หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Electronics Engineering)
B.Eng. (Electronics Engineering)

3. วิชาเอก
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 12/2554 วันที่ 21 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 10 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปี
การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ และไฟฟ้า
8.2 วิศวกรออกแบบวิจัย และพัฒนา
8.3 วิศวกรที่ปรึกษา
8.4 นักวิจัย
8.5 วิศวกรหรือตําแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
8.6 ผู้ประกอบการอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ และไฟฟ้า
9. หลักสูตร
9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ดังนี้
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
150 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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) กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่นับหน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

ข้ อ กํ า หนดเฉพาะ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ รี ย นรายวิ ช า6003813 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Professional Internship on Electronics Engineering) โดยไม่นับหน่วยกิตและได้ค่าระดับ คะแนน PD
หรือ P โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชา
9.1.3 รายวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า 30
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จํานวนไม่น้อยกว่า 9
รายวิชาบังคับ
9
รหัส
ชื่อวิชา
1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication
1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
English for International Communication

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

รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่อวิชา
1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1500129 สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500132 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Language of Neighboring Country
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
รหัส
ชื่อวิชา
2000106 วิถีไทย
Thai Living
รายวิชาเลือก
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment

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

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

2000108
รหัส
2000109
2000110
2000111

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0-6)

ชื่อวิชา
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จํานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
รหัส
ชื่อวิชา
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

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

รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่อวิชา
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
2500113 ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 6
รายวิชาบังคับ
6
รหัส
ชื่อวิชา
4000116 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่อวิชา
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
World, Science and Technology
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
รหัส
4000121
4000122
4000123

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
การสร้างเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life

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)

ข้อกําหนด ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
114 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
จํานวนไม่น้อยกว่า
78
หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
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
6002413
6002512
6002513
6002111
รหัส
6002112
6004911
6004912
6552111
6561711
6561712
6562111
6562112
6562211
6562212
6562213
6562214
6562701

กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์
Engineering Mechanics-Statics
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Engineering Mathematics 3
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Field Theory
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1
English for Engineers 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2
English for Engineers 2
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Engineering Project 1
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronics Engineering Project 2
สัญญาณและระบบ
Signals and Systems
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawings
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
อิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics 1
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Laboratory 1
การออกแบบวงจรดิจิทัล
Digital Circuit Design
ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
Digital Circuit Design Laboratory
ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
Microprocessor 1
ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
Microprocessor Laboratory 1
โครงสร้างเชิงการคํานวณแบบไม่ต่อเนื่อง
Discrete Computational Structures

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
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)

6562702
6563701
6572111
6572112
6572114
รหัส
6573311

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
Data Structure and Algorithms
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Architecture and
Organization
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis 1
ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis Laboratory 1
เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
จํานวนไม่น้อยกว่า
รหัส
ชื่อวิชา
6002414 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
6554119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Networks
6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronics 2
6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
Microprocessor 2
6563314 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuit Design
6563415 อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
Power Electronics
6563514 ระบบควบคุม
Control Systems
6572113 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuit Analysis 2

24

หน่วยกิต
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(3-0-6)
3(2-2-5)

3. วิชาเฉพาะด้านเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
รหัส
ชื่อวิชา
6553115 หลักการระบบสื่อสาร
Principles of Communication Systems
6554118 การสื่อสารข้อมูลดิจิทัล
Digital Communications
6554215 การสื่อสารทางแสง
Optical Communications
6563217 การออกแบบระบบดิจิทัลแนวใหม่
Modern Digital System Design
6563702 ระบบปฏิบัติการ
Operating System
6563713 การใช้งานโปรแกรมขั้นสูงสําหรับวิศวกร
High-level Programming for Engineers
6564217 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
รหัส
6564312
6564313
6564314
6564315
6564411
6564412
6564413
6564415
6564416
6564420

ชื่อวิชา
การออกแบบวงจรกรองความถี่
Filter Circuit Design
วงจรรวมแบบแอนะล็อก
Analog Integrated Circuits
วงจรรวมแบบดิจิทัล
Digital Integrated Circuits
เทคโนโลยีวงจรรวม
Integrated Circuit Technology
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
Computer in Control
การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

Microcontroller-based System Design
ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี
Fuzzy Logic Control Theory
หุ่นยนต์เบื้องต้น
Basic Robot
การอินเทอร์เฟซไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Interfacing

