ฐาน การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดของชุดคําสั่งซึ่ งแยกตาม
ประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและโปรแกรมใช้งานจริ ง ตลอดจนการออกแบบ
วงจรหน่วยความจําและอุปกรณ์ต่อร่ วม
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6562214 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 1
(Microprocessor Laboratory1)
วิชาบังคับก�อน : สอบได้ หรื อศึกษาพร�อมกับวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ 1

1(0-3)

6573114 เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้ า
3(3-0)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1
หลักการเบื้องตนของการวัด
มาตรฐานและการสอบเทียบเครื่ องมือวัด การชิลด์ ความ
ปลอดภัย ความถูกต้องในการวัดระบบของหน่วย หลักการทํางานและการใชงานเครื่ องมือวัดทางไฟฟา
การวัดแรงดันไฟฟ้า การวัดกระแสไฟฟ้า และการวัดกําลังไฟฟ้า การวัดอิมพิแดนซ์ที่ความถี่ต่าํ และความถี่สูง
ทรานสดิวเซอรและวงจรที่เกี่ยวของ การวัดแม่เหล็ก วงจรปรับปรุ งสัญญาณแบบตางๆ เทคนิคทาง
ดิจิทลั ในการวัด สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุ งอัตราสวนของสัญญาณวัดตอสัญญาณ
รบกวน การ
วิเคราะหขอมูลและความผิดพลาดจากการวัด
18.3.3 กลุ่มวิชาเลือก
18.3.3.1 วิชาเลือกระดับพื้นฐาน
6553114 ทฤษฎีความน่ าจะเป็ นและกระบวนการสุ่ ม
3(3-0)
(Proability Theory and Stochastic Processes)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ วชิ าคณิตศาสตร์ วศิ วกรรม3
หลักการเบื้องตนของการสุ ม ความนาจะเปนตัวแปรสุ ม
สัญญาณและ
สัญญาณรบกวนแบบยถากรรม การพิจารณาค่าของฟังก์ชนั สหสัมพันธ์ ค่าสเปกตรัมของความ
หนาแน่นกําลังงาน การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของสัญญาณ การประยุกต์การใช้งานทางด้านต่างๆ
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6553115 ทฤษฎีการสื่ อสาร
3(3-1)
(Fundamentals of Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน : สัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ สเปกตรัมของสัญญาณ ความ
หนาแน่นกําลังเชิงสเปกตรัม สัญญาณรบกวน แบนด์วิดท์ของสัญญาณรบกวน การมอดูเลตขนาด การ
มอดูเลตเชิงมุม การทําเอ็มฟาซี สสัญญาณเพื่อปรับค่าเอสเอ็นอาร์ ของระบบ การมอดูเลตพัลส์แบบ
พีซีเอ็ม ดีพีซีเอ็ม ซิ กมาเดลต้า การมัลติเพลกซ์สัญญาณ พฤติกรรมของระบบสื่ อสารใต้อิทธิ พลสัญญาณ
รบกวน การตรวจจับสัญญาณดิจิทลั วงจรกรอง เรี ยนรู ้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการ
เรี ยนการสอน
6553116 เครื อข่ ายการสื่ อสารและสายส่ ง
3(3-1)
(Communication Network and Transmission Lines)
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาการวิเคระห์ วงจรไฟฟ้ า1
ทฤษฎีโครงขายวงจร การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูลหนึ่งพอรตและสองพอร
ต วงจร
เรโซแนนซอนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซ วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซและ
การแมตชอิมพีแดนซ ทฤษฎีสายสง สายสงสัญญาณโทรศัพท การแมตชอิมพีแดนซ
โดยใช้สายสง
6554118 การสื่ อสารข้ อมูลดิจิทลั
3(3-1)
(Digital Communications)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ วชิ าทฤษฎีการสื่ อสาร
ทฤษฎีการสุ มตัวอย่าง สัญญาณที่มีรูปแบบที่แนนอนและแบบสุ ม การวิเคราะห์สัญญาณ
แบบสุ่ ม ระบบสัญญาณดิจิทลั แบบเบสแบนด การแควนไตเซชัน ซอสโคดดิ้ง พีซีเอ็ม ดีเอ็ม
การสงผานสัญญาณดิจิทลั แบบแบนพาส เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค แชนแนลโคดดิ้ง
การส่ งสัญญานขอมูลแบบดิจิทลั และการซิ งโครไนเซชัน เรี ยนรู ้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์มาช่วย
ในการเรี ยนการสอน
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6554119 การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ าย
3(3-1)
(Data Communication and Networks)
วิชาบังคับกอน : แบบจําลองของการสื่ อสารขอมูลและระบบเครื อขายขอมูล สถาปตยกรรมของเครื อข
ายขอมูล การ
สงขอมูลแบบจุดตอจุด โปรโตคอลของการสงขอมูลแบบจุดตอจุด การสงขอมูล
แบบใชตัวกลางในการสง
ขอมูลรวมกัน โปรโตคอลของการสงขอมูลแบบใชตัวกลางในการสงขอมูลรวมกัน
แบบจําลองของความ
ลาชาในการสงขอมูลผานระบบเครื อขายขอมูล เทคนิคการคนหาเสนทางในการส
