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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

โปรแกรมวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร

4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ จัดการศึกษาตามหลัก
มาตรฐานวิชาการระดับอุดมศึกษาและวิชาชี พวิศวกรรม ผลิตวิศวกรเพื่อสนองความต้องการของทั้งภาครัฐ
และเอกชน มุ่งพัฒนาการวิจยั และวิชาการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ให้เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ตลอดจนเป็ นพื้นฐานในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
หลักสู ตรมี ค วามยืดหยุ่นสามารถปรั บ ตามสภาพการเปลี่ ย นแปลงด้านเศรษฐกิ จ สั งคมและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เปิ ดโอกาสให้มีการเลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นทฤษฎีควบคู่การปฏิบตั ิและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้ างเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ยึด
หลักความร่ วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุ มชนเพื่อนําไปสู่ การพัฒนา ก่อให้เกิ ดความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถภาพในวิชาชี พ ทั้งในด้านเทคนิ ควิธี ด้านการจัดการอาชี พ และ
ด้านคุณธรรม
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4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดงั นี้
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท้งั ด้านทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิสาํ หรับตลาดแรงงานและพร้อมในการศึกษาระดับสู งต่อไป
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะ และความพร้อมในการประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสู ง
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูม้ ีวนิ ยั ความคิด และการทํางานอย่างมีระบบ พร้อมด้วย
คุณธรรมและจริ ยธรรม
4.2.4 เพื่อให้บริ การทางวิชาการสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่สังคม

5. กําหนดการเปิ ดสอน

เปิ ดดําเนินการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2551

6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา

ผูส้ มัครเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
6.2 มีความประพฤติดี
6.3 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
6.4 คุณสมบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาให้พิจารณาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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16. งบประมาณ

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรวิศวกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประมาณ 30,000 บาท / คน / ปี ดังรายละเอียดการเสนอขอตั้ง
งบประมาณและประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวในตารางดังต่อไปนี้
16.1 การเสนอขอตั้งงบประมาณ
ปี งบประมาณ
2551
2552
2553
2554
2555

ประเภทงบประมาณ
งบแผ่ นดิน
เงินนอกงบประมาณ
งานประจํา (บาท) งานประจํา (บาท) งานพัฒนา (บาท)
175,000
175,000
1,050,000
350,000
350,000
2,100,000
525,000
525,000
3,150,000
700,000
700,000
4,200,000
700,000
700,000
4,200,000

รวม (บาท)
1,400,000
2,800,000
4,200,000
5,600,000
5,600,000

16.2 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายรายหัว
ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติ

2551

30,000

ค่ าใช้ จ่ายรายหัว / คน / ปี (บาท)
2552

2553

2554

2555

30,000

30,000

30,000

30,000

หมายเหตุ

17. หลักสู ตร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

150

หน่วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
สัดส่ วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ

30
9
6
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก
6 หน่วยกิต และเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
114 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน
75 หน่วยกิต
17.2.2.1.1 พื้นฐานทางวิศวกรรม
21 หน่วยกิต
17.2.2.1.2 บังคับแกน
54 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
17.2.2.2.1 บังคับเฉพาะด้าน/วิชาเอก
24 หน่วยกิต
17.2.2.2.2 เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่นบั หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่ วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับ
1500105

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
รายวิชาเลือก

1500108
1500109
1500110

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication

30 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

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

17.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2000103
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
รายวิชาเลือก ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ อีกไม่นอ้ ยกว่า
2000104
2000105
2500106
2500107

สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2500108

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0-6)

17.3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
รายวิชาเลือก
4000111

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4000112
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.3.2.1 วิชาแกน ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.3.2.1.1 พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
6001211

เคมีสาํ หรับวิศวกร
Chemistry for Engineers

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
114 หน่ วยกิต
75 หน่ วยกิต
21 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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6001212
6001311
6001312
6001313
6001314
6001411
6001412
6002413

ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
Physics for Engineers 1
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2
Physics for Engineers
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร2
Physics Laboratory for Engineers 2
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
Engineering Mathematics 1
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
Engineering Mathematics 2
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 3
Engineering Mathematics 3
17.3.2.1.2 บังคับแกน

6001511
6001512
6002111
6002112
6002513
6003514

กลศาสตร์ วศิ วกรรม - สถิตยศาสตร์
Engineering Mechanics - Statics
วัสดุวศิ วกรรม
Engineering Materials
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1
English for Engineers 1
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2
English for Engineers 2
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields Theory
ระบบควบคุม
Control Systems

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
54 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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6003911
6004911
6004912
6552111
6561711
6561712
6562111
6562112
6562211
6562212
6562213
6562214
6572111
6572112
6572311
6573114

สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Engineering Seminar
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Engineering Project 1
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronics Engineering Project 2
สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
กราฟิ กส์วศิ วกรรม
Engineering Graphics
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
อิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Laboratory 1
การออกแบบวงจรดิจิทลั
Digital Circuits Design
ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรดิจิทลั
Digital Circuits Design Laboratory
ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
Microprocessor 1
ปฏิบตั ิการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
Microprocessor Laboratory 1
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis 1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis Laboratory 1
เครื่ องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines
เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements

1(0-2-1)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.3.2.2.1 บังคับเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
6002414
6553115
6562113
6563215
6563216
6563314
6563415
6572113

สถิติวศิ วกรรม
Engineering Statistics
หลักการระบบสื่ อสาร
Fundamentals of Communication Systems
อิเล็กทรอนิกส์2
Electronics2
การออกแบบระบบดิจิทลั และวงจรตรรกะ
Digital Circuits and Logic Design
ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
Microprocessor 2
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuit Design
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
Power Electronics
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuit Analysis 2
17.3.2.2.2 เลือกเรี ยน
ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ไม่ น้อยกว่ า

6553116
6554118
6554119
6554212

เครื อข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง
Communication Network and Transmission Lines
การสื่ อสารข้อมูลดิจิทลั
Digital Communications
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
Data Communication and Networks
การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
Radio Wave Propagation

39 หน่ วยกิต
24 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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6554213
6554214
6554215
6563217
6563713
6564217
6564312
6564313
6564314
6564315
6564411
6564412
6564413
6564415
6564416
6564420

วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
การสื่ อสารทางแสง
Optical Communications
การออกแบบระบบดิจิทลั แนวใหม่
Modern Digital System Design
การใช้งานโปรแกรมขั้นสู งสําหรับวิศวกร
High-level Programming for Engineers
การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
Digital Signal Processing
การออกแบบวงจรกรองความถี่
Filter Circuit Design
วงจรรวมแบบแอนะล็อก
Analog Integrated Circuits
วงจรรวมแบบดิจิทลั
Digital Integrated Circuits
เทคโนโลยีไอซี
Integrated Circuit Technology
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุม
Computer in Control
การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม
Microcontroller-based System Design
ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี่
Fuzzy Logic Control Theory
หุ่นยนต์เบื้องต้น
Basic Robot
การอินเทอร์ เฟซไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Interfacing