12

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
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)
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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

6564721
6564723
6564724
6564725
6564726
6564727
6564901
6574316
รหัส
6574317

ภาษาโปรแกรมร่วมสมัย
Modern Programming Languages
การออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management System Design
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network
การบริหารเครือข่าย
Network Management
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision
ระบบสมองกลฝังตัว
Embeded Systems
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Topics in Electronics and Computer
System Engineering
ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
Digital Control Systems
ชื่อวิชา
ระบบอัตโนมัติ
Automation Systems

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)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(4) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
6003813 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0(450)
Professional Internship in Electronics Engineering
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรีย นมาแล้ว และต้ องไม่ เป็ นรายวิช าที่ กํา หนดให้เ รีย นโดยไม่ นับ หน่ วยกิต รวมในเกณฑ์การสํา เร็ จ
หลักสูตรโปรแกรมวิชานี้
10. คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
1500125
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยให้ ส ามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความสามารถ ในการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การ
ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการ
เขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500126

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
การพัฒ นาทั กษะการใช้ภ าษาอั งกฤษเพื่ อการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขีย นที่
เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
การถามตอบเกี่ยวกับสถานที่ การเลือกซื้อสินค้า การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและการนัดหมาย
การขออนุ ญาต การพูดโทรศั พท์ ตลอดจนการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํา นวนและโครงสร้า ง
ไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500127

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
English for International Communication
การพัฒ นาทั กษะบู ร ณาการภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารในบริ บทสากล โดยใช้ สื่ อ
สิ่ง พิมพ์แ ละอิเ ล็ กทรอนิกส์ การซื้อขายสิ นค้ าและบริการ การให้ คํา แนะนํ า และแสดงความคิด เห็ น การ
บรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500128
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500129

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ

1500130

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา
การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500131

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้า
และบริการ การตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ม
ต่างๆ
1500132

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
Language of Neighboring Country
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง
สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000106
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่น
ฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนว
พระราชดําริ ที่ส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
สังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆของสังคมโลก รวมทั้ง การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิง
ระบบระหว่ า งมนุ ษย์กับ สิ่ง แวดล้ อม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ วิ กฤตการณ์ ท างสิ่ งแวดล้อมและภั ย
ธรรมชาติ เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การทรั พ ยากรโดยเน้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2000108

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน หลั กสิท ธิและเสรี ภาพขั้ นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้ องต้ น
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน

รหัสวิชา
2000111

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500109
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพื่อการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

2500110

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
คว ามห มายแล ะคุ ณ ค่ า ของสุ น ทรี ย ศาส ตร์ ด้ า น ทั ศ น ศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
ศิลปะการแสดง การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500111
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมมนุ ษย์ ปั จ จั ย พื้ น ฐานของพฤติ กรรมมนุ ษย์ ด้ า น
ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การ
ปรับตัว การทํางานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต
2500112

ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็ กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่ง สารสนเทศอ้างอิง ประเภทสิ่งพิ มพ์ และอิเล็ กทรอนิ กส์ การ
รวบรวมและประเมิ น ค่ า สารสนเทศ การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ เพื่ อ การนํ า ไปใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิง
และบรรณานุกรมตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
รหัสวิชา
2500113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญและความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของ
อารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000116
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการ
คิด ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้
เหตุ ผ ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร กระบวนการตั ด สิ น ใจ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาใน
ชีวิตประจําวัน
รหัสวิชา
4000117

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการ
ประมวลผลคํา ด้านตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัย
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะ
ของการใช้งานคอมพิวเตอร์
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000118
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าที่
ใช้ในการชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์
ประกันภัย
4000119

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World, Science and Technology
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และ
ภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

รหัสวิชา
4000120

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์
สารเคมี ท างการเกษตร การเลือกบริ โภคผลผลิ ตทางการเกษตรอย่ า งปลอดภั ย และการจั ดการผลผลิ ต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน
4000121

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ประวั ติ ความหมาย ขอบข่ า ยและจุด มุ่ ง หมายของวิ ทยาศาสตร์ การกี ฬา หลั กการ
ประโยชน์ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี
การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4000122

การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
เรี ย นรู้ ค วามสํ า คั ญ ของสุ ข ภาวะทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คมและจิ ต วิ ญ ญาณ
อาหาร ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วน
บุคคล และทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธี
ป้องกันควบคุมโรค หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
4000123

นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิ จ กรรมนั น ทนาการให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ วั ย และโอกาส การนํ า กิ จ กรรมนั น ทนาการไปใช้ ใ น
ชีวิ ต ประจํ าวั น การเป็ น ผู้ นํ า นัน ทนาการและการจั ดค่ า ยนั น ทนาการ มารยาททางสั ง คมในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(1) กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา
6001211

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

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

6001212

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ : 6001211 เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาเคมีสําหรับวิศวกร

1(0-3-0)

รหัสวิชา
6001311

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
การเคลื่อนที่ของวัตถุในหนึ่ง สอง และสามมิติ กฎการเคลื่อนที่และแรงความโน้มถ่วง
งานและพลังงาน การชนกัน การเคลื่อนที่แบบหมุน วัตถุในสภาพสมดุล การยืดหยุ่นและการแตกหัก ของไหล
ในภาวะหยุดนิ่งและเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบสั่นคลื่น คลื่นเสียงและการประยุกต์ปรากฏการณ์ ทางความ
ร้อนและทฤษฎีจลน์ กฎข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์
6001312

ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ : 6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร1
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1

1(0-3-0)

6001313

ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1
ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า
กระแสตรงและอุปกรณ์ แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนําแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ตัวเหนี่ยวนํา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์ และทัศนอุปกรณ์ การสะท้อน
การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟิสิกส์สมัยใหม่่

6001314

6001411

ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ:6001313ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2

1(0-3-0)

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 1
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง
และระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต ฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัว
แปรจริงและการประยุกต์รูปแบบยังไม่กําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรง
แบบ

6001412

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6001411 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
อุป นัย เชิ งคณิ ตศาสตร์ ลํ าดั บและอนุกรม การกระจายแบบอนุ กรมเทย์เ ลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์
เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ การหาอนุพันธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร และการ
ประยุกต์
รหัสวิชา
6001511

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กลศาสตร์วิศวกรรม - สถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
Engineering Mechanics- Statics
การวิเคราะห์แรง สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักร
จุดศูนย์ถ่วง ทฤษฏีของแปปปัส คาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักของงานเสมือน
เสถียรภาพของสมดุล เคเบิล โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ โมเมนต์ความเฉื่อยของ มวล ความรู้เบื้องต้นในการ
วิเคราะห์หาโมเมนต์ตัม แรงเฉือน และการโก่งตัว
6002413

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 3
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6001412 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ฟัง ก์ชัน ค่า เวกเตอร์ เส้น โค้ง ปริภูมิ อนุพัน ธ์แ ละอิน ทิก รัล ของฟัง ก์ชัน ค่า เวกเตอร์
เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม
6002512

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
สมบั ติ แ ละโครงสร้ า งของวั ส ดุ ใ นงานอุ ต สาหกรรม โลหะ โลหะผสม เซรามิ ก
พลาสติก ยาง ไม้ คอนกรีต และวัสดุทางไฟฟ้า แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบวัสดุ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาคและมหภาคกับสมบัติวัสดุ กรรมวิธีการผลิตวัสดุแบบต่าง ๆ ผลของกรรมวิธี
ทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติวัสดุ
6002513

ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetic Field Theory
การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตย์ สนามที่เปลี่ยนตามเวลา ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนํา สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแส แรงและแรงบิดที่
กระทําต่อบ่วงกระแสในสนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนําทางแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสดิสเพลส
เมนต์ สมการแมกซ์เวล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางชนิดไอโซทรอปิก ท่อนําคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น
การสะท้อนและการหักเหของคลื่น พื้นฐานของสายส่งสายอากาศ

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
ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ คําศัพท์
สําหรับงานวิศวกรรม การพูดแบบเป็นทางการในโอกาสต่างๆ การเขียนและการนําเสนองานทางด้านวิชาการ

รหัสวิชา
6004911

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
1(0-3-0)
Electronics Engineering Project 1
ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามากําหนดหัวข้อโครงงานวิจัยที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน พร้อมจัดทําเอกสารและเข้าสอบเพื่อขออนุมัติหัวข้อโครงงานต่อโปรแกรมวิชา
ดําเนินการวิจัยและพัฒนา จัดทําเอกสารงานวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการนําเสนอ
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการของโปรแกรมวิชา
6004912

