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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหลักสูตร    
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
      ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering 
 

2. ช่ือปริญญา    
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electronics Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Electronics Engineering) 
 

3. วิชาเอก  
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 150  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  ระดับปริญญาตรี   
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
 
 
 



6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 วันท่ี 21 เดือนตุลาคม     
พ.ศ. 2554       
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 10 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2555 
  

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปี
การศึกษา 2557 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ และไฟฟ้า 
 8.2 วิศวกรออกแบบวิจัย และพัฒนา 
 8.3 วิศวกรท่ีปรึกษา 
 8.4 นักวิจัย 
 8.5 วิศวกรหรือตําแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

8.6 ผู้ประกอบการอิสระท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ และไฟฟ้า 
9.  หลักสูตร 
  9.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  150 หน่วยกิต 
  9.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2548  ดังนี้  

  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   150  หน่วยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ   9  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ    3  หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ    6  หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ  6  หน่วยกิต 
    ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า    114  หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาแกน      78  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    24  หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    12  หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   ไม่นับหน่วยกิต 

    ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 



    ข้อกําหนดเฉพาะ ผู้ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  ให้ เรียนรายวิชา6003813  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(Professional Internship on Electronics Engineering) โดยไม่นับหน่วยกิตและได้ค่าระดับ คะแนน PD 
หรือ P โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชา 
 

 9.1.3  รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                          จํานวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร        จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
      รายวิชาบังคับ      9 หน่วยกิต 
 รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
 1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication  
 1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6)  
  English for International Communication 

 
 

  รายวิชาเลือก      
 รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
 1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work  
 1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Japanese for Communication  
 1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work  
 1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(3-0-6)  
  Language of Neighboring Country 

 
 

  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000106 วิถีไทย 3(3-0-6)  
  Thai Living  
  รายวิชาเลือก      
 2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)  
  Human and Environment  



 2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 

 
 

 รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life  
 2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)  
  Thai Politics and Government  
 2000111 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  
  ASEAN Studies 

 
 

 (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
 2500110 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 

 
 

 รายวิชาเลือก  
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
 2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills  
 2500113 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies 

 
 

  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับ     6 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)  
  Thinking and Decision Making  
 4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)  
  Information and Communication Technology 

 
 
 

 



 รายวิชาเลือก      
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life  
 4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6)  
  World, Science and Technology  
 4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
  Agriculture in Daily Life  
    
 รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  
  Sport Science for Health   
 4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6)  
  Health Promotion  
 4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)  
  Recreation for Life  

    
ข้อกําหนด  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วย
กิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                     114 หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาแกน                จํานวนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 6001211 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers  
 6001212 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-0) 
  Chemistry Laboratory for Engineers  
 6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 
  Physics for Engineers 1  
 6001312 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1  1(0-3-0) 
  Physics Laboratory for Engineers 1  
 6001313 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
  Physics for Engineers 2  
 6001314 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2  1(0-3-0) 
  Physics Laboratory for Engineers 2  
 6001411 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1    3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 1  
 6001412 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2   3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 2  



 6001511 กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics-Statics  
 6002413 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3    3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 3  
 6002512 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering Materials  
 6002513 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Electromagnetic Field Theory  
 6002111 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1  3(3-0-6) 
  English for Engineers 1 

 
 

 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 6002112 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2  3(3-0-6) 
  English for Engineers 2  
 6004911 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1  1(0-3-0) 
  Electronics Engineering Project 1  
 6004912 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2  1(0-3-0) 
  Electronics Engineering Project 2  
 6552111 สัญญาณและระบบ  3(3-0-6) 
  Signals and Systems  
 6561711 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 
  Engineering Drawings  
 6561712 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Computer Programming  
 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 
  Electronics 1  
 6562112 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1  1(0-3-0) 
  Electronics Laboratory 1  
 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล  3(3-0-6) 
  Digital Circuit Design  
 6562212 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล 1(0-3-0) 
  Digital Circuit Design Laboratory  
 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1  3(3-0-6) 
  Microprocessor 1  
 6562214 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 
  Microprocessor Laboratory 1  
 6562701 โครงสร้างเชิงการคํานวณแบบไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
  Discrete Computational Structures  



 6562702 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีการ   3(3-0-6) 

  Data Structure and Algorithms  
 6563701 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
  Computer System Architecture and 

Organization 
 

 6572111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
  Electric Circuit Analysis 1  
 6572112 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 1(0-3-0) 
  Electric Circuit Analysis Laboratory 1  
 6572114 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า          3(3-0-6) 
  Electrical Instruments and Measurements 

 
 

 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 6573311 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) 
  Electrical Machines 

 
 

  2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ           จํานวนไม่น้อยกว่า     24 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

 6002414 สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  Engineering Statistics  
 6554119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-2-5) 
  Data Communication and Networks  
 6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2-5) 
  Electronics 2    

 6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2  3(2-2-5) 
  Microprocessor 2  
 6563314 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
  Electronic Circuit Design         
 6563415 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง                 3(2-2-5) 
  Power Electronics               
 6563514 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
  Control Systems  
 6572113 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(2-2-5) 
  Electric Circuit Analysis 2 

 
 
 
 

 