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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6564721
6564723
6564724
6564725
6564726
6564901
6574316
6574317

ภาษาโปรแกรมร่ วมสมัย
Modern Programming Languages
การออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management System Design
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network
การบริ หารเครื อข่าย
Network Management
การมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์
Computer Vision
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Topic in Electronics Engineering
ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
Digital Control Systems
ระบบอัตโนมัติ
Automation Systems

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

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
6003813

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Field Experience in Electronics Engineering

5 (450)

ข้ อกําหนดเฉพาะ
ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ให้เรี ยน
รายวิชา 6003813 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Field Experience in Electronics
Engineering) โดยไม่นบั หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนน PD หรื อ P โดยให้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งในเกณฑ์
การสําเร็ จหลักสู ตรของโปรแกรมวิชา
17.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของ
โปรแกรมวิชา
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลข 3 ตัวเแรก
600
655
656
657

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาวิศวกรรม
หมู่วชิ าวิศวกรรมโทรคมนาคม
หมู่วชิ าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หมู่วชิ าวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม

เลขตัวที่ 4
0
1
2
3
4

บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ใดก็ได้
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 4

เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
หมู่วชิ าวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิศวกรรม ได้ จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
(655-1--)
2. การสื่ อสารและเทคโนโลยี
(655-2--)
8. การฝึ กงาน
(655-8--)
9. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(655-9--)
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หมู่วชิ าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ จัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
(656-1--)
2. ดิจิทลั
(656-2--)
3. การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
(656-3--)
4. ระบบควบคุม และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
(656-4--)
5. ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
(656-5--)
6. เครื่ องมือวัด
(656-6--)
7. ระบบคอมพิวเตอร์
(656-7--)
8. การฝึ กงาน
(656-8--)
9. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(656-9--)
หมู่วชิ าวิศวกรรมไฟฟ้ าและระบบควบคุม ได้ จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น ดังนี้
1. พื้นฐานทัว่ ไป คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้า
(657-1--)
2. การติดตั้งและอุปกรณ์ไฟฟ้า
(657-2--)
3. เครื่ องกลไฟฟ้าและการควบคุม
(657-3--)
4. โรงต้นกําลังและการส่ งจ่ายไฟฟ้า
(657-4--)
5. ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
(657-5--)
6. ระบบป้ องกัน
(657-6--)
7. การอนุ รักษ์พลังงาน
(657-7--)
8. ส่ องสว่าง
(657-8--)
9. โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(657-9--)
เลขตัวที่ 6,7

บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา

26
ความหมายของเลขหน่ วยกิต
หน่วยกิตและชัว่ โมงเรี ยน กําหนดไว้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) เช่น 3(3-0-6) 3(2-2-5) 3(3-1-5) 1(0-3-0) เป็ นต้น โดยมี
ความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงการสอนทฤษฎี
ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงการสอนภาคปฏิบตั ิ
ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงการค้นคว้าด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ จํานวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็ น 3 เท่าของจํานวนหน่วยกิต
2. หน่วยกิต(ชัว่ โมง) เช่น 5(450) โดยมีความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ
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17.4 แผนการศึกษา : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
17.4.1 แผนการศึกษาปกติ (หลักสู ตร 4 ปี )

ชั้นปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
1500105
4000109
6001211
6001212
6001311
6001312
6001411
6561711

ชื่ อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
เคมีสาํ หรับวิศวกร
ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
กราฟฟิ กส์วศิ วกรรม
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
20

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
1500106
6561712
6001313
6001314
6001412
6001511
6572111
6572112

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
กลศาสตร์ วศิ วกรรม - สถิตยศาสตร์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ปฏิบตั ิการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
20
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา
2000103
1500107
6001512
6002413
6562111
6562112
6572113

ชื่ อวิชา
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
วัสดุวศิ วกรรม
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 3
อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
19

ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชา
2500105
4000110
6552111
6562113
6562211
6562212
6002513

ชื่ อวิชา
วิถีไทยและวิถีโลก
การคิดและการตัดสิ นใจ
สัญญาณและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 2
การออกแบบวงจรดิจิทลั
ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรดิจิทลั
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
19
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ชั้นปี ที่ 3
ภาคเรียนที่ 5
รหัสวิชา
2500108
6003514
6553115
6562213
6562214
6563215
6573114

ชื่ อวิชา
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
ระบบควบคุม
หลักการระบบสื่ อสาร
ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ปฏิบตั ิการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
การออกแบบระบบดิจิทลั และวงจรตรรกะ
เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19

ภาคเรียนที่ 6
รหัสวิชา
2000105
4000115
6003911
6563314
6563216
6572311
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
เครื่ องจักรกลไฟฟ้า
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือกเรี ยน 1
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ภาคเรียนฤดูร้อน
รหัสวิชา
6003813

ชื่ อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

จํานวนชั่ วโมง
450
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ชั้นปี ที่ 4
ภาคเรียนที่ 7
รหัสวิชา
6002111
6004911
6002414
6563415
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
สถิติวศิ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือกเรี ยน 2
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือกเรี ยน 3
วิชาเลือกเสรี 1
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

ภาคเรียนที่ 8
รหัสวิชา
6002112
6004912
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือกเรี ยน 4
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือกเรี ยน 5
วิชาเลือกเสรี 2
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
14
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

น(ท-ป-ค)

17.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟังเพือ่ จับ
ใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และนําเสนอผล
การ สื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน การทักทาย
การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ การขอร้อง
และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของ การ
ถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความคิดเห็น และการ
ติดต่อทางโทรศัพท์
1500107 ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อ
เขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ้ ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ่ืน และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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1500109 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ท่ีควรหลีกเลี่ยงใน
การ สื่ อสารกับชาวจีน
1500112 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงใน
การ สื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยง
ในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น การอธิ บาย
ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝาก
ข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115 สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น การ
อธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น การ
อธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
17.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
2000103 จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตามหลักปรัชญา
และศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั
และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวิตที่เป็ นสุ ข
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2000104 สุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้ยนิ
ได้พบเห็น
ของจริ งและได้สัมผัส
ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ
การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทาง
สุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชีวิตอยูใ่ น
สังคมอย่างมีความสุ ข
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและการดําเนิ น
วิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
2500106 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทาง
สิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตาม
แนวพระราชดําริ
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2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารย
ธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108 กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม หลักสิ ทธิ
เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์
เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และบูรณา
การใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.5.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์และทักษะ
การค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การ
รวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรม
ในการใช้สารสนเทศ
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น การคิด
เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบในการ
ตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชี วติ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของอาหาร ยา
รักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของสิ่ งมีชีวติ การใช้
หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการออกกําลัง
กายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การ
ร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113 คณิตศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การประยุกต์ใช้
คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่างๆ
4000114 เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การเลือกบริ โภค
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวิตประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั
ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นในการดํารงชีวติ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์
ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.5.2.1 วิชาแกน