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

สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signals and Systems
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 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
เตรี ย มงานเขี ย นแบบ เรขาคณิ ต ประยุ ก ต์ การระบุ ข นาดและรายละเอี ย ด การเขี ย นภาพออโธกราฟิ ก
ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การเขียนภาพตัด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ

6561712

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
ระบบจํานวน โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ขั้ น ตอนวิ ธี แ ละผั ง งาน วิ ธี การแก้ ป ั ญ หาทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ การออกแบบและพั ฒ นา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
6562111

อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(3-0-6)
Electronics 1
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท การวิเคราะห์วงจรเสมือนสัญญาณขนาดเล็ก ออปแอมป์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
เบื้องต้น การจัดวงจรการทํางานและหลักการคํานวณ การประยุกต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสวิตซ์ วงจรขยายสัญญาณ
รหัสวิชา
6562112

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Laboratory 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1

น(ท-ป-ค)
1(0-3-0)

6562211

การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Circuit Design
ระบบจํ านวน เลขรหั ส ลอจิ กเกต พี ช คณิ ต ของสวิ ต ชิ ง ฟั ง ก์ ชั น อุ ป กรณ์ ส วิ ต ชิ ง การ
ลดทอนสวิตชิงให้น้อยที่สุด การออกแบบตรรกะคอมบิเนชันนัล หลักการเบื้องต้นของวงจรซีเควนเชียลแบบ
ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ฟลิบฟลอป วงจรแลตช์ วงจรฐานเวลา วงจรนับ วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็น
แอนะล็อกและวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล วงจรหน่วยความจําแบบต่าง ๆ การประยุกต์วงจร
ดิจิทัลในงานระบบต่าง ๆ และวิธีการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้

6562212

ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล
Digital Circuit Design Laboratory
วิชาที่ต้องสอบผ่านศึกษาพร้อมกับ: 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัล

1(0-3-0)

6562213

ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
3(3-0-6)
Microprocessor 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล
สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดของชุดคําสั่งซึ่งแยกตาม
ประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและโปรแกรมใช้งานจริง ตลอดจนการออกแบบวงจร
หน่วยความจําและอุปกรณ์ต่อร่วม
6562214

ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
1(0-3-0)
Microprocessor Laboratory 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือศึกษาพร้อมกับ : 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

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการ
3(3-0-6)
Data Structure and Algorithms
รูป แบบของโครงสร้ างข้ อมู ล อาร์ เรย์ สแตก คิว ลิง ลิ สท์ ไบนารี ท รี และ อัล กอริ ทึ ม
พื้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการเรียงลําดับข้อมูลในหน่วยความจําหลักแบบต่าง ๆ การพัฒนา
อัลกอริทึมและการวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างง่ายการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสร้างแบบต่าง ๆ
รหัสวิชา
6563701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer System Architecture and Organization
พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โครงสร้าง
และองค์ประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและองค์ประกอบ
หน่วยความจํา การเชื่อมต่อและการสื่อสาร ภาษาแอสเซมบลี หลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น
ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
6572111

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuit Analysis 1

3(3-0-6)

นิยาม และกฎของอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ว งจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช
ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบของสัญญาณ
กระตุ้นแบบไซน์ การวิเคราะห์เฟสเซอร์ การวิเคราะห์ไฟสามเฟส

6572112

ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
1(0-3-0)
Electric Circuit Analysis Laboratory 1
วิชาที่เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับ : 6572111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

6572114

เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
หลักการเบื้องต้นของการวัด มาตรฐานและการสอบเทียบเครื่องมือวัด การชิลด์ ความ
ปลอดภัย ความถูกต้องในการวัดระบบของหน่วย หลักการทํางานและการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การวัด
แรงดั น ไฟฟ้ า การวั ด กระแสไฟฟ้ า และการวั ด กํ า ลั ง ไฟฟ้ า การวั ด อิ ม พิ แ ดนซ์ ที่ ค วามถี่ ต่ํ า และความถี่ สู ง
ทรานสดิวเซอร์และวงจรที่เกี่ยวข้อง การวัดแม่เหล็ก วงจรปรับปรุงสัญญาณแบบต่างๆ เทคนิคทางดิจิทัล ใน
การวัด สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุงอัตราส่วนของสัญญาณวัดต่อสัญญาณรบกวนการวิเคราะห์
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
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
6002414
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
การนําเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทาง
สถิติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน สหสัมพันธ์และการถดถอย การประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม
รหัสวิชา
6554119

