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หมวดท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Engineering Program in Telecommunications 

 Engineering 
 
2. ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Telecommunications Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Telecommunications Engineering) 
 
3. วิชาเอก 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 
4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวน 147 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  ระดับปริญญาตรี 
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 คณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 5/2554  วันท่ี 27 
ธันวาคม 2554 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2555 
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 10 มีนาคม 
2555 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
ในปีการศึกษา 2557 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 วิศวกรทางด้านโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า 
 8.2 วิศวกรออกแบบวิจัย และพัฒนา 
 8.3 วิศวกรท่ีปรึกษา 
 8.4 นักวิจัย 
 8.5 วิศวกรหรือตําแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 8.6 อาชีพอิสระท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า 
 
9. หลักสูตร 

9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต 
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือก
เสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2555 และเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และข้อบังคับสภา
วิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
 
   จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   147   หน่วยกิต 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30  หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ  9   หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ   3   หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ   6   หน่วยกิต 



    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ 6   หน่วยกิต 
    ข้อกําหนดเฉพาะเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีก 6   หน่วยกิต 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน     111   หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาแกน     72   หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   30   หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   9       หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  0       หน่วยกิต 
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30   หน่วยกิต 
                    (1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร    9   หน่วยกิต 
                     รายวชิาบังคับ      9   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         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 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         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 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางา      3(3-0-6) 

  Japanese Conversation for Work 
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6) 

  Language of Neighboring Country 
 
                     (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3   หน่วยกิต 
                     รายวชิาบังคับ      3   หน่วยกิต 
 
 



รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย         3(3-0-6) 

 Thai Living 
 

  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human and Environment 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life 
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    6   หน่วยกิต 
                     รายวชิาบังคับ      6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         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   6   หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ      6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Information and CommunicationTechnology 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6) 
  World, Science and Technology 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
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 ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มใดก็ได้อีก 6  หน่วยกิต 
 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน      111   หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาแกน      72   หน่วยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   21   หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
6001001 เคมีสําหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers 
6001002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร      1(0-3-0) 
  Chemistry Laboratory for Engineers 
6001003 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1       3(3-0-6) 
  Physics for Engineers 1 
6001004 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1      1(0-3-0) 
  Physics Laboratory for Engineers 1 
 



6001005 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2       3(3-0-6) 
  Physics for Engineers 2 
6001006 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2      1(0-3-0) 
  Physics Laboratory for Engineers 2 
6001007 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 1 
6001008 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 2 
6002009 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 3 

รายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    21   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
6501001 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 
  Engineering Drawing 
6501002 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Statics 
6501003 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  Engineering Materials 
6501004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  Computer Programming 
6502005 สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  Engineering Statistics 
6503018 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1      3(3-0-6) 
  English for Engineers 1 
6503019 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2      3(3-0-6) 
  English for Engineers 2 
 

รายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า     30   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
6502006 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
  Signals and Systems 
6502007 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า        3(3-0-6) 
  Electric Circuit Theory  
6502008 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า       1(0-3-0) 
  Electric Circuit Laboratory  
6502009 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
  Electromagnetic Theory 
 



6502010 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
  Electrical Instruments and Measurements 
6502011 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก      3(3-0-6) 
  Digital Circuit and Logic Design 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
6502012 ปฏิบัติการดิจิทัลลอจิก       1(0-3-0) 
  Digital Logic Laboratory 
6502013 อิเล็กทรอนิกส์        3(3-0-6) 
  Electronics 
6502014 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์       1(0-3-0) 
  Electronics Laboratory  
6502015 ตัวแปรสุ่มและกระบวนการสุ่ม      3(3-0-6) 
  Random Variables and Processes 
6502016 ระบบควบคุม        3(3-0-6) 
  Control Systems 
6503017 ไมโครโพรเซสเซอร์       3(3-0-6) 
  Microprocessor 
 
  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    30   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
6552101 ระบบวิศวกรรมสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Communication Engineering Systems 
6553102 การสื่อสารดิจิทัล        3(3-0-6) 
  Digital Communication 
6553103 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย      3(3-0-6) 
  Data Communication and Networking 
6553104 วิศวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6) 
  Microwave Engineering 
6553105 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
  Antenna Engineering 
6553106 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ       3(3-0-6) 
  Radio Wave Propagation 
6553107 การสื่อสารทางแสง       3(3-0-6) 
  Optical Communications 
6553108 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง      3(3-0-6) 
  Communication Network and Transmission Lines 
 



รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
6553109 ปฏิบัติการสื่อสาร 1       1(0-3-3) 
  Communication Laboratory 1 
6553110 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาชีพและการวิจัย     0(0-3-0) 
  Introduction to Profession and Research Methodology 
6554111 ปฏิบัติการสื่อสาร 2       1(0-3-3) 
  Communication Laboratory 2 
6554112 โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1     1(0-6-0) 
  Telecommunication Engineering Project 1 
6554113 โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2     3(0-6-0) 
  Telecommunication Engineering Project 2 
 
  (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    9   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
6550201 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล      3(3-0-6) 
  Digital Signal Processing 
6550202 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร       3(3-0-6) 

Communication Electronics 
6550203 โครงข่ายแบบเคลื่อนท่ีไร้สาย      3(3-0-6) 
  Wireless and Mobile Networking 
6550204 การโปรแกรมข้ันสูงสําหรับวิศวกร      3(2-2-5) 

High-level Programming for Engineers 
6550205 การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล   3(3-0-6) 
  Signal Processing for Digital Data Storage 
6550206 การสื่อสารไร้สาย        3(3-0-6) 

Wireless Communications 
6550207 ระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ      3(2-2-5) 

Radio Frequency Identification 
6550208 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส      3(3-0-6) 

Information Theory and Coding 
6550209 วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
  Safety Engineering 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค)
6550210 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Economics 
6550211 การจัดการวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Management 
6550212 ทฤษฎีโครงข่ายวงจร       3(3-0-6) 
  Network Theory 
6550213 หุ่นยนต์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
  Basic Robot 
6550214 คอมพิวเตอร์วิทัศน์       3(2-2-5) 
  Computer Vision 
6550215 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม     3(3-0-6) 

Special Topics in Telecommunication Engineering  
 
  (4)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   0   หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ชั่วโมง) 
6553199 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม    0(450) 
  Professional Internship in Telecommunications Engineering 
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
 
10.  คําอธิบายรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญการอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์
ต่างๆ การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน 
 
 
 



1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
  English for Everyday Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง
กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การถามตอบ
เก่ียวกับสถานท่ี การเลือกซ้ือสินค้า การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและการนัดหมาย การขออนุญาต  
การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน 
 

1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6) 
  English for International Communication 
  การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น การบรรยายเหตุการณ์
และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันการทักทายการลาการ
แนะนําตนเองและผู้อ่ืนการกล่าวคําขอบคุณและขอโทษการสั่งอาหารเครื่องดื่มการซ้ือของการถามตอบข้อมูล
เก่ียวกับตนเองผู้อ่ืนและสถานท่ีการอ่านป้ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 

1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับการทํางานการอธิบาย
ชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงานการขอข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์การนัดหมาย การสัมภาษณ์การรับฝาก
ข้อความเน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางานการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันการทักทายการลาการ
แนะนําตนเองและผู้อ่ืนการกล่าวคําขอบคุณและขอโทษการสั่งอาหารเครื่องดื่มการซ้ือสินค้าและบริการการ
ถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองผู้อ่ืนและสถานท่ีการอ่านป้ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
 
 
 



1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6) 
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับการทํางานการ
อธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงานการขอข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์การนัดหมายการสัมภาษณ์การรับ
ฝากข้อความเน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางานการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติ
ย่อ 
 

1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6) 
  Language of Neighboring Country 
  การพัฒนาทักษะการฟังพูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 
  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย         3(3-0-6) 

 Thai Living 
  วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถ่ินฐาน 
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ  
ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย การ
วิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก 
รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human and Environment 
  ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

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



มหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 
 

2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6) 
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิด
ประโยชนใ์นชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน 
 

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

  ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 

  ASEAN Studies 
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง และการเข้าเป็นประเทศสมาชิก
ของอาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศ
และกลุ่มประเทศอ่ืน บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
 
  (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรมหลัก
จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
 
 



2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
  ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง  
การเสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์ เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ 
 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การทํางาน
เป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills 
  ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวม
และประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
นําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 