  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก          จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 6553115 หลักการระบบสื่อสาร  3(2-2-5) 
  Principles of Communication Systems  
 6554118 การสื่อสารข้อมูลดิจิทัล  3(2-2-5) 
  Digital Communications  
 6554215 การสื่อสารทางแสง 3(2-2-5) 
  Optical Communications  
 6563217 การออกแบบระบบดิจิทัลแนวใหม่ 3(2-2-5) 
  Modern Digital System Design  
 6563702 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
  Operating System  
 6563713 การใช้งานโปรแกรมข้ันสูงสําหรับวิศวกร  3(2-2-5) 
  High-level Programming for Engineers  
 6564217 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Digital Signal Processing 

 
 

 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 6564312 การออกแบบวงจรกรองความถ่ี  3(3-0-6) 
  Filter Circuit Design  
 6564313 วงจรรวมแบบแอนะล็อก  3(3-0-6) 
  Analog Integrated Circuits  
 6564314 วงจรรวมแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Digital Integrated Circuits  
 6564315 เทคโนโลยีวงจรรวม 3(3-0-6) 
  Integrated Circuit Technology  
 6564411 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Industrial Electronics  
 6564412 คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 3(2-2-5) 
  Computer in Control  
 6564413 การออกแบบระบบที่ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 
  Microcontroller-based System Design  
 6564415 ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี   3(3-0-6) 
  Fuzzy Logic Control Theory  
 6564416 หุ่นยนต์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
  Basic Robot  
 6564420 การอินเทอร์เฟซไมโครคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Microcomputer Interfacing  



 6564721 ภาษาโปรแกรมร่วมสมัย  3(2-2-5) 
  Modern Programming Languages  
 6564723 การออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5) 
  Database Management System Design  
 6564724 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Computer Network  
 6564725 การบริหารเครือข่าย  3(2-2-5) 
  Network Management  
 6564726 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(2-2-5) 
  Computer Vision  
 6564727 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 
  Embeded Systems  
 6564901 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 
  Special Topics in Electronics and Computer 

System Engineering 
 

 6574316 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล   3(3-0-6) 
  Digital Control Systems 

 
 

 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 6574317 ระบบอัตโนมัติ  3(3-0-6) 
  Automation Systems 

 
 

  (4) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   
 รหัส                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 6003813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0(450) 
  Professional Internship in Electronics Engineering  
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                       จํานวนไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 

                     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้ว   และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรโปรแกรมวิชานี้ 

10.  คําอธิบายรายวิชา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  
  รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                  3(3-0-6)  
 Thai for Communication  



การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ความสามารถ     ในการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การ
ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการ
เขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน 

 
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 English for Everyday Communication  

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ี
เก่ียวข้อง    กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  
การถามตอบเก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  
การขออนุญาต  การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้าง
ไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน  

 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 3(3-0-6)  
 English for International Communication  

การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  การ
บรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
 

 รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)  
 Chinese for Communication  

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา 
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถาม
ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน    3(3-0-6) 
 Chinese Conversation for Work 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน 
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ 
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 

 
 
 
 
 



1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา  
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ  
การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 

 
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน    3(3-0-6) 
 Japanese Conversation for Work 
                         การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย 
การลา การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้า
และบริการ การตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ม
ต่างๆ 
 
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน    3(3-0-6) 
 Language of Neighboring Country 

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

 
  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

 รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย    3(3-0-6) 
 Thai Living 

วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถ่ิน
ฐาน  สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนว
พระราชดําริ   ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคมไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆของสังคมโลก  รวมท้ัง   การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

 
 รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)  
 Human and Environment  

ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์เชิง
ระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัย
ธรรมชาติ  เทคโนโลยี ท่ี มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   



2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 Laws in Daily Life  

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 

 
1500116 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Ways of Life  

ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน 

 
2000110 การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6)  
 Thai Politics and Government  

ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000111 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6)  
 ASEAN Studies  

พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของอาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 

 
 (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต   3(3-0-6)  
 Ethics and Life Skills  

แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลัก
จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 



2500110 สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6)  
 Aesthetic Appreciation  

คว ามหมายและ คุณ ค่ าของสุ นทรี ย ศาสตร์ ด้ า น ทัศน ศิลป์   ดุ ริ ย า งค ศิลป์  
ศิลปะการแสดง การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์ เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

 
 รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self Development  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้าน
ชีววิทยา  จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การ
ปรับตัว การทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 

 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)  
 Information Literacy Skills  

ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์  และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การ
รวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2500113 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6)  
 Dvaravati Studies   

ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญและความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของ
อารยธรรมยุคทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
  รายวิชาบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)  
 Thinking and Decision Making  

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการ
คิด  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้
เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 Information and Communication Technology  

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการ
ประมวลผลคํา  ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัย
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะ
ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

 
 รายวิชาเลือก   
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ี
ใช้ในการชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 World, Science and Technology  

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และ         ภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Agriculture in Daily Life  

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 

 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Sport Science for Health  
                          ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  
ประโยชน์ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  
การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 

4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 
 Health  Promotion  

เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วน
บุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมโรค  หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 

 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 Recreation for Life  
ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือก

กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม 

 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  (1) กลุ่มวิชาแกน  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6001211 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Chemistry for Engineers  
                             พ้ืนฐานความรู้ด้านเคมี อะตอมและโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุพันธะ
เคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย กรด-เบส สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลน์ พลศาสตร์
เคมี เคมีไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์เคมี 
 