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
แบบจําลองสําหรับสิ่งประดิษฐ์พาสซีฟในไอซี วงจรขยายใช้ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวและ
สองตัว วงจรขยายผลต่างของสัญญาณ แหล่งจ่ายกระแสใช้ทรานซิสเตอร์ โหลดพาสซีฟ ภาคขับสัญญาณ
ออปแอมป์ การออกแบบวงจรขยายแบบป้อนกลับ ผลตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรไอซี วงจรจูน วงจรขยาย
แถบกว้าง แรงดันอ้างอิงและวงจรคงค่าแรงดัน และวงจรกําเนิดสัญญาณ
6563216

ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
3(2-2-5)
Microprocessor 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
การออกแบบระบบฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ข องไมโครคอนโทรลเลอร์ การสร้ า ง
สัญญาณ การแปลงสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การสื่อสารกับพอร์ตของ
ไมโครคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ กระบวนการอินเตอร์รัพต์ อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์สําหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
6563314

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Circuit Design
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6562113 อิเล็กทรอนิกส์ 2
องค์ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ผลของลักษณะไม่อุดมคติของออปแอมป์
การใช้งานออปแอมป์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ วงจรแปลง
สัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก และวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การออกแบบวงจรคูณ วิเคราะห์
วงจรออปแอมป์ แหล่งจ่ายไฟตรงและวงจรคงค่าแรงดัน เฟสล็อคลูป วงจรกําเนิดรูปคลื่นและวงจรแอนะล็อก
อื่นๆ วิธีการในการลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา
6563415

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(2-2-5)
Power Electronics
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง เช่น ไดโอดกําลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ
ทรานซิสเตอร์กําลัง มอสเฟตกําลัง และไอจีบีที คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลง ไฟฟ้ากําลัง
แกนเฟอร์ไรต์ แกนแบบผงเหล็ก คอนเวอร์เตอร์แบบต่างๆ ที่มีโหมด การทํางานเป็นตัวแปลงผันไฟสลับเป็น
ไฟตรง ตัวแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรง ตัวแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับ ตัวแปลงผันไฟสลับเป็นไฟสลับ และ
ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ ตัวปรับความถี่ การขับมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์โซลิดสเตต การควบคุม
มอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนํา การควบคุมมอเตอร์ ซิงโครนัส

6563514

ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6552111 สัญญาณและระบบ
หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบปิดและแบบเปิด ฟั
งก์ชันถ่ายโอน แผนภูมิบล็อกและซิกแนลโฟล์วกราฟ การนําเทคนิคต่างๆ ในโดเมนของเวลาและความถี่มาใช้
ในการหาแบบจํ า ลอง วิเ คราะห์ แ ละออกแบบระบบเชิ ง เส้ นในโดเมนของเวลาและความถี่ การวิ เ คราะห์
เสถียรภาพของระบบและเทคนิคในการชดเชย การแทนปริภูมิสเตตเบื้องต้น
6572113

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6572111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใ ช้กับ วงจรไฟฟ้ า
ความถี่เชิงซ้อนและฟังก์ชันโครงข่ายไฟฟ้า ฟังก์ชันถ่ายโอน โพล ซีโร่ ผลตอบสนองเชิงความถี่ แผนภาพโบเด
วงจรเรโซแนนซ์ วงจรกรองความถี่และการสเกล หม้อแปลง วงจรข่ายแบบสองพอร์ท การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ด้วย อนุกรมฟูเรียร์
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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 การทําเอ็มฟาซีสสัญญาณเพื่อปรับค่าเอสเอ็นอาร์ของระบบ การมอดูเลตพัลส์แบบ
พีซี เ อ็ม ดี พีซี เ อ็ ม ซิ กมาเดลต้ า การมั ล ติ เพลกซ์สั ญ ญาณ พฤติ กรรมของระบบสื่ อสารใต้ อิทธิ พลสัญ ญาณ
รบกวน การตรวจจับสัญญาณดิจิทัล วงจรกรอง เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการเรียนการ
สอน
รหัสวิชา
6554118