น(ท-ป-ค)

17.5.2.1.1 พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
6001411 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 1
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ พิกดั เชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริ ม พีชคณิ ตของเวกเตอร์ เส้นตรงและ
ระนาบในปริ ภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่ อง การหาอนุพนั ธ์และการอินทิเกรต ฟังก์ชนั ค่าจริ งของหนึ่ง
ตัวแปรจริ งและการประยุกต์รูปแบบยังไม่กาํ หนด เทคนิ คการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัล
ไม่ตรงแบบ
6001412 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001411 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ ของฟั งก์ชนั มูลฐาน
อนุกรมฟูเรี ยร์ เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิว
ในปริ ภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชนั ค่าจริ งของหลายตัวแปร
และการประยุกต์
6002413 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 3
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 3
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001412 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริ ภูมิ อนุพนั ธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์
ไดเวอร์ เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุ พนั ธ์และการประยุกต์
สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม
6001211 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
ศึกษาพื้นฐานความรู ้ดา้ นเคมี อะตอมและโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ
พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย กรด-เบส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิ ก
จลนพลศาสตร์ เคมี เคมีไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ เคมี
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6001212 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านหรื อศึกษาพร�อมกับ 6001211 เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาเคมีสาํ หรับวิศวกร

1(0-3-0)

6001311 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
การเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่ง สอง และสามมิติ กฎการเคลื่อนที่และแรงความโน้มถ่วง งานและ
พลังงาน การชนกัน การเคลื่อนที่แบบหมุน วัตถุในสภาพสมดุล การยืดหยุน่ และการแตกหัก ของไหลใน
ภาวะหยุดนิ่งและเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสั่นคลื่น คลื่นเสี ยงและการประยุกต์ ปรากฏการณ์ทางความร้อน
และทฤษฎีจลน์ กฏข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์
6001312 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
1(0-3-0)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านหรื อศึกษาพร�อมกับ 6001311 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
6001313 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001311 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
ประจุไฟฟ�าและสนามไฟฟ�า กฎของเกาส์� ศักย�ไฟฟ�า ความจุไฟฟ�า ไดอิเล็กตริ ก
กระแสไฟฟ�า กระแสตรงและอุปกรณ� แม�เหล็กและแม�เหล็กไฟฟ�า การเหนี่ ยวนําแม�เหล็ก
และกฎของฟาราเดย์ ตัวเหนี่ ยวนํา วงจรไฟฟ�ากระแสสลับ ทฤษฎี คลื่ นแม�เหล็กไฟฟ�าและการ
ประยุกต์ แสง เลนส�และทัศนอุปกรณ� การสะท�อน การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพ
ลาไรเซชัน ฟ�สิ กส�สมัยใหม�
6001314 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2
1(0-3-0)
Physics Laboratory for Engineers 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านหรื อศึกษาพร�อมกับ 6001313 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2
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17.5.2.1.2 บังคับแกน
6001511 กลศาสตร์ วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
Engineering Mechanics - Statics
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001311 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
การวิ เคราะหแรง สมดุ ล ของแรง การประยุ ก ต์ ส มการสมดุ ล กับ โครงสร้ างและเครื่ องจัก ร
จุดศู นย์ถ่วง ทฤษฏี ของแปปปั ส คาน กลศาสตร์ ของไหล ความฝื ด การวิเคราะห์ โดยใช้หลักของงานเสมื อน
เสถี ยรภาพของสมดุ ล เคเบิล โมเมนตความเฉื่ อยของพื้นที่ โมเมนตความเฉื่ อยของ มวล ความรู เบื้องต
นในการวิเคราะหหาโมเมนตดัด แรงเฉือน และการโกงตัว
6001512 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ศึกษาสมบัติและโครงสร้างของวัสดุ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก
ยาง ไม้ และคอนกรี ต แผนภูมิสมดุ ล ลักษณะและการทดสอบวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างทาง
จุล ภาคและมหภาคกับ สมบัติวสั ดุ กรรมวิธี ก ารผลิ ตวัส ดุ แบบต่ าง ๆ ผลของกรรมวิธี ท างความร้ อนต่ อ
โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติวสั ดุ
6002111 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
English for Engineers 1
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ภาษาในการ
สื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การบรรยายลักษณะงาน การสอบถาม
การให้ขอ้ มูลและการอ่านคู่มือปฏิบตั ิงานสําหรับงานวิศวกรรม
6002112 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
English for Engineers 2
ศึกษาและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
คําศัพท์สําหรับงานวิศวกรรม การพูดแบบเป็ นทางการในโอกาสต่าง ๆ การเขียนและการนําเสนองาน
ทางด้านวิชาการ
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6002513 ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields Theory
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001313 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2 และ 6001412 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมไฟฟ้ า 2
การวิเคราะหเวกเตอร สนามไฟฟาสถิตย์ สนามที่เปลี่ยนตามเวลา ตัวนําและไดอิเล็ก
ตริ ก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนํา สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแส แรงและแรงบิดที่
กระทําตอบวงกระแสในสนามแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนําทางแมเหล็กไฟฟา
กระแสดิสเพลสเมนต สมการแมกซเวล คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลางชนิดไอโซทรอปก ท
อนําคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น การสะท้อนและการหักเหของคลื่น พื้นฐานของสายสงสายอากาศ
6003514 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6552111 สั ญญาณและระบบ
หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบปิ ดและแบบเปิ ด ฟงก
ชันถ่ายโอน แผนภูมิบล็อกและซิ กแนลโฟล์วกราฟ การนําเทคนิ คต่าง ๆ ในโดเมนของเวลาและความถี่มา
ใช้ในการหาแบบจําลอง วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิ งเส้นในโดเมนของเวลาและความถี่ การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบและเทคนิคในการชดเชย การแทนปริ ภูมิสเตตเบื้องต้น
6003911 สั มมนาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1(0-2-1)
Electronics Engineering Seminar
วิธีการเขียนบทความและปริ ญญานิพนธ์ วิธีการนําเสนอผลงาน การสัมมนาในหัวข้อใหม่และอยู่
ในความสนใจทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การดูงานจริ งทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6004911 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
2(0-6-0)
Electronics Engineering Project 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านวิชาตาง ๆ ตามทีโ่ ปรแกรมวิชากําหนดและเป็ นนักศึกษาชั้ นปที่ 4
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางด้ า นวิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ นํ า มากํา หนดหั ว ข้ อ
โครงงานวิจยั ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรี ยน พร้อมจัดทําเอกสารและเข้าสอบเพื่อขออนุ มตั ิหัวข้อโครงงาน
ต่อโปรแกรมวิชา ดําเนิ นการวิจยั และพัฒนา จัดทําเอกสารงานวิจยั ภายใต้การควบคุ มดู แลของอาจารย์ที่
ปรึ กษา มีการนําเสนอความคืบหน้าต่อคณะกรรมการของโปรแกรมวิชา
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6004912 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
2(0-6-0)
Electronics Engineering Project 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6004911 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
พัฒนาโครงงานพร้อมเอกสารงานวิจยั ตอเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 จน
เสร็ จ
สมบูรณ เสนอผลงานพร้อมนําชิ้นงานและเอกสารต่อคณะกรรมการของโปรแกรมวิชา
6552111 สั ญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signals and Systems
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6002413 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 3
จํานวนเชิ งซ�อน ฟ�งก�ชันตัวแปรเชิ งซ�อนและการอินทิเกรตเชิ งซ�อน การวิเคราะห
�ระบบเชิงเส�น
แบบไม�แปรตามเวลา ทฤษฎีผลประสาน การแปลงแซด อนุกรมฟูเรี ยร� และการแปลงฟูเรี ยร� การ
แปลงระบบลาปลาซ สัญญาณแบบสุ �มเบื้องต�น หลักการเบื้องต�นของระบบและสัญญาณเวลาเต็ม
หน่วย วงจรกรอง การประยุกต์�ทางระบบควบคุมและระบบสื่ อสาร
6561711 กราฟิ กส์ วศิ วกรรม
3(2-2-5)
Engineering Graphics
ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่ องมือและวิธีใช้ การเขียนเส�นและตัวอักษร การเตรี ยมงาน
เขียนแบบ เรขาคณิ ตประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟ�ก ภาพพิคทอเรี ยล
การเขียนภาพด�วยมือเปล�า การเขียนภาพตัด การใช�คอมพิวเตอร�ช�วยในงานเขียนแบบ
6561712 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
ระบบจํานวน โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร การแทนข้อมู ลในคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนวิธีและผังงาน วิธีการแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาดวยคอมพิวเตอร การออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้ องต้นด้วยภาษาระดับสู ง การฝึ กปฏิ บตั ิ การโปรแกรมด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์
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6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(3-0-6)
Electronics 1
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เฟท การวิเคราะห์วงจรเสมือนสัญญาณขนาดเล็ก ออปแอมป์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังเบื้องต้น การจัดวงจรการทํางานและหลักการคํานวณ การประยุกต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสวิตซ์ วงจรขยายสัญญาณ
6562112 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Laboratory 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านหรื อศึกษาพร�อมกับ 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1