6001212 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-0) 
 Chemistry Laboratory for Engineers  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ : 6001211 เคมีสําหรับวิศวกร  

                           ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาเคมีสําหรับวิศวกร 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 

 Physics for Engineers 1  
                          การเคลื่อนท่ีของวัตถุในหนึ่ง สอง และสามมิติ กฎการเคลื่อนท่ีและแรงความโน้มถ่วง 
งานและพลังงาน การชนกัน การเคลื่อนท่ีแบบหมุน วัตถุในสภาพสมดุล การยืดหยุ่นและการแตกหัก  ของไหล
ในภาวะหยุดนิ่งและเคลื่อนท่ี การเคลื่อนท่ีแบบสั่นคลื่น คลื่นเสียงและการประยุกต์ปรากฏการณ์ ทางความ
ร้อนและทฤษฎีจลน์ กฎข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์ 
 
6001312 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1  

Physics Laboratory for Engineers 1 
1(0-3-0) 

 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ : 6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร1 
 ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 

 
 

6001313 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 
 Physics for Engineers 2  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 

ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า  ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า 
กระแสตรงและอุปกรณ์ แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนําแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ตัวเหนี่ยวนํา 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์ และทัศนอุปกรณ์ การสะท้อน 
การหักเห การเลี้ยวเบน  การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟิสิกส์สมัยใหม่่ 

 
6001314 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-3-0) 
 Physics Laboratory for Engineers 2  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ:6001313ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 
                           ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 
 
6001411 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     

Engineering Mathematics 1   
3(3-0-6) 

เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง
และระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต ฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัว
แปรจริงและการประยุกต์รูปแบบยังไม่กําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ 

 



6001412 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)   
 Engineering Mathematics 2  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6001411 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ลําดับและอนุกรม  การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์
เจาะจง  พ้ืนผิวในปริภูมิสามมิติ การหาอนุพันธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร และการ
ประยุกต์ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6001511 กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)   
 Engineering Mechanics- Statics  
                            การวิเคราะห์แรง  สมดุลของแรง  การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักร  
จุดศูนย์ถ่วง ทฤษฏีของแปปปัส คาน  กลศาสตร์ของไหล  ความฝืด  การวิเคราะห์โดยใช้หลักของงานเสมือน 
เสถียรภาพของสมดุล เคเบิล โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี โมเมนต์ความเฉ่ือยของ มวล ความรู้เบื้องต้นในการ    
วิเคราะห์หาโมเมนต์ตัม  แรงเฉือน  และการโก่งตัว 
 
6002413 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 3  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6001412 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

 ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์   
เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพ้ืนผิว สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม 

 
6002512 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  
 สมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานอุตสาหกรรม  โลหะ  โลหะผสม  เซรามิก  

พลาสติก ยาง ไม้  คอนกรีต  และวัสดุทางไฟฟ้า แผนภูมิสมดุล  ลักษณะและการทดสอบวัสดุ  ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาคและมหภาคกับสมบัติวัสดุ  กรรมวิธีการผลิตวัสดุแบบต่าง ๆ  ผลของกรรมวิธี
ทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติวัสดุ   

 
6002513 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Field Theory  
 การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตย์ สนามท่ีเปลี่ยนตามเวลา ตัวนําและไดอิเล็ก-

ตริก  ความจุไฟฟ้า  กระแสการพาและกระแสการนํา  สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแส  แรงและแรงบิดท่ี
กระทําต่อบ่วงกระแสในสนามแม่เหล็ก  ความเหนี่ยวนํา  ความเหนี่ยวนําทางแม่เหล็กไฟฟ้า  กระแสดิสเพลส
เมนต์  สมการแมกซ์เวล  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางชนิดไอโซทรอปิก  ท่อนําคลื่น  การโพลาไรซ์ของคลื่น  
การสะท้อนและการหักเหของคลื่น  พ้ืนฐานของสายส่งสายอากาศ 

 



6002111   ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)  
 English for Engineers 1  

                          ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ภาษาในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การบรรยายลักษณะงาน การสอบถาม การให้ข้อมูล
และการอ่านคู่มือปฏิบัติงานสําหรับงานวิศวกรรม 
 
6002112 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 

 English for Engineers 2  
ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คําศัพท์

สําหรับงานวิศวกรรม การพูดแบบเป็นทางการในโอกาสต่างๆ  การเขียนและการนําเสนองานทางด้านวิชาการ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6004911 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 

 Electronics Engineering Project 1  
                          ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนํามากําหนดหัวข้อโครงงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน พร้อมจัดทําเอกสารและเข้าสอบเพ่ือขออนุมัติหัวข้อโครงงานต่อโปรแกรมวิชา 
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา จัดทําเอกสารงานวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการนําเสนอ
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการของโปรแกรมวิชา   
 
6004912  โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2  1(0-3-0) 

 Electronics Engineering Project 2  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6004911 โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 
                            พัฒนาโครงงานพร้อมเอกสารงานวิจัยต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรม 1 จนเสร็จ สมบูรณ์ 
เสนอผลงานพร้อมนําชิ้นงานและเอกสารต่อคณะกรรมการของโปรแกรมวิชา 
 
6552111 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

 Signals and Systems   
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน :  6002413 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 

 จํานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อนและการอินทิเกรตเชิงซ้อน การวิเคราะห์ระบบ
เชิงเส้นแบบไม่แปรตามเวลา ทฤษฎีผลประสาน การแปลงแซด อนุกรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์  การ
แปลงระบบลาปลาซ สัญญาณแบบสุ่มเบื้องต้น หลักการเบื้องต้นของระบบและสัญญาณเวลาเต็มหน่วย วงจร
กรอง การประยุกต์์ทางระบบควบคุมและระบบสื่อสาร 
 
6561711 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Engineering  Drawings  
                            ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้นและตัวอักษร การ
เตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟิก    
ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การเขียนภาพตัด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 



6561712 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming  

                          ระบบจํานวน โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
ข้ันตอนวิธีและผังงาน วิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1 3(3-0-6) 

 Electronics 1  
ทฤษฎีสารก่ึงตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่

ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท การวิเคราะห์วงจรเสมือนสัญญาณขนาดเล็ก ออปแอมป์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
เบื้องต้น การจัดวงจรการทํางานและหลักการคํานวณ การประยุกต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสวิตซ์ วงจรขยายสัญญาณ   

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6562112 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-3-0) 

 Electronics Laboratory 1  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1  

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 
 

6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Circuit Design   

ระบบจํานวน เลขรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตของสวิตชิงฟังก์ชัน อุปกรณ์สวิตชิง การ
ลดทอนสวิตชิงให้น้อยท่ีสุด การออกแบบตรรกะคอมบิเนชันนัล หลักการเบื้องต้นของวงจรซีเควนเชียลแบบ
ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ฟลิบฟลอป วงจรแลตช์ วงจรฐานเวลา วงจรนับ   วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็น
แอนะล็อกและวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล วงจรหน่วยความจําแบบต่าง ๆ    การประยุกต์วงจร
ดิจิทัลในงานระบบต่าง ๆ  และวิธีการออกแบบวงจรท่ีใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถโปรแกรมได้  

 
6562212 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล 1(0-3-0) 

 Digital Circuit Design Laboratory   
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านศึกษาพร้อมกับ: 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1  3(3-0-6) 
 Microprocessor 1  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน :  6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล 

สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์พ้ืนฐาน การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์  รายละเอียดของชุดคําสั่งซ่ึงแยกตาม
ประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและโปรแกรมใช้งานจริง  ตลอดจนการออกแบบวงจร
หน่วยความจําและอุปกรณ์ต่อร่วม 

 
6562214 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1 1(0-3-0) 

 Microprocessor Laboratory 1  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ : สอบผ่าน 6562214 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาไมโครโพรเซสเซอร์ 1 
 

6562701  โครงสร้างเชิงการคํานวณแบบไม่ต่อเนื่อง   3(3-0-6) 
 Discrete Computational Structures   

 ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น การนับและความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎี
กราฟ ต้นไม้ และการแยกจําพวก ข่ายงาน พีชคณิตบูลีน และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตเมตา ระบบเชิงพีชคณิต 
โพเซตและแลตทิช  

 
6562702 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีการ 3(3-0-6) 
 Data Structure and Algorithms  

รูปแบบของโครงสร้างข้อมูลอาร์เรย์ สแตก คิว ลิงลิสท์ ไบนารีทรี และ อัลกอริทึม
พ้ืนฐานท่ีใช้กับโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลําดับข้อมูลในหน่วยความจําหลักแบบต่าง ๆ การพัฒนา
อัลกอริทึมและการวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างง่ายการเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับโครงสร้างแบบต่าง ๆ 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6563701 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 Computer System Architecture and Organization  

พ้ืนฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โครงสร้าง
และองค์ประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและองค์ประกอบ
หน่วยความจํา การเชื่อมต่อและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบลี หลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น 
ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

 
6572111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 

 Electric Circuit Analysis 1  
 นิยาม และกฎของอุปกรณ์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช 

ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน ตัวเก็บประจุ  ตัวเหนี่ยวนํา วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบของสัญญาณ
กระตุ้นแบบไซน์ การวิเคราะห์เฟสเซอร์ การวิเคราะห์ไฟสามเฟส 



6572112 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  1(0-3-0) 
 Electric Circuit Analysis Laboratory 1  
 วิชาท่ีเคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ :  6572111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 
 

6572114    เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 Electrical Instruments and Measurements   

หลักการเบื้องต้นของการวัด มาตรฐานและการสอบเทียบเครื่องมือวัด การชิลด์  ความ
ปลอดภัย ความถูกต้องในการวัดระบบของหน่วย หลักการทํางานและการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การวัด
แรงดันไฟฟ้า การวัดกระแสไฟฟ้า และการวัดกําลังไฟฟ้า การวัดอิมพิแดนซ์ท่ีความถ่ีต่ําและความถ่ีสูง 
ทรานสดิวเซอร์และวงจรท่ีเก่ียวข้อง การวัดแม่เหล็ก วงจรปรับปรุงสัญญาณแบบต่างๆ เทคนิคทางดิจิทัล ใน
การวัด สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุงอัตราส่วนของสัญญาณวัดต่อสัญญาณรบกวนการวิเคราะห ์   
ข้อมูลและความผิดพลาดจากการวัด 

 
6573311 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)  