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสื่อสารข้อมูลดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Communications
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6553115 หลักการระบบสื่อสาร
ทฤษฎี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง สั ญ ญาณที่ มีรู ป แบบที่ แ น่ น อนและแบบสุ ่ ม การวิ เ คราะห์
สัญญาณแบบสุ่ม ระบบสัญญาณดิจิทัลแบบเบสแบนด์ การควอนไตเซชัน ซอสโคดดิ้ง พีซีเอ็ม ดีเอ็ม การส่ง
ผ่านสัญญาณดิจิทัลแบบแบนพาส เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค แชนแนลโค้ดดิ้ง การส่งสัญญาณข้อมูลแบบ
ดิจิทัลและการซิงโครไนเซชัน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการเรียนการสอน

6554215

การสื่อสารทางแสง
3(2-2-5)
Optical Communications
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6553115 หลักการระบบสื่อสาร
ตัวกลางนําคลื่นชนิดไดอิเล็กตริกทรงกระบอก และเงื่อนไขในการเดินทางของแสง
ประเภทของสายเคเบิล นําแสง การประเมินงบประมาณการเชื่อมต่อ พารามิเตอร์ในการสื่อสารทางแสง
หลักการของเลเซอร์ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงสัญญาณแสงของเลเซอร์โดยการป้อนสัญญาณไอเอฟและ
อาร์เอฟ การตรวจจับสัญญาณทางแสง อุปกรณ์ทวนสัญญาณชนิดที่สร้างสัญญาณขึ้นใหม่ การประยุกต์ใช้งาน
สิ่งประดิษฐ์ทางแสงต่างๆ
6563702

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
การทํางานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กระบวนการและภาวะการทํางานหลาย
งานในเวลาเดียวกัน การจัดการและการกําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการอินพุตเอาท์พุต การจัดการ
หน่วยความจํา ระบบแฟ้ม และความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
6563217

การออกแบบระบบดิจิทัลแนวใหม่
3(2-2-5)
Modern Digital System Design
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทัล
การออกแบบวงจรลอจิกและวงจรลําดับขั้น โดยใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่สามารถโปรแกรม
ได้ กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ การเขียนโปรแกรมภาษาเอชดีแอล
เพื่อประมวลผลในรูปแบบขนานและลําดับขั้น สเตตไดอะแกรม ตลอดจนการอินเทอร์เฟสกับอุปกรณ์อินพุต
เอาต์พุต
6563713

การใช้งานโปรแกรมขั้นสูงสําหรับวิศวกร
3(2-2-5)
High-level Programming for Engineers
หลั ก การพื้ น ฐานของภาษาขั้ น สู ง ที่ ใ ช้ ใ นการคํ า นวณ การกํ า หนดตั ว แปร รู ป แบบ
ประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนดข้อมูล คําสั่งคํานวณ คําสั่งทําซ้ํา คําสั่งเงื่อนไข การจัดการข้อมูล ส่วนนําเข้า/
แสดงผล ระบบอินพุตและเอาต์พุต ตลอดจนภาษาด้านอื่นๆ
รหัสวิชา
6564217

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6552111 สัญญาณและระบบ
การใช้งานและประโยชน์ของการประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัล ทฤษฎีการสุ่ม ระบบที่
เป็นเชิงเส้นและไม่ขึ้นกับเวลา ผลตอบสนองทางความถี่ การแปลงแบบแซด การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง
และการฟูเรียร์แบบเร็ว วงจรกรองดิจิทัลแบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ การนําไปใช้กับระบบเลขจํานวนเต็ม
และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

6564312

การออกแบบวงจรกรองความถี่
3(3-0-6)
Filter Circuit Design
ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ของวงจรกรองความถี่ วงจรกรองความถี่ แ บบแอนะล็ อ กที่ ใ ช้
อุปกรณ์แบบพาสสีฟและแอ็กตีฟ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรกรองความถี่
การประมาณวงจรกรองความถี่แบบบัตเตอร์เวิธร์ เชบีเชฟและแบบอื่นๆ เทคนิคการสังเคราะห์วงจรกรอง
ความถี่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่