1(0-3-0)

6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
3(3-0-6)
Digital Circuits Design
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับระบบจํานวน เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิปฟลอป การลดรู ปสมการด้วย
พีชคณิ ตบูลีนและแผนภาพคาร์ นอจห์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน่ นอลและแบบซี เควนเชียล เทคนิค
และวิธีการออกแบบวงจรที่ใชอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้
6562212 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทลั
1(0-3-0)
Digital Circuits Design Laboratory
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านหรื อศึกษาพร�อมกับ 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทลั
6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
3(3-0-6)
Microprocessor 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
ศึกษาสถาปั ตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ พ้ืนฐาน การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้ างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดของชุ ดคําสั่งซึ่ งแยกตาม
ประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและโปรแกรมใช้งานจริ ง ตลอดจนการออกแบบ
วงจรหน่วยความจําและอุปกรณ์ต่อร่ วม
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6562214 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
1(0-3-0)
Microprocessor Laboratory 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านหรื อศึกษาพร�อมกับ 6562214 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาไมโครโพรเซสเซอร์ 1
6572111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 1
3(3-0-6)
Electric Circuit Analysis 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านหรื อศึกษาพร�อมกับ 6001313 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2
นิยาม และกฎของอุปกรณในการวิเคราะหวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช
ทฤษฎีของเทเวนิ นและนอรตัน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ ยวนํา วงจรอันดับหนึ่ งและอันดับสอง ผลตอบของ
สัญญาณกระตุน้ แบบไซน การวิเคราะห์เฟสเซอร การวิเคราะหไฟสามเฟส
6572112 ปฏิบัติการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 1
1(0-3-0)
Electric Circuit Analysis Laboratory 1
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : สอบผ่านหรื อศึกษาพร�อมกับ 6572111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู �ทางทฤษฎีรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
6572311 เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electrical Machines
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6572111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 1
แหล่ งกําเนิ ดพลังงาน วงจรแม่ เหล็ก หลัก การแปรรู ป พลังงานแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ทฤษฎี และการ
วิ เคราะห์ ห ม้ อ แปลง การใช้ ง านหม้อ แปลงไฟฟ้ า หลัก การของเครื่ อ งจัก รกลหมุ น โครงสร้ า งของ
เครื่ อ งจัก รกลไฟฟ้ ากระแสตรง คุ ณ สมบัติ ข องเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ากระแสตรงแบบต่ าง ๆ หลัก การของ
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงแบบต่ า ง ๆ การเริ่ ม เดิ น และการควบคุ ม ความเร็ ว รอบเครื่ อ งจัก รกลไฟฟ้ า
กระแสตรง การป้ องกัน เครื่ องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
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6573114 เครื่ องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
หลัก การเบื้ อ งตนของการวัด มาตรฐานและการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วัด การชิ ล ด์ ความ
ปลอดภัย ความถูกต้องในการวัดระบบของหน่วย หลักการทํางานและการใชงานเครื่ องมือวัดทางไฟฟ
า การวัดแรงดันไฟฟ้ า การวัดกระแสไฟฟ้ า และการวัดกําลังไฟฟ้ า การวัดอิมพิแดนซ์ที่ความถี่ต่าํ และความถี่
สู ง ทรานสดิวเซอรและวงจรที่เกี่ยวของ การวัดแม่เหล็ก วงจรปรับปรุ งสัญญาณแบบตางๆ เทคนิ ค
ทางดิจิทลั ในการวัด สัญญาณรบกวน เทคนิ คในการปรับปรุ งอัตราสวนของสัญญาณวัดตอสัญญาณ
รบกวน
การวิเคราะหขอมูลและความผิดพลาดจากการวัด
17.5.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
17.5.2.2.1 บังคับ
6002414 สถิติวศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ทฤษฎีความน่าจะเปน การแจกแจงทาง
สถิติ ทฤษฎีการสุ มตัวอยาง การประมาณคา การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิ
เคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธและการถดถอย การประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม
6553115 หลักการระบบสื่ อสาร
3(2-2-5)
Fundamentals of Communication Systems
สัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ อนุกรมฟูเรี ยร์ การแปลงฟูเรี ยร์ สเปกตรัมของสัญญาณ
ความหนาแน่นกําลังเชิงสเปกตรัม สัญญาณรบกวน แบนด์วดิ ท์ของสัญญาณรบกวน การมอดูเลตขนาด การ
มอดูเลตเชิงมุม การทําเอ็มฟาซี สสัญญาณเพื่อปรับค่าเอสเอ็นอาร์ ของระบบ การมอดูเลตพัลส์แบบ พีซีเอ็ม
ดีพีซีเอ็ม ซิ กมาเดลต้า การมัลติเพลกซ์สัญญาณ พฤติกรรมของระบบสื่ อสารใต้อิทธิ พลสัญญาณรบกวน
การตรวจจับสัญญาณดิจิทลั วงจรกรอง เรี ยนรู ้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการเรี ยนการสอน
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6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-2-5)
Electronics 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
แบบจําลองสําหรับสิ่ งประดิษฐ์พาสซี ฟในไอซี วงจรขยายใช้ทรานซิ สเตอร์ หนึ่งตัวและสองตัว
วงจรขยายผลต่างของสัญญาณ แหล่งจ่ายกระแสใช้ทรานซิ สเตอร์ โหลดพาสซี ฟ ภาคขับสัญญาณ ออปแอมป์
การออกแบบวงจรขยายแบบป้ อนกลับ ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรไอซี วงจรจูน วงจรขยายแถบกว้าง
แรงดันอ้างอิงและวงจรคงค่าแรงดัน และวงจรกําเนิดสัญญาณ
6563215 การออกแบบระบบดิจิทลั และวงจรตรรกะ
3(2-2-5)
Digital Circuits and Logic Design
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิ ตของสวิตชิงฟังก์ชนั อุปกรณ์สวิตชิง การลดทอนสวิตชิงให้นอ้ ย
ที่สุด การออกแบบตรรกะคอมบิเนชันนัล หลักการเบื้องต้นของวงจรซี เควนเชี ยลแบบซิ งโครนัสและ
อะซิ งโครนัส ฟลิบฟลอป วงจรแลตช์ วงจรฐานเวลา วงจรนับ เรจิสเตอร์ ศึกษาวงจรแปลงสัญญาณดิจิทลั เป็ น