 Electrical Machines 
แหล่งกําเนิดพลังงาน  วงจรแม่เหล็ก หลักการแปรรูปพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า  ทฤษฎี

และการวิเคราะห์หม้อแปลง  การใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า  หลักการของเครื่องจักรกลหมุน โครงสร้างของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง คุณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ  หลักการของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ  การเริ่มเดินและการควบคุมความเร็วรอบเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  การ
ป้องกัน  เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 

 
  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6002414   สถิติวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 Engineering Statistics   
การนําเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทาง

สถิติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห ์  ความ
แปรปรวน สหสัมพันธ์และการถดถอย การประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6554119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(2-2-5) 

 Data Communication and Networks  
 แบบจําลองของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่าย  

ข้อมูล การส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด โพรโตคอลของการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางใน
การส่งข้อมูลร่วมกัน โพรโตคอลของการส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการส่งข้อมูลร่วมกัน แบบจําลองของ
ความล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล เทคนิคการค้นหาเส้นทางในการส่งข้อมูล  การส่งข้อมูล 
ผ่านระบบเครือข่าย  การควบคุมอัตราการรับส่งข้อมูล 



6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-2-5) 
 Electronics 2      
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1 

แบบจําลองสําหรับสิ่งประดิษฐ์พาสซีฟในไอซี วงจรขยายใช้ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวและ
สองตัว วงจรขยายผลต่างของสัญญาณ แหล่งจ่ายกระแสใช้ทรานซิสเตอร์ โหลดพาสซีฟ ภาคขับสัญญาณ   
ออปแอมป์ การออกแบบวงจรขยายแบบป้อนกลับ ผลตอบสนองเชิงความถ่ีของวงจรไอซี วงจรจูน วงจรขยาย
แถบกว้าง แรงดันอ้างอิงและวงจรคงค่าแรงดัน และวงจรกําเนิดสัญญาณ 

 
6563216   ไมโครโพรเซสเซอร์ 2 3(2-2-5) 

 Microprocessor 2  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน :  6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1 

การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การสร้าง
สัญญาณ การแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การสื่อสารกับพอร์ตของ
ไมโครคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนๆ กระบวนการอินเตอร์รัพต์ อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์สําหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม 

 
6563314   การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 

 Electronic Circuit Design    
วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน :  6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2 
องค์ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ผลของลักษณะไม่อุดมคติของออปแอมป์ 

การใช้งานออปแอมป์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การออกแบบวงจรกรองความถ่ีแบบแอคทีฟ วงจรแปลง
สัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก และวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การออกแบบวงจรคูณ วิเคราะห์
วงจรออปแอมป์ แหล่งจ่ายไฟตรงและวงจรคงค่าแรงดัน เฟสล็อคลูป วงจรกําเนิดรูปคลื่นและวงจรแอนะล็อก
อ่ืนๆ วิธีการในการลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6563415 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง                                              3(2-2-5) 
 Power Electronics  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน :  6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1 
                          คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง เช่น ไดโอดกําลัง  เอสซีอาร์  จีทีโอ  
ทรานซิสเตอร์กําลัง  มอสเฟตกําลัง  และไอจีบีที  คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลง ไฟฟ้ากําลัง 
แกนเฟอร์ไรต์ แกนแบบผงเหล็ก คอนเวอร์เตอร์แบบต่างๆ ท่ีมีโหมด การทํางานเป็นตัวแปลงผันไฟสลับเป็น
ไฟตรง  ตัวแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรง  ตัวแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับ ตัวแปลงผันไฟสลับเป็นไฟสลับ  และ
ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์  ตัวปรับความถ่ี  การขับมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์โซลิดสเตต  การควบคุม
มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนํา การควบคุมมอเตอร์  ซิงโครนัส 
 
 
 



6563514 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 Control Systems  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน :  6552111 สัญญาณและระบบ 
                          หลักการพ้ืนฐานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบปิดและแบบเปิด  ฟั
งก์ชันถ่ายโอน แผนภูมิบล็อกและซิกแนลโฟล์วกราฟ การนําเทคนิคต่างๆ ในโดเมนของเวลาและความถ่ีมาใช้
ในการหาแบบจําลอง วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงเส้นในโดเมนของเวลาและความถ่ี การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบและเทคนิคในการชดเชย การแทนปริภูมิสเตตเบื้องต้น 
 
6572113 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(2-2-5) 

 Electric Circuit Analysis 2 
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6572111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 

 ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า 
ความถ่ีเชิงซ้อนและฟังก์ชันโครงข่ายไฟฟ้า ฟังก์ชันถ่ายโอน โพล ซีโร่ ผลตอบสนองเชิงความถ่ี แผนภาพโบเด 
วงจรเรโซแนนซ์ วงจรกรองความถ่ีและการสเกล หม้อแปลง วงจรข่ายแบบสองพอร์ท การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ด้วย  อนุกรมฟูเรียร์ 

    
  (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6553115 หลักการระบบสื่อสาร  3(2-2-5) 

 Principles of Communication Systems  
 สัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ สเปกตรัมของ