งขอมูล การสงขอมูล
ผานระบบเครื อขาย การควบคุมอัตราการรับสงขอมูล
6573115 ทฤษฎีโครงข่ ายวงจร
3(3-0)
(Network Theory)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ วชิ าการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า1
วงจรคัปปลิงก กราฟของขายวงจรและนิยามที่เกี่ยงของ ทฤษฎีของเทเลแกน วงจรไม
แปรตามเวลา
เชิงเสน การแปลงรู ปแหลงจาย วิธีโหนดและคัดเซท วิธีลูปและเมช สมการสถานะ การวิ
เคราะหผล
ตอบสนองของขายวงจรและความถี่ธรรมชาติ ฟงกชันโครงขาย ทฤษฎีโครงขาย
วงจรสองพอร์ ต ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีสายสงและการวิเคราะหระบบสายสง
18.3.3.2 วิชาเลือกระดับสู ง
6554212 การแผ่ กระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0)
(Radio Wave Propagation)
อน : สอบได้ วชิ าทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า
วิชาบังคับก
การกระจายของคลื่นในดิน การกระจายของคลื่นในอากาศ การกระจายของคลื่นในอวกาศในโทร
โพสเฟี ยรระบบวิทยุไมโครเวฟ ดาวเทียมและการสื่ อสารในอวกาศ ระบบเรดาร์ การกระจายของคลื่น
ในทะเล ชองบรรยากาศ และการแทรกสอดแบบต่างๆ
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6554213 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-1)
(Antenna Engineering)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ วชิ าทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า
หลักการเบื้องต้นชองสายอากาศ แหลงกระจายคลื่นแบบจุด สายอากาศแบบไอโซ
โทรปิ ค สายอากาศแบบไดโพล สายอากาศแบบแถวลําดับ สายอากาศแบบอูดะยากิ สายอากาศแบ
บล็อกพีรีโอดิก สายอากาศแบบชวงเปด ระบบการป้ อนพลังงาน การวัดคุณสมบัติของ
สายอากาศ
6554214 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-1)
(Microwave Engineering)
วิชาบังคับก
อน : สอบได้ วชิ าเครื อข่ ายการสื่ อสารและสายส่ ง
สมการแมกซเวลลและเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีของสายสง พารามิเตอร
เอสสมิธชาร
ต การ
แมทชของอิมพีแดนซ การสงคลื่นไมโครเวฟและทอนําคลื่น วงจรกรองและเรโซแนนซ์ กา
รวิเคราะหเครื อขายไมโครเวฟ การแบงกําลังงานและการคัปปลิ้ง การวัดและการประยุกตใช
คลื่นไมโครเวฟ
6554215 การสื่ อสารทางแสง
3(3-1)
(Optical Communications)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ วชิ าทฤษฎีการสื่ อสาร
ตัวกลางนําคลื่นชนิดไดอิเล็กตริ กทรงกระบอก และเงื่อนไขในการเดินทางของแสง ประเภทของสาย
เคเบิลนําแสง การประเมินงบประมาณการเชื่ อมตอ พารามิเตอร์ในการสื่ อสารทางแสง หลักการของ
เลเซอร การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสัญญาณแสงของเลเซอรโดยการปอนสัญญาณไอเอฟและ
อาร์ เอฟ การตรวจจับสัญญาณทางแสง อุปกรณทวนสัญญาณชนิดที่สรางสัญญาณขึ้นใหม การประ
ยุกตใชงานสิ่ งประดิษฐทางแสงต่างๆ
6554216 โครงข่ ายแบบเคลื่อนทีแ่ ละแบบไร้ สาย
3(3-0)
(Wireless and Mobile Networking)
วิชาบังคับกอน :เอ็มเอซี (มีเดียม แอคเซส คอนโทรล) ดีเอชซี พี (โปรโตคอลไดนามิคโฮสคอนฟกเกอรเรชัน)
การจัดการระบบเคลื่อนที่ การจัดการสงผานและโปรโตคอลการตรวจสอบ โครงสรางและ
โปรโตคอลของโครงขายแบบเคลื่อนที่ไรสายเชน ไอพีเคลื่อนที่ โครงขายแบบเซล จีเอสเอ็ม
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ไอทริ ปเปลอี 802.11 โทรศัพทไรสาย โครงขายเพจจิ้ง พีซีเอส ยูเอ็มทีเอส แวพ และโครงข
ายแอดฮอค
6564217 การประมวลผลสั ญญาณดิจิทลั
3(3-1)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับกอน : สอบได้ วชิ าสั ญญาณและระบบ
การใช้งานและประโยชน์ของการประมวลสัญญาณเชิงดิจิทลั ทฤษฎีการสุ่ ม ระบบที่เป็ นเชิงเส้น
และไม่ข้ ึนกับเวลา ผลตอบสนองทางความถี่ การแปลงแบบแซด การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง และการ
ฟูเรี ยร์ แบบเร็ ว วงจรกรองดิจิทลั แบบเอฟไออาร์ และไอไออาร์ การนําไปใช้กบั ระบบเลขจํานวนเต็มและ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
18.3.3.3 วิชาเลือกทัว่ ไป
6003515 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0)
(Safety Engineering)
วิชาบังคับกอน :ศึกษาหลักการเพื่อการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยใน
โรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบตั ิเหตุให้นอ้ ยที่สุด