แอนะล็อกและวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็ นดิจิทลั วงจรหน่วยความจําแบบต่าง ๆ ศึกษาพีแอลดีแบบ
ต่าง ๆ และการประยุกต์วงจรดิจิทลั ในงาน ระบบต่าง ๆ
6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
3(2-2-5)
Microprocessor 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
การออกแบบระบบฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์แวร์ ข องไมโครคอนโทรลเลอร์ การสร้ า งสั ญ ญาณ
การแปลงสั ญ ญาณจากแอนะล็ อ กเป็ นดิ จิ ท ั ล และดิ จิ ท ั ล เป็ นแอนะล็ อ ก การสื่ อสารกั บ พอร์ ต ของ
ไมโครคอมพิวเตอร์ การเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ อื่น ๆ กระบวนการอินเตอร์ รัพต์ อัลกอริ ทึมทางคณิ ตศาสตร์
สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุม
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6563314 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Circuit Design
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
องค์ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดต่าง ๆ ผลของลักษณะไม่อุดมคติของออปแอมป์ การใช้งาน
ออปแอมป์ ในวงจรเชิ งเส้ นและไม่เชิ งเส้ น การออกแบบวงจรกรองความถี่ แบบแอคที ฟ ศึกษาวงจรแปลง
สั ญ ญาณดิ จิ ท ัล เป็ นแอนะล็ อ ก และวงจรแปลงสั ญ ญาณแอนะล็ อ กเป็ นดิ จิ ท ัล การออกแบบวงจรคู ณ
วิเคราะห์ วงจรออปแอมป์ แหล่ งจ่ายไฟตรงและวงจรคงค่าแรงดัน เฟสล็อคลู ป วงจรกําเนิ ดรู ป คลื่ นและ
วงจรแอนะล็อกอื่น ๆ วิธีการในการลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
6563415 อิเล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
3(2-2-5)
Power Electronics
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์กาํ ลัง เช่น ไดโอดกําลัง เอสซี อาร์ จีทีโอ ทรานซิ สเตอร์ กาํ ลัง
มอสเฟตกํา ลัง และไอจี บี ที คุ ณ สมบัติ ข องวัส ดุ แ ม่ เหล็ ก แกนหม้อ แปลง ไฟฟ้ า กํา ลัง แกนเฟอร์ ไ รต์
แกนแบบผงเหล็ก คอนเวอร์ เตอร์ แบบต่าง ๆ ที่มีโหมด การทํางานเป็ นตัวแปลงผันไฟสลับเป็ นไฟตรง ตัว
แปลงผัน ไฟตรงเป็ นไฟตรง ตัว แปลงผัน ไฟตรงเป็ นไฟสลับ ตัวแปลงผัน ไฟสลับ เป็ นไฟสลับ และ
ไซโคลคอนเวอร์ เตอร์ อินเวอร์ เตอร์ ตัวปรับความถี่ การขับมอเตอร์ ด้วยอุปกรณ์ โซลิ ดสเตต การควบคุ ม
มอเตอร์ กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์ เหนี่ยวนํา การควบคุมมอเตอร์ ซิ งโครนัส
6572113 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 2
3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis 2
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6572111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า 1
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้กบั วงจรไฟฟ้า ความถี่เชิงซ้อนและ
ฟังก์ชนั โครงข่ายไฟฟ้า ฟังก์ชนั ถ่ายโอน โพล ซี โร่ ผลตอบสนองเชิงความถี่ แผนภาพโบเด วงจรเรโซแนนซ์
วงจรกรองความถี่และการสเกล หม้อแปลง วงจรข่ายแบบสองพอร์ ท การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วย
อนุกรมฟูเรี ยร์
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17.5.2.2.2 เลือกเรี ยน
6553116 เครื อข่ ายการสื่ อสารและสายส่ ง
3(2-2-5)
Communication Network and Transmission Lines
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6572111 การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า1
ทฤษฎีโครงขายวงจร การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูลหนึ่งพอรตและสองพอร
ต วงจร
เรโซแนนซอนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซ วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซและ
การแมตชอิมพีแดนซ ทฤษฎีสายสง สายสงสัญญาณโทรศัพท การแมตชอิมพีแดนซ
โดยใช้สายสง
6554118 การสื่ อสารข้ อมูลดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Communications
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6553115 หลักการระบบสื่ อสาร
ทฤษฎีการสุ มตัวอย่าง สัญญาณที่มีรูปแบบที่แนนอนและแบบสุ ม การวิเคราะห์สัญญาณ
แบบสุ่ ม ระบบสัญญาณดิจิทลั แบบเบสแบนด การควอนไตเซชัน ซอสโคดดิ้ง พีซีเอ็ม ดีเอ็ม การส่ งผ
านสัญญาณดิจิทลั แบบแบนพาส เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค แชนแนลโคดดิ้ง การส่ งสัญญานข
อมูลแบบดิจิทลั และการซิ งโครไนเซชัน เรี ยนรู ้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการเรี ยนการสอน
6554119 การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ าย
3(2-2-5)
Data Communication and Networks
แบบจําลองของการสื่ อสารขอมูลและระบบเครื อขายขอมูล สถาปตยกรรมของเครื อข
ายขอมูล การ
สงขอมูลแบบจุดตอจุด โปรโตคอลของการสงขอมูลแบบจุดตอจุด การสงขอมูล
แบบใชตัวกลางในการสง
ขอมูลรวมกัน โปรโตคอลของการสงขอมูลแบบใชตัวกลางในการสงขอมูลรวมกัน
แบบจําลองของความ
ลาชาในการสงขอมูลผานระบบเครื อขายขอมูล เทคนิคการคนหาเสนทางในการส
งขอมูล การสงขอมูล
ผานระบบเครื อขาย การควบคุมอัตราการรับสงขอมูล
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6554212 การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
3(2-2-5)
Radio Wave Propagation
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6002513 ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า
การกระจายของคลื่นในดิน การกระจายของคลื่นในอากาศ การกระจายของคลื่นในอวกาศในโทร
โพสเฟี ยรระบบวิทยุไมโครเวฟ ดาวเทียมและการสื่ อสารในอวกาศ ระบบเรดาร์ การกระจายของคลื่น
ในทะเล ชองบรรยากาศ และการแทรกสอดแบบต่างๆ
6554213 วิศวกรรมสายอากาศ
3(2-2-5)
Antenna Engineering
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6002513 ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า
หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ แหลงกระจายคลื่นแบบจุด สายอากาศแบบไอโซ
โทรปิ ค สายอากาศแบบไดโพล สายอากาศแบบแถวลําดับ สายอากาศแบบอูดะยากิ สายอากาศแบ
บล็อกพีรีโอดิก สายอากาศแบบชวงเปด ระบบการป้ อนพลังงาน การวัดคุณสมบัติของ
สายอากาศ
6554214 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(2-2-5)
Microwave Engineering
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6002513 ทฤษฎีสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ า
สมการแมกซเวลลและเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีของสายสง พารามิเตอร
เอสสมิธชาร
ต การ
แมทชของอิมพีแดนซ การสงคลื่นไมโครเวฟและทอนําคลื่น วงจรกรองและเรโซแนนซ์ กา