สัญญาณ ความหนาแน่นกําลังเชิงสเปกตรัม สัญญาณรบกวน แบนด์วิดท์ของสัญญาณรบกวน   การมอดูเลต
ขนาด การมอดูเลตเชิงมุม การทําเอ็มฟาซีสสัญญาณเพ่ือปรับค่าเอสเอ็นอาร์ของระบบ  การมอดูเลตพัลส์แบบ 
พีซีเอ็ม ดีพีซีเอ็ม ซิกมาเดลต้า การมัลติเพลกซ์สัญญาณ พฤติกรรมของระบบสื่อสารใต้อิทธิพลสัญญาณ
รบกวน การตรวจจับสัญญาณดิจิทัล วงจรกรอง เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการเรียนการ
สอน 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6554118 การสื่อสารข้อมูลดิจิทัล  3(2-2-5) 

 Digital Communications  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน :  6553115 หลักการระบบสื่อสาร 

 ทฤษฎีการสุ ่มตัวอย่าง สัญญาณท่ีมีรูปแบบท่ีแน่นอนและแบบสุ ่ม การวิเคราะห์
สัญญาณแบบสุ่ม ระบบสัญญาณดิจิทัลแบบเบสแบนด์ การควอนไตเซชัน ซอสโคดดิ้ง พีซีเอ็ม ดีเอ็ม การส่ง   
ผ่านสัญญาณดิจิทัลแบบแบนพาส เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค แชนแนลโค้ดดิ้ง การส่งสัญญาณข้อมูลแบบ
ดิจิทัลและการซิงโครไนเซชัน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการเรียนการสอน 

 
 
 



6554215 การสื่อสารทางแสง 3(2-2-5)  
 Optical Communications  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6553115 หลักการระบบสื่อสาร 

ตัวกลางนําคลื่นชนิดไดอิเล็กตริกทรงกระบอก และเง่ือนไขในการเดินทางของแสง 
ประเภทของสายเคเบิลนําแสง  การประเมินงบประมาณการเชื่อมต่อ พารามิเตอร์ในการสื่อสารทางแสง    
หลักการของเลเซอร์ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสัญญาณแสงของเลเซอร์โดยการป้อนสัญญาณไอเอฟและ
อาร์เอฟ การตรวจจับสัญญาณทางแสง อุปกรณ์ทวนสัญญาณชนิดท่ีสร้างสัญญาณข้ึนใหม่ การประยุกต์ใช้งาน
สิ่งประดิษฐ์ทางแสงต่างๆ    

 
6563702 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating System  

การทํางานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   กระบวนการและภาวะการทํางานหลาย
งานในเวลาเดียวกัน การจัดการและการกําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการอินพุตเอาท์พุต การจัดการ
หน่วยความจํา ระบบแฟ้ม และความม่ันคงของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
6563217 การออกแบบระบบดิจิทัลแนวใหม่ 3(2-2-5) 
 Modern Digital System Design  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล 
                           การออกแบบวงจรลอจิกและวงจรลําดับข้ัน โดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัลท่ีสามารถโปรแกรม
ได้ กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์และเครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบ การเขียนโปรแกรมภาษาเอชดีแอล 
เพ่ือประมวลผลในรูปแบบขนานและลําดับข้ัน สเตตไดอะแกรม ตลอดจนการอินเทอร์เฟสกับอุปกรณ์อินพุต
เอาต์พุต 
 
6563713 การใช้งานโปรแกรมข้ันสูงสําหรับวิศวกร 3(2-2-5) 

 High-level  Programming for Engineers 
หลักการพ้ืนฐานของภาษาข้ันสูงท่ีใช้ในการคํานวณ การกําหนดตัวแปร รูปแบบ

ประโยคคําสั่ง  คําสั่งกําหนดข้อมูล คําสั่งคํานวณ คําสั่งทําซํ้า   คําสั่งเง่ือนไข การจัดการข้อมูล ส่วนนําเข้า/ 
แสดงผล ระบบอินพุตและเอาต์พุต ตลอดจนภาษาด้านอ่ืนๆ   
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6564217 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5)  

 Digital Signal Processing  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6552111 สัญญาณและระบบ 

การใช้งานและประโยชน์ของการประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัล ทฤษฎีการสุ่ม ระบบท่ี
เป็นเชิงเส้นและไม่ข้ึนกับเวลา ผลตอบสนองทางความถ่ี การแปลงแบบแซด การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง 
และการฟูเรียร์แบบเร็ว วงจรกรองดิจิทัลแบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ การนําไปใช้กับระบบเลขจํานวนเต็ม
และความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน 

 



6564312 การออกแบบวงจรกรองความถ่ี  3(3-0-6)  
 Filter Circuit Design  

ชนิดและคุณสมบัติของวงจรกรองความถ่ี วงจรกรองความถ่ีแบบแอนะล็อกท่ีใช้
อุปกรณ์แบบพาสสีฟและแอ็กตีฟ คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในการวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรกรองความถ่ี 
การประมาณวงจรกรองความถ่ีแบบบัตเตอร์เวิธร์ เชบีเชฟและแบบอ่ืนๆ เทคนิคการสังเคราะห์วงจรกรอง
ความถ่ี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถ่ี 

 
6564313 วงจรรวมแบบแอนะล็อก 3(3-0-6)  

 Analog Integrated Circuits 
แบบจําลองของทรานซิสเตอร์แบบมอสและแบบไบโพลาร์ วงจรขยาย ทรานซิสเตอร์