การออกแบบอุปกรณ์เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นในงานเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้ อเพลิงและสารที่เป็ นพิษ การจัดหน่วยงานเพื่อบริ หาร
งานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย
6004611 เศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0)
(Engineering Economics)
วิชาบังคับก
อน : หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลาและดอกเบี้ย การตัดสิ นใจเลือกข้อเสนอ
ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ การเลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าปั จจุบนั วิธีเทียบเท่ารายปี วิธีอตั ราผลตอบแทนภายใน
วิธีคาํ นวณค่าเสื่ อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน และการวิเคราะห์
ความไวเชิงเศรษฐศาสตร์
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6004612 การจัดการวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Management)
วิชาบังคับกอน : ศึกษาหลักการเบื้องต้นและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่
พฤติกรรมของคนและมนุษยสัมพันธ์ใน
องค์การ การเรี ยนรู ้วธิ ี เพิ่มผลผลิตสิ นค้าและบริ การ การจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
หลักเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรมการเงินและการจัดการโครงการ
6530211 วิศวกรรมโทรศัพท์
3(3-0)
(Telephone Engineering)
วิชาบังคับก�อน : เทคนิ คของการให�สัญญาณและการสวิตซ์ในโครงข�ายวงจรโทรศัพท� การคํานวณทราฟริ ก
และการคาดการณ์ โครงข�ายวงจรโทรศัพท�สาธารณะ อุปกรณ์ หลายทางและสายส่ ง ระบบสวิตซ์แบบ
เอสพีซี ระบบโทรศัพท�ตู�สาขา ระบบไอเอสดีเอ็น ระบบโทรศัพท�เคลื่อนที่
6554117 วิธีและการประยุกต์ ใช้ เชิ งตัวเลข
3(3-0)
(Numerical Methods and Applications)
วิชาบังคับก�อน : สอบได�วิชาคณิตศาสตร์ วศิ วกรรม3
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว การประมาณพหุ นาม การหาอนุพนั ธ� และการ
หาอินทิกรัลโดยวิธีเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนั ธ�สามัญ การวิเคราะห�ค�
าผิดพลาด การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส�นและไม�ใช�เชิงเส�นโดยวิธีตรงและ
โดยวิธีทาํ ซํ้า การคํานวณเชิงตัวเลขของค่าเจาะจงและเวคเตอร�เจาะจง แนวคิดเรื่ องไฟไนท�เอเล
เมนท� การแก�ป�ญหาทางวิศวกรรมโดยใช�โปรแกรมสําเร็ จรู ป
6554901 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม1
3(3-0)
(Special Topic in Telecommunication Engineering1)
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอซึ่ งเปนที่นาสนใจในขณะนั้น หรื อเป็ นการพัฒนาใหมๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรม
โทรคมนาคม
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6554902 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม2
3(3-0)
(Special Topic in Telecommunication Engineering2)
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอซึ่ งเปนที่นาสนใจในขณะนั้น หรื อเป็ นการพัฒนาใหมๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรม
โทรคมนาคม
6563713 การใช้ งานโปรแกรมภาษาขั้นสู งสํ าหรับวิศวกร
3(3-0)
(High-Level Language Programming for Engineers)
วิชาบังคับกอน : เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิต้ งั แต่การศึกษาหลักการพื้นฐานของภาษาขั้นสู งที่ใช้ในการคํานวณ
การ
กําหนดตัวแปร รู ปแบบประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนดข้อมูล คําสั่งคํานวณ คําสั่งทําซํ้า คําสั่งเงื่อนไข การ
จัดการข้อมูล ส่ วนนําเข้า/แสดงผล ระบบอินพุตละเอาต์พุต ตลอดจนลักษณะภาษาด้านอื่น ๆ และฝึ กเขียน
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่ อสาร
18.3.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
6003812 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Field Experience in Telecommunication Engineering)
วิชาบังคับก�อน : ให้นกั ศึกษาได้ออกฝึ กงานในสถานประกอบการหรื อโรงงานอุตสาหกรรม
วิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคมที่ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 450 ชัว่ โมง หรื อแบบสหกิจศึกษา
เห็นชอบและจากกรรมการของโปรแกรมวิชา
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ที่สัมพันธ์กบั
โดยได้รับความ