รวิเคราะหเครื อขายไมโครเวฟ การแบงกําลังงานและการคัปปลิ้ง การวัดและการประยุกตใช
คลื่นไมโครเวฟ
6554215 การสื่ อสารทางแสง
3(2-2-5)
Optical Communications
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6553115 หลักการระบบสื่ อสาร
ตัวกลางนําคลื่นชนิดไดอิเล็กตริ กทรงกระบอก และเงื่อนไขในการเดินทางของแสง ประเภทของสาย
เคเบิลนําแสง การประเมินงบประมาณการเชื่ อมตอ พารามิเตอร์ในการสื่ อสารทางแสง หลักการของ
เลเซอร การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสัญญาณแสงของเลเซอรโดยการปอนสัญญาณไอเอฟและ
อาร์ เอฟ การตรวจจับสัญญาณทางแสง อุปกรณทวนสัญญาณชนิดที่สรางสัญญาณขึ้นใหม การประ
ยุกตใชงานสิ่ งประดิษฐทางแสงต่างๆ
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6563217 การออกแบบระบบดิจิทลั แนวใหม่
3(2-2-5)
Modern Digital System Design
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
ศึกษาและปฏิ บตั ิการเกี่ ยวกับการออกแบบวงจรลอจิกและวงจรลําดับขั้น โดยใช้อุปกรณ์ดิจิทลั ที่
สามารถโปรแกรมได้ กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการออกแบบ การเขี ย น
โปรแกรมภาษาเอชดีแอล เพื่อประมวลผลในรู ปแบบขนานและลําดับขั้น สเตตไดอะแกรม ตลอดจนการ
อินเทอร์ เฟสกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พตุ
6563713 การใช้ งานโปรแกรมภาษาขั้นสู งสํ าหรับวิศวกร
3(2-2-5)
High-level Language Programming for Engineers
เน้ น ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ต้ ัง แต่ ก ารศึ ก ษาหลัก การพื้ น ฐานของภาษาขั้น สู ง ที่ ใ ช้ ใ นการคํา นวณ
การกําหนดตัวแปร รู ปแบบประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนดข้อมู ล คําสั่งคํานวณ คําสั่งทําซํ้า คําสั่งเงื่ อนไข
การจัดการข้อมูล ส่ วนนําเข้า/แสดงผล ระบบอินพุตและเอาต์พุต ตลอดจนภาษาด้านอื่น ๆ
6564217 การประมวลผลสั ญญาณดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6552111 สั ญญาณและระบบ
การใช้งานและประโยชน์ของการประมวลสัญญาณเชิงดิจิทลั ทฤษฎีการสุ่ ม ระบบที่เป็ นเชิงเส้น
และไม่ข้ ึนกับเวลา ผลตอบสนองทางความถี่ การแปลงแบบแซด การแปลงฟูเรี ยร์ แบบไม่ต่อเนื่อง และการ
ฟูเรี ยร์ แบบเร็ ว วงจรกรองดิจิทลั แบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ การนําไปใช้กบั ระบบเลขจํานวนเต็มและ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
6564312 การออกแบบวงจรกรองความถี่
3(3-0-6)
Filter Circuit Design
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของวงจรกรองความถี่ วงจรกรองความถี่แบบแอนะล็อกที่ใช้
อุปกรณ์แบบพาสสี ฟและแอ็กตีฟ คณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรกรองความถี่
การประมาณวงจรกรองความถี่แบบบัตเตอร์ เวิธร์ เชบีเชฟและแบบอื่น ๆ เทคนิคการสังเคราะห์วงจรกรอง
ความถี่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่
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6564313 วงจรรวมแบบแอนะล็อก
3(3-0-6)
Analog Integrated Circuits
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
แบบจําลองของทรานซิ สเตอร์ แบบมอสและแบบไบโพลาร์ วงจรขยาย ทรานซิ สเตอร์ พ้ืนฐานแบบ
ต่าง ๆ การออกแบบวงจรขยายชนิดออปแอมป์ และชนิดทรานส์คอนดักแตนซ์ วงจรสายพานกระแส
วงจรคูณ วงจรหาค่าลอการิ ทึม
6564314 วงจรรวมแบบดิจิทลั
3(3-0-6)
Digital Integrated Circuits
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
ทฤษฎีของทรานซิ สเตอร์ แบบไบโพลาร์ เจเฟต มอสเฟต และซี มอส ความเร็ ว ในการสวิตช์ของ
ทรานซิ สเตอร์ ชนิดต่างๆ หลักการออกแบบวงจรดิจิทลั แบบซี มอส
หลักการออกแบบวงจรทีทีแอล
รุ่ นธรรมดา รุ่ นเอช รุ่ นแอลเอสและรุ่ นเอส หลักการออกแบบวงจรดิจิทลั แบบอีซีแอล หลักการออกแบบ
วงจรหน่วยความจําแบบต่าง ๆ การป้ องกันสัญญาณรบกวนในวงจรดิจิทลั และหลักการออกแบบวงจรพิมพ์
สําหรับวงจรดิจิทลั
6564315 เทคโนโลยีไอซี
3(3-0-6)
Integrated Circuit Technology
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
แนะนําทัว่ ไปเกี่ยวกับวงจรรวม การแบ่งชนิดของวงจรรวม ประโยชน์และข้อจํากัดของวงจรรวม
กระบวนการสร้างและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของวงจรรวมแบบ ซี มอส เอ็นมอส และพีมอส ศึกษาและ
ปฏิบตั ิการสร้างผังวงจรรวมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6564411 อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Electronic
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6563415 อิเล็กทรอนิกส์ กาํ ลัง
อุปกรณ์โซลิดสเตตที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับแสง วงจรหน่วง
เวลาและการใช้งานวงจรเรี ยงกระแสหลายเฟสชนิดโซลิดสเตต วงจรควบคุมแรงดัน การประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมของไทริ สเตอร์ แมกเนติกแอมพลิไฟเออร์ วงจรรวม วงจรดิจิทลั การควบคุมแบบซี เควนเชียล
และการควบคุมเชิงตัวเลข
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6564412 คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุม
3(2-2-5)
Computer in Control
การวิเคราะห์การออกแบบฮาร์ ดแวร์ และโปรแกรมควบคุม การนําคอมพิวเตอร์ ที่สมบูรณ์ แบบมา
ใช้ในระบบควบคุ ม การประมาณค่ าพารามิ เตอร์ การจําลองแบบทางไดนามิ ก ส์ การจัดตําแหน่ งข้อมู ล
หน่ ว ยความจํา โพรเซสเซอร์ การสร้ า งวิ ธี ก ารออกแบบ การใช้ ไ ฮบริ ด และดิ จิท ัล คอมพิ วเตอร์ ใ นงาน
อุ ต สาหกรรม การใช้โปรแกรมจําลองหรื อ โปรแกรมปฏิ บ ัติ ก ารจริ ง ที่ มี อ ยู่ห รื อ ไปฝึ กทัก ษะในโรงงาน
อุตสาหกรรม
6564413 การออกแบบระบบทีใ่ ช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุม
3(2-2-5)
Microcontroller-based System Design
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
ชนิ ดและการเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การจัดการอุปกรณ์ โดยรวม การเข้าถึ งหน่วยความจํา
โดยตรง การอิ น เทอร์ เฟสกับ ผู ใ้ ช้ แป้ น พิ ม พ์ แ ละเครื่ อ งพิ ม พ์ ส่ ว นของการแสดงผล การสื่ อ สารข้อ มู ล
การจัดเก็บข้อมูลที่มีปริ มาณมาก ระบบประมวลผลโดยใช้ตวั ประมวลผลหลายตัว โดยเน้นการใช้งานทางด้าน
การควบคุ ม ระบบการทํา งานต่ า ง ๆ เช่ น ระบบเครื่ อ งจัก รกลไฟฟ้ า ระบบการสื่ อ สารและระบบอื่ น ๆ
ทางอุตสาหกรรม
6564415 ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี่
3(3-0-6)
Fuzzy Logic Control Theory
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6003514 ระบบควบคุม
เทอมและคําจํากัดความในฟัซซี่ ทฤษฎีฟัซซี่ เซ็ต ฟัซซี่ฟิเคชัน่ ดิฟัซซี่ ฟิเคชัน่ กฎของฟัซซี่ อัลฟ่ าคัท