พ้ืนฐานแบบต่างๆ การออกแบบวงจรขยายชนิดออปแอมป์และชนิดทรานส์คอนดักแตนซ์ วงจรสายพาน
กระแส วงจรคูณ วงจรหาค่าลอการิทึม  

 
6564314 วงจรรวมแบบดิจิทัล  3(3-0-6)  

 Digital Integrated Circuits  
ทฤษฎีของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ เจเฟต มอสเฟต และซีมอส ความเร็ว ในการ

สวิตช์ของทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการออกแบบวงจรดิจิทัลแบบซีมอส หลักการออกแบบวงจรทีทีแอล 
รุ่นธรรมดา รุ่นเอช รุ่นแอลเอสและรุ่นเอส หลักการออกแบบวงจรดิจิทัลแบบอีซีแอล  หลักการออกแบบวงจร
หน่วยความจําแบบต่างๆ การป้องกันสัญญาณรบกวนในวงจรดิจิทัลและหลักการออกแบบวงจรพิมพ์สําหรับ
วงจรดิจิทัล 

 
6564315 เทคโนโลยีวงจรรวม 3(3-0-6)  

 Integrated Circuit Technology  
แนะนําท่ัวไปเก่ียวกับวงจรรวม การแบ่งชนิดของวงจรรวม ประโยชน์และข้อจํากัดของ

วงจรรวม กระบวนการสร้างและการเพ่ิมประสิทธิภาพของวงจรรวมแบบ ซีมอส เอ็นมอส และพีมอส ศึกษา
และปฏิบัติการสร้างผังวงจรรวมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
6564411 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)  

 Industrial Electronics   
 อุปกรณ์โซลิดสเตตท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับแสง 

วงจรหน่วงเวลาและการใช้งานวงจรเรียงกระแสหลายเฟสชนิดโซลิดสเตต วงจรควบคุมแรงดัน การประยุกต์ใช้
ในงานอุตสาหกรรมของไทริสเตอร์ แมกเนติกแอมพลิไฟเออร์ วงจรรวม วงจรดิจิทัล การควบคุมแบบซีเควน
เชียล และการควบคุมเชิงตัวเลข 

 
 
 
 

 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6564412 คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 3(2-2-5) 

 Computer in Control 
การวิเคราะห์การออกแบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม การนําคอมพิวเตอร์ท่ี

สมบูรณ์แบบมาใช้ในระบบควบคุม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การจําลองแบบทางไดนามิกส์ การจัด
ตําแหน่งข้อมูล หน่วยความจําโพรเซสเซอร์ การสร้างวิธีการออกแบบ การใช้ไฮบริดและดิจิทัลคอมพิวเตอร์ใน
งานอุตสาหกรรม การใช้โปรแกรมจําลองหรือโปรแกรมปฏิบัติการจริงท่ีมีอยู่หรือไปฝึกทักษะในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
6564413 การออกแบบระบบท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 

 Microcontroller-based System Design  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2 

ชนิดและการเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การจัดการอุปกรณ์โดยรวม การเข้าถึง
หน่วยความจําโดยตรง การอินเทอร์เฟสกับผู้ใช้ แป้นพิมพ์และเครื่องพิมพ์ ส่วนของการแสดงผล การสื่อสาร
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลท่ีมีปริมาณมาก ระบบประมวลผลโดยใช้ตัวประมวลผลหลายตัว โดยเน้นการใช้งาน
ทางด้านการควบคุมระบบการทํางานต่างๆ เช่นระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบการสื่อสารและระบบอ่ืนๆ ทาง
อุตสาหกรรม 

 
6564415 ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี 3(3-0-6)  

 Fuzzy Logic Control Theory  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6003514 ระบบควบคุม 

ศัพท์และคําจํากัดความในฟัซซี ทฤษฎีฟัซซีเซ็ต ฟัซซีฟิเคชัน ดิฟัซซีฟิเคชัน  กฎของ
ฟัซซี อัลฟ่าคัท ความสัมพันธ์ของฟัซซี ที-นอร์ม ฟัซซีแบบสุเกโนะและฟัซซีแบบอ่ืนๆ การวิเคราะห์ฟัซซี การ
ควบคุมแบบฟัซซี การประยุกต์ใช้งานของฟัซซี นิวรอล-ฟัซซีข้ันพ้ืนฐาน    

 

6564416 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Robot  

 กลไกและการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ ระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งกําลังของหุ่นยนต์
ขนาดเล็ก การออกแบบโครงสร้างเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคลื่อนท่ี การออกแบบระบบ
ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  การออกแบบระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก การนํา
ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 



6564420 การอินเทอร์เฟซไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
 Microcomputer Interfacing  

 การเชื่อมต่ออุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ได้แก่ พอร์ตแบบขนาน พอร์ตแบบ อนุกรม 
อุปกรณ์ตั้งเวลาและนับ ตัวควบคุมการอินเทอร์รัพต์ การเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การเปลี่ยน
สัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การเชื่อมต่อกับ ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตัวตรวจจับแสงสว่าง ตัวตรวจจับการ
เคลื่อนท่ีและระยะทาง ตัวตรวจจับการไหลของของเหลว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ ได้แก่ เมาส์  
ดิจิไทเซอร์ เป็นต้น ระบบบัสตามมาตรฐาน IEEE 488 การเชื่อมต่อในลักษณะ เครื่องข่ายท้องถ่ิน การกราวด์
และชีลด์เพ่ือลดสัญญาณรบกวน 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6564721 ภาษาโปรแกรมร่วมสมัย 3(2-2-5)  