6564313

วงจรรวมแบบแอนะล็อก
3(3-0-6)
Analog Integrated Circuits
แบบจําลองของทรานซิสเตอร์แบบมอสและแบบไบโพลาร์ วงจรขยาย ทรานซิสเตอร์
พื้นฐานแบบต่างๆ การออกแบบวงจรขยายชนิดออปแอมป์แ ละชนิ ดทรานส์คอนดักแตนซ์ 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
แนะนําทั่วไปเกี่ยวกับวงจรรวม การแบ่งชนิดของวงจรรวม ประโยชน์และข้อจํากัดของ
วงจรรวม กระบวนการสร้างและการเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรรวมแบบ ซีมอส เอ็นมอส และพีมอส ศึกษา
และปฏิบัติการสร้างผังวงจรรวมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6564411

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Electronics
อุปกรณ์โซลิดสเตตที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจจับแสง
วงจรหน่วงเวลาและการใช้งานวงจรเรียงกระแสหลายเฟสชนิดโซลิดสเตต วงจรควบคุมแรงดัน การประยุกต์ใช้
ในงานอุตสาหกรรมของไทริสเตอร์ แมกเนติกแอมพลิไฟเออร์ วงจรรวม วงจรดิจิทัล การควบคุมแบบซีเควน
เชียล และการควบคุมเชิงตัวเลข

รหัสวิชา
6564412

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
3(2-2-5)
Computer in Control
การวิเคราะห์การออกแบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม การนําคอมพิวเตอร์ที่
สมบูรณ์แบบมาใช้ในระบบควบคุม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การจําลองแบบทางไดนามิกส์ การจัด
ตําแหน่งข้อมูล หน่วยความจําโพรเซสเซอร์ การสร้างวิธีการออกแบบ การใช้ไฮบริดและดิจิทัลคอมพิวเตอร์ใน
งานอุ ต สาหกรรม การใช้ โ ปรแกรมจํ า ลองหรื อโปรแกรมปฏิ บั ติ การจริง ที่ มีอยู่ ห รื อไปฝึ กทั กษะในโรงงาน
อุตสาหกรรม
6564413

การออกแบบระบบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
Microcontroller-based System Design
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
ชนิดและการเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ การจัดการอุปกรณ์โดยรวม การเข้าถึ ง
หน่วยความจําโดยตรง การอินเทอร์เฟสกับผู้ใช้ แป้นพิมพ์และเครื่องพิมพ์ ส่วนของการแสดงผล การสื่อสาร
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมาก ระบบประมวลผลโดยใช้ตัวประมวลผลหลายตัว โดยเน้นการใช้งาน
ทางด้านการควบคุมระบบการทํางานต่างๆ เช่นระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบการสื่อสารและระบบอื่นๆ ทาง
อุตสาหกรรม
6564415

ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี
3(3-0-6)
Fuzzy Logic Control Theory
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6003514 ระบบควบคุม
ศัพท์และคําจํากัดความในฟัซซี ทฤษฎีฟัซซีเซ็ต ฟัซซีฟิเคชัน ดิฟัซซีฟิเคชัน กฎของ
ฟัซซี อัลฟ่าคัท ความสัมพันธ์ของฟัซซี ที-นอร์ม ฟัซซีแบบสุเกโนะและฟัซซีแบบอื่นๆ การวิเคราะห์ฟัซซี การ
ควบคุมแบบฟัซซี การประยุกต์ใช้งานของฟัซซี นิวรอล-ฟัซซีขั้นพื้นฐาน
6564416

หุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Robot
กลไกและการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ ระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งกําลังของหุ่นยนต์
ขนาดเล็ ก การออกแบบโครงสร้ า งเพื่ อให้ เ หมาะสมต่ อการใช้ ง าน และการเคลื่ อนที่ การออกแบบระบบ
ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก การนํา
ปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

6564420

การอินเทอร์เฟซไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Microcomputer Interfacing
การเชื่ อมต่ ออุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น ต่ า งๆ ได้ แ ก่ พอร์ ต แบบขนาน พอร์ ต แบบ อนุ กรม
อุปกรณ์ตั้งเวลาและนับ ตัวควบคุมการอินเทอร์รัพต์ การเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล การเปลี่ยน
สัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การเชื่อมต่อกับ ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตัวตรวจจับแสงสว่าง ตัวตรวจจับการ
เคลื่อนที่และระยะทาง ตัวตรวจจับการไหลของของเหลว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตต่างๆ ได้แก่ เมาส์
ดิจิไทเซอร์ เป็นต้น ระบบบัสตามมาตรฐาน IEEE 488 การเชื่อมต่อในลักษณะ เครื่องข่ายท้องถิ่น การกราวด์
และชีลด์เพื่อลดสัญญาณรบกวน
รหัสวิชา
6564721