ความสัมพันธ์ของฟัซซี่ ที-นอร์ ม ฟัซซี่ แบบสุ เกโนะและฟัซซี่ แบบอื่น ๆ การวิเคราะห์ฟัซซี่ การควบคุมแบบ
ฟัซซี่ การประยุกต์ใช้งานของฟัซซี่ นิวรอล-ฟัซซี่ ข้นั พื้นฐาน
6564416 หุ่นยนต์ เบื้องต้ น
3(3-0-6)
Basic Robot
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
กลไกและการแบ่งประเภทของหุ่ นยนต์ ระบบเซ็ นเซอร์ และระบบส่ งกําลังของหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก
การออกแบบโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคลื่อนที่ การออกแบบระบบฮาร์ ดแวร์ และ
โปรแกรมควบคุ ม หุ่ น ยนต์ การออกแบบระบบติ ด ต่ อ สื่ อสารระหว่ า งหุ่ น ยนต์ ข นาดเล็ ก การนํ า
ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
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6564420 การอินเทอร์ เฟซไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Microcomputer Interfacing
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
การเชื่อมต่ออุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ พอร์ ตแบบขนาน พอร์ ตแบบ อนุกรม อุปกรณ์ต้ งั เวลา
และนับ ตัวควบคุมการอินเทอร์ รัพต์ การเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกเป็ นดิจิทลั การเปลี่ยนสัญญาณดิจิทลั เป็ น
แอนะล็อก การเชื่อมต่อกับ ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตัวตรวจจับแสงสว่าง ตัวตรวจจับการเคลื่อนที่และระยะทาง
ตัวตรวจจับการไหลของของเหลว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่าง ๆ ได้แก่ เมาส์ ดิจิไทเซอร์ เป็ นต้น
ระบบบัสตามมาตรฐาน IEEE 488 การเชื่ อมต่อในลักษณะ เครื่ องข่ายท้องถิ่น การกราวด์และชีลด์เพื่อลด
สัญญาณรบกวน
6564721 ภาษาโปรแกรมร่ วมสมัย
3(2-2-5)
Modern Programming Languages
หลักการโปรแกรมของภาษาโปรแกรมยุคใหม่ เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยของ ภาษาโปรแกรมยุคใหม่
กับภาษาโปรแกรมมาตรฐาน เช่น ภาษาซี พลัสพลัส ภาษาจาวา ภาษาโปรแกรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย
6564723 การออกแบบระบบจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Management System Design
หลักการของระบบข้อมูล จุดมุ่งหมาย ความเป็ นอิสระของข้อมูล ความสัมพันธ์และการจัดการด้าน
ตรรกะและขนาดของข้อมูล โมเดลของข้อมูล การแบ่งชั้น การจัดโครงข่าย นอร์ มาไลเชชันของข้อมูล ภาษา
สําหรับการบรรยายข้อมูล การ ถามตอบ พีชคณิ ตแบบรี เลชันแนล แคลคูลสั แบบ รี เลชันแนล โครงสร้างของ
ข้อมูล โครงสร้างของไฟล์ ความปลอดภัยของไฟล์ ความถูกต้องและความแน่นอนของข้อมูล
6564724 เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Network
ศึ ก ษาโครงสร้ างสถาปั ต ยกรรมของระบบสื่ อ สารแบบต่ า ง ๆ หลัก การของการสื่ อ สารข้อมู ล
เครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ โปรโตคอลพื้ น ฐานและชั้นสู งที่ ใช้ใ นการติ ดต่อ สื่ อสาร โปรโตคอลสําหรั บ การ
ประยุกต์ใช้งานด้านอินเทอร์ เน็ต ศึกษาอุปกรณ์สําหรับเครื อข่ายสื่ อสาร การเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครื อข่ายและ
รองรับข้อมูลในเครื อข่าย การสวิตช์และจัดเส้นทางเครื อข่ายบริ เวณเฉพาะที่ (local area network) และบริ เวณ
กว้าง (wide area network) การออกแบบระบบเครื อข่ายเพื่อใช้งาน
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6564725 การบริ หารเครื อข่ าย
3(2-2-5)
Network Management
รู ปแบบระบบเครื อข่าย ทฤษฎีการออกแบบระบบเครื อข่าย ความมัน่ คงของข้อมูล การวัดความ
น่าเชื่ อถือ การเปรี ยบเทียบวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบเครื อข่าย การใช้เครื่ องมือวัดสมรรถภาพ การปรับแต่ง
เครื อ ข่ า ยเพื่ อ กระจายการใช้ง านในเครื อ ข่ าย การวิเคราะห์ ค วามเหมาะสมของทรั พ ยากรที่ ใช้ใ นระบบ
เครื อข่าย การวิเคราะห์ความต้องการและการจัดการจราจรในระบบเครื อข่าย
6564726 การมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Vision
เทคนิคพื้นฐานของการรับรู ้และการมองเห็น กระบวนการในการสร้างภาพและการนําเสนอภาพ
ต่าง ๆ เช่นการกรองภาพ การหาบริ เวณ การหาขอบของภาพ การวัดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น รู ปทรง สี และลาย
การประมวลภาพโดยใช้ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การหาข้อมูลการเคลื่อนไหวและความลึกของวัตถุจากภาพ
จํานวนมาก
6564901 หัวข้ อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Special Topic in Electronics Engineering
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอซึ่ งเปนที่น่าสนใจในขณะนั้น หรื อเป็ นการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
6574316 ระบบควบคุมแบบดิจิทลั
3(3-0-6)
Digital Control Systems
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6003514 ระบบควบคุม
แนวคิ ด ทางระบบควบคุ ม แบบดิ จิ ท ั ล ทบทวนวิ ธี ก ารแปลงแบบแซด ฟั งก์ ชั น ถ่ า ยโอน
การวิเคราะห์ ผลตอบสนอง ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรเอส กับ ตัวแปรแซด เสถี ยรภาพ การออกแบบ
ตัวควบคุมและการออกแบบตัวสังเกตด้วยเทคนิ ค ตัวแปรสถานะ การจําลอง และการอนุ วตั ระบบควบคุ ม
แบบดิจิทลั
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6574317 ระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automation Systems
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6003514 ระบบควบคุม
ศึกษาโครงสร้ างด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ของพีแอลซี การโปรแกรมคําสั่งในงานต่าง ๆ การ
เชื่ อ มต่ อ อิ น พุ ต และเอาต์ พุ ต เพื่ อ ควบคุ ม ระบบ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านควบคุ ม ระบบต่ า ง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบควบคุ มทางด้านนิ วเมติ กส์ ไฮดรอลิ กส์ แนะนําแขนกลในงานอุ ตสาหกรรมและการ
ควบคุมการควบคุมเครื่ องจักรกลใน อุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ ระบบการผลิต
ต่างๆ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรม
17.5.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
6003813 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5(450)
Field Experience in Electronics Engineering
ให้นกั ศึกษาได้ออกฝึ กงานในสถานประกอบการหรื อโรงงานอุตสาหกรรม
ที่สัมพันธ์กบั
วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ที่ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 450 ชัว่ โมงโดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของ
โปรแกรมวิชา