 Modern Programming Languages  
 หลักการโปรแกรมของภาษาโปรแกรมยุคใหม่ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของ ภาษา

โปรแกรมยุคใหม่กับภาษาโปรแกรมมาตรฐาน เช่น ภาษาซีพลัสพลัส ภาษาจาวา ภาษาโปรแกรมใหม่ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

 
6564724 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network  
                          โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบสื่อสารแบบต่างๆ หลักการของการสื่อสารข้อมูล 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลพ้ืนฐานและชั้นสูงท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร โพรโตคอลสําหรับการประยุกต์ใช้
งานด้านอินเทอร์เน็ต ศึกษาอุปกรณ์สําหรับเครือข่ายสื่อสาร การเชื่อมโยงเพ่ือสร้างเครือข่ายและรองรับข้อมูล
ในเครือข่าย การสวิตช์และจัดเส้นทางเครือข่ายบริเวณเฉพาะท่ี และบริเวณกว้าง การออกแบบระบบเครือข่าย
เพ่ือใช้งาน 
 
6564723 การออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)  

 Database Management System Design  
หลักการของระบบข้อมูล จุดมุ่งหมาย ความเป็นอิสระของข้อมูล ความสัมพันธ์และการ

จัดการด้านตรรกะและขนาดของข้อมูล โมเดลของข้อมูล การแบ่งชั้น การจัดโครงข่าย นอร์มาไลเชชันของ
ข้อมูล ภาษาสําหรับการบรรยายข้อมูล การถามตอบ พีชคณิตแบบรีเลชันแนล แคลคูลัสแบบรีเลชันแนล 
โครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างของไฟล์ ความปลอดภัยของไฟล์ ความถูกต้องและความแน่นอนของข้อมูล 

 
6564725 การบริหารเครือข่าย 3(2-2-5)  

 Network Management  
รูปแบบระบบเครือข่าย ทฤษฎีการออกแบบระบบเครือข่าย ความม่ันคงของข้อมูล  การ

วัดความน่าเชื่อถือ การเปรียบเทียบวัดประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย การใช้เครื่องมือวัดสมรรถภาพ การ
ปรับแต่งเครือข่ายเพ่ือกระจายการใช้งานในเครือข่าย การวิเคราะห์ความเหมาะสมของทรัพยากรท่ีใช้ในระบบ
เครือข่าย การวิเคราะห์ความต้องการและการจัดการจราจรในระบบเครือข่าย 

 



6564726 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(2-2-5) 
 Computer Vision  

เทคนิคพ้ืนฐานของการรับรู้และการมองเห็น กระบวนการในการสร้างภาพและการ
นําเสนอภาพต่างๆ เช่นการกรองภาพ การหาบริเวณ การหาขอบของภาพ การวัดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น รูปทรง 
สีและลาย การประมวลภาพโดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การหาข้อมูลการเคลื่อนไหวและความลึกของวัตถุ
จากภาพจํานวนมาก 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6564727 ระบบสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 

 Embedded Systems 
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2 

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อท่ีจําเป็นสําหรับการออกแบบระบบ
สมองกลฝังตัว การประเมินและเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการนําไปใช้งานและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและการปรับระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพ่ือให้ทํางานได้บนระบบสมองกลฝัง
ตัวท่ีออกแบบข้ึน หลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบนหลักการของการ
ออกแบบระบบแบบเวลาจริง และตัวอย่างการใช้งานต่างๆ 

 
6564901 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)  

 Special Topics in Electronics Engineering 
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 

หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือเป็นการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
6574316 ระบบควบคุมแบบดิจิทัล 3(3-0-6)  

 Digital Control Systems  
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6003514 ระบบควบคุม 

แนวคิดทางระบบควบคุมแบบดิจิทัล ทบทวนวิธีการแปลงแบบแซด ฟังก์ชันถ่ายโอน 
การวิเคราะห์ผลตอบสนอง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเอส กับตัวแปรแซด เสถียรภาพ การออกแบบ  ตัว
ควบคุมและการออกแบบตัวสังเกตด้วยเทคนิค ตัวแปรสถานะ การจําลอง    และการอนุวัตระบบควบคุมแบบ
ดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 



6574317 ระบบอัตโนมัติ 3(3-0-6)  
 Automation Systems 
 วิชาท่ีต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6003514 ระบบควบคุม 

                โครงสร้างด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของพีแอลซี การโปรแกรมคําสั่งในงานต่าง ๆ 
การเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุตเพ่ือควบคุมระบบ การประยุกต์ใช้งานควบคุมระบบต่าง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบควบคุมทางด้านนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ แนะนําแขนกลในงานอุตสาหกรรมและการควบคุม
การควบคุมเครื่องจักรกลใน อุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ ระบบการผลิตต่างๆ 
ระบบอัตโนมัติท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 

    
   (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่นับหน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
6003813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 0(450)  

 Professional Internship in Electronics Engineering  
ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีสัมพันธ์กับ

วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงโดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของ
โปรแกรมวิชา  

 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  

             ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของ
โปรแกรมวิชานี้  

หมายเหตุ เส้นใต้ ใส่เฉพาะกรณีท่ีมีรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต 
 