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาโปรแกรมร่วมสมัย
3(2-2-5)
Modern Programming Languages
หลักการโปรแกรมของภาษาโปรแกรมยุ คใหม่ เปรี ยบเทีย บข้ อดี ข้อเสี ยของ ภาษา
โปรแกรมยุคใหม่กับภาษาโปรแกรมมาตรฐาน เช่น ภาษาซีพลัสพลัส ภาษาจาวา ภาษาโปรแกรมใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
6564724

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Network
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบสื่อสารแบบต่างๆ หลักการของการสื่อสารข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลพื้นฐานและชั้นสูงที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร โพรโตคอลสําหรับการประยุกต์ใช้
งานด้านอินเทอร์เน็ต ศึกษาอุปกรณ์สําหรับเครือข่ายสื่อสาร การเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่ายและรองรับข้อมูล
ในเครือข่าย การสวิตช์และจัดเส้นทางเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ และบริเวณกว้าง การออกแบบระบบเครือข่าย
เพื่อใช้งาน
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 ความมั่นคงของข้อมูล การ
วัดความน่าเชื่อถือ การเปรียบเทียบวัดประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย การใช้เครื่องมือวัดสมรรถภาพ การ
ปรับแต่งเครือข่ายเพื่อกระจายการใช้งานในเครือข่าย การวิเคราะห์ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในระบบ
เครือข่าย การวิเคราะห์ความต้องการและการจัดการจราจรในระบบเครือข่าย

6564726

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
3(2-2-5)
Computer Vision
เทคนิ คพื้น ฐานของการรับรู้ และการมองเห็น กระบวนการในการสร้า งภาพและการ
นําเสนอภาพต่างๆ เช่นการกรองภาพ การหาบริเวณ การหาขอบของภาพ การวัดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น รูปทรง
สีและลาย การประมวลภาพโดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การหาข้อมูลการเคลื่อนไหวและความลึกของวัตถุ
จากภาพจํานวนมาก
รหัสวิชา
6564727

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
Embedded Systems
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6563216 ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
การใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จํ าเป็น สําหรับ การออกแบบระบบ
สมองกลฝั ง ตั ว การประเมิ น และเลื อ กอุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสมต่ อ การนํ า ไปใช้ ง านและคุ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น
ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและการปรับระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพื่อให้ทํางานได้บนระบบสมองกลฝัง
ตัวที่ออกแบบขึ้น หลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบนหลักการของการ
ออกแบบระบบแบบเวลาจริง และตัวอย่างการใช้งานต่างๆ
6564901

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Special Topics in Electronics Engineering
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผ้สู อน
หัวข้อซึ่งเป็นที่น่าสนใจในขณะนั้น หรือเป็นการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6574316

ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Control Systems
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6003514 ระบบควบคุม
แนวคิดทางระบบควบคุมแบบดิจิทัล ทบทวนวิธีการแปลงแบบแซด ฟังก์ชันถ่ายโอน
การวิเคราะห์ผลตอบสนอง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเอส กับตัวแปรแซด เสถียรภาพ การออกแบบ ตัว
ควบคุมและการออกแบบตัวสังเกตด้วยเทคนิค ตัวแปรสถานะ การจําลอง และการอนุวัตระบบควบคุมแบบ
ดิจิทัล

6574317

ระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automation Systems
วิชาที่ต้องสอบผ่านหรือเคยศึกษามาก่อน : 6003514 ระบบควบคุม
โครงสร้างด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของพีแอลซี การโปรแกรมคําสั่งในงานต่าง ๆ
การเชื่ อ มต่ อ อิ น พุ ต และเอาต์ พุต เพื่ อ ควบคุ ม ระบบ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านควบคุ ม ระบบต่ า ง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบควบคุมทางด้านนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ แนะนําแขนกลในงานอุตสาหกรรมและการควบคุม
การควบคุมเครื่องจักรกลใน อุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ ระบบการผลิตต่างๆ
ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรม

(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
6003813
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
0(450)
Professional Internship in Electronics Engineering
ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงโดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของ
โปรแกรมวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้ องไม่ เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เ รียนโดยไม่นับ หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของ
โปรแกรมวิชานี้
หมายเหตุ เส้นใต้ ใส่เฉพาะกรณีที่มีรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