18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร

หลักสู ตรได้กาํ หนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสู ตรในแต่ละประเด็นดังนี้

18.1 ประเด็นการบริหารหลักสู ตร
มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบตั ิการดังต่อไปนี้
18.1.1 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ แปลงหลักสู ตรสู่ กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
18.1.2 เสนอชื่ออาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
และทําการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน
18.1.3 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านการอบรมระยะสั้น
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการเข้าสู่ ตาํ แหน่งวิชาการ
18.1.4 รับผิดชอบในการกําหนดแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์
นิเทศเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
18.1.5 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
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18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบตั ิการด้านทรัพยากรประกอบการ
เรี ยนการสอน โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
18.2.1 จัดหาห้องปฏิบตั ิการ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอ ทันสมัย สามารถใช้การ
ได้อยูเ่ สมอ
18.2.2 จัดหาหนังสื อ วารสาร คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน การค้นคว้า วิจยั ที่
เพียงพอ
18.3 ประเด็นการสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
มีคณะกรรมการกําหนดแผนงานและแผนปฏิบตั ิการสนับสนุนและให้คาํ แนะนํานักศึกษา
โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
18.3.1 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกเหนื อจากที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
18.3.2 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
18.3.3 จัดให้มีการแนะแนวอาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับสู ง
18.3.4 จัดหาแหล่งทุนการศึกษา
18.4 ประเด็นความต้ องการตลาดแรงงาน สั งคม และ / หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มีคณะกรรมการกําหนดแผนงานและแผนปฏิบตั ิการ โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
18.4.1 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
18.4.2 เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต และความต้องการของตลาดแรงงาน
18.4.3 เก็บข้อมูลบัณฑิตที่ได้รับรางวัล/การยกย่องจากองค์กรที่น่าเชื่ อถือ

19. การพัฒนาหลักสู ตร

โปรแกรมวิ ช าวิศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารกําหนดให้ มี ค ณะกรรมการผู ร้ ั บ ผิด ชอบในการ
ปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร โดยจะกําหนดระยะเวลาดําเนิ นงานปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรทุ ก ๆ 5 ปี
และจะทําการประเมินหลักสู ตรที่ใช้ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาหลักสู ตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี เพื่อให้มีความทันสมัย และได้กาํ หนดดัชนีที่บ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาดังนี้
1. มีการติดตามคุณภาพบัณฑิต และผลประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
2. หลักสู ตรที่ใช้มีโครงสร้างและรายวิชาได้มาตรฐานตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์โครงสร้างหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์
3. มีการสร้างและหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างน้อยทุก
5 ปี
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4. มีแผนการศึกษา รายละเอียดของเนื้อหาวิชา แผนการสอนของวิชาต่าง ๆ ในแต่ละชัว่ โมง
ตลอดภาคการศึกษาครบถ้วน
5. มีการประชุมสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อนเกี่ยวกับหลักสู ตร และจัดอาจารย์เข้าสอนตรงตาม
คุณวุฒิ ความรู ้และหรื อประสบการณ์ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
6. มีกระบวนการเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และมีขอ้ มูลสารสนเทศของ
แหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
7. มีการประเมิน การฝึ ก/การนิเทศและแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
8. มีหอ้ งเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการที่มีสภาพพร้อมใช้และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
9. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และวิชาชีพ
10. มีการกําหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างชัดเจน มีการประเมินผลงานของอาจารย์ที่
ปรึ กษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
11. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อและปั จฉิ มนิเทศให้นกั ศึกษา โดยร่ วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