2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6) 
  Dvaravati Studies 
  ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรมยุค
ทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 

4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Information and Communication Technology 
  ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา 
ด้านตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ใน
การชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระสถิติเบื้องต้นและคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6) 
  World, Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้าน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัย
ธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ 
สารเคมีทางการเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรในระดับครัวเรือน 

 
 



4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี การสร้าง
เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 

4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6) 
  Health Promotion 
  ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา  
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุม
โรค หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
ออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 

  Recreation for Life 
  ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
เป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม 
 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  (1) กลุ่มวิชาแกน  

รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6001001 เคมีสําหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers 

ปริมาณสัมพันธ์และพ้ืนฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก เคมีจลนพลศาสตร์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะ และโลหะทรานซิชัน 

6001002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร      1(0-3-0) 
  Chemistry Laboratory for Engineers 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6001001 เคมีสําหรับวิศวกร 

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาเคมีสําหรับวิศวกร 
 



6001003 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1       3(3-0-6) 
  Physics for Engineers 1 

เวกเตอร์ การเคลื่อนท่ีและกฎของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลแรง สมดุลของวัตถุแข็ง  
จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่น กลศาสตร์ของไหล แก๊สอุดมคติและสารบริสุทธิ์  
งานและความร้อน การนําความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน 

 

6001004 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1      1(0-3-0) 
  Physics Laboratory for Engineers 1 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6001003 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6001005 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2       3(3-0-6) 
  Physics for Engineers 2 
  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6001003 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 

การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไรเซชัน เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพัทธ์
ภาพพิเศษ คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม แบบจําลอง
อะตอมของบอร์ สมการโชรดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว 
การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้น
ของสารก่ึงตัวนํา พ้ืนฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองข้ัวและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอดพ้ืนฐาน 

 

6001006 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2      1(0-3-0) 
  Physics Laboratory for Engineers 2 
  วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6001005 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 
  ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 
 

6001007 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 1 

เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์เส้นตรงและ
ระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่องการหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร
จริงและการประยุกต์รูปแบบยังไม่กําหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลขอินทิกรัลไม่ตรงแบบ  

 

6001008 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 2 
  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6001007 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูล
ฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง พ้ืนผิว



ในปริภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร และ
การประยุกต์ 

 

6002009 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 3 
  วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6001008 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เกรเดียนท์  
ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลตามเส้นอินทิกรัลตามพ้ืนผิว สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นคําตอบแบบอนุกรม 
 

รายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6501001 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 
  Engineering Drawing 

ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้นและตัวอักษร การเตรียมงาน
เขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟฟิก ภาพพิคทอเรียล  
การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การเขียนภาพตัด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 

6501002 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Statics 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา 6001003 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
การวิเคราะห์แรง สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้าง และเครื่องจักร 

จุดศูนย์ถ่วง ทฤษฏีของแปปปัส คาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักของงานเสมือน 
เสถียรภาพของสมดุล เคเบิล โมเมนต์ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี โมเมนต์ความเฉ่ือยของมวล ความรู้เบื้องต้นในการ
วิเคราะห์หาโมเมนต์ดัด แรงเฉือน และการโก่งตัว 

 

6501003 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  Engineering Materials 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุ
วิศวกรรมกลุ่มหลักๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟส และการแปล
ความ คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 

6501004 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  Computer Programming 

ระบบจํานวน โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
ข้ันตอนวิธีและผังงาน วิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 



6502005 สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  Engineering Statistics 

การนําเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ 
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สหสัมพันธ์และการถดถอย การประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6503018  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1      3(3-0-6) 
  English for Engineers 1 

ปฏิบัติด้านคําศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง และการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในการสังคม การบรรยายลักษณะงาน และการสอบถาม การอ่านคู่มือปฏิบัติงานสําหรับงาน
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

6503019  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2      3(3-0-6) 
  English for Engineers 2 

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6503018 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1 
การ พัฒนาทักษะ และความสามารถด้ านภาษา อังกฤษ ท่ี เหมาะสมกับงานด้ าน

วิศวกรรมศาสตร์ คําศัพท์สําหรับงานวิศวกรรม การเขียน และการนําเสนองานทางด้านวิชาการ วิธีพูดในฐานะ
พิธีกรและวิทยากร 
 
  รายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6502006 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
  Signals and Systems 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6002009 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
สัญญาณและระบบแบบท่ีต่อเนื่องทางเวลาและแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ระบบท่ีไม่

แปรเปลี่ยนตามเวลาแบบเชิงเส้น การทําคอนโวลูชัน การหาผลตอยสนองของระบบ การวิเคราะห์สัญญาณโดย
ใช้การแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาส การแปลงซี การประยุกต์ใช้งานของสัญญาณและระบบ เทคนิคแบบ
ใหม่ในการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจําลองระบบ 

 

6502007 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า        3(3-0-6) 
  Electric Circuit Theory  

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6001005 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 
นิยามและกฎของอุปกรณ์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎี

ของเทเวนินและนอร์ตัน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบของสัญญาณ
กระตุ้นแบบไซน์ การวิเคราะห์เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส การใช้โปรแกรมประยุกต์
ในงานวงจรไฟฟ้า  



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 

6502008 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า        1(0-3-0) 
  Electric Circuit Laboratory  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6502007 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  
 

6502009 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6) 
  Electromagnetic Theory 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6001313 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 และ 6001008 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 2 

การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฏของคูลอมบ์และความเข้มสนามไฟฟ้าสถิต กฏของเกาส์และฟลักซ์
ไฟฟ้า พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ตัวนํา ไดอิเล็กตริกและความจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็กสถิต กฏของบีโอท์-ซาวาร์ท 
กฏวงจรของแอมแปร์ แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและการเหนี่ยวนํา สนามท่ีเปลี่ยนแปลงกับเวลา กฏของฟารา
เดย์ และสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบในไดอิเล็กตริกและตัวนํา 

 

6502010 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
  Electrical Instruments and Measurements 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6502013 อิเล็กทรอนิกส์  
หลักการเบื้องต้นของการวัด มาตรฐานและการสอบเทียบเครื่องมือวัด การชิลด์ ความ

ปลอดภัย ความถูกต้องในการวัดระบบของหน่วย หลักการทํางานและการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การวัด
แรงดันไฟฟ้า การวัดกระแสไฟฟ้า และการวัดกําลังไฟฟ้า การวัดอิมพิแดนซ์ท่ีความถ่ีต่ําและความถ่ีสูง 
ทรานสดิวเซอร์และวงจรท่ีเก่ียวข้อง การวัดแม่เหล็ก วงจรปรับปรุงสัญญาณแบบต่างๆ เทคนิคทางดิจิทัลใน
การวัดสัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุงอัตราส่วนของสัญญาณวัดต่อสัญญาณรบกวน การวิเคราะห์
ข้อมูลและความผิดพลาดจากการวัด 

 

6502011 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก      3(3-0-6) 
  Digital Circuit and Logic Design 

ทฤษฎีเก่ียวกับระบบจํานวน เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิปฟลอป การลดรูปสมการด้วยพีชคณิต
บูลีนและแผนภาพคาร์โนห์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชันนอลและแบบซีเควนเชียล เทคนิคและวิธีการ
ออกแบบวงจรท่ีใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถโปรแกรมได้ 

 

6502012 ปฏิบัติการดิจิทัล        1(0-3-0) 
  Digital Logic Laboratory 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6502011 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ
ลอจิก 

ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาวงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6502013 อิเล็กทรอนิกส์         3(3-0-6) 
  Electronics  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6502007 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  
องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของอุปกรณ์สารก่ึงตัวนํา 

คุณสมบัติทางกระแส-แรงดัน และความถ่ี ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห ์และออกแบบวงจรไดโอด 
ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ และทรานซิสเตอร์แบบเฟ็ต ออปแอมป์พ้ืนฐาน การประยุกต์ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรสวิตซ์ วงจรขยายสัญญาณ และวงจรกําเนิด
สัญญาณ 

 

6502014 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์        1(0-3-0) 
  Electronics Laboratory  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับวิชา 6502013 อิเล็กทรอนิกส์  
ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
 

6502015 ตัวแปรสุ่มและกระบวนการสุ่ม      3(3-0-6) 
Random Variables and Processes 
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6002009 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
หลักการเบื้องต้นของการสุ่ม ความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่ม ค่าเฉลี่ย โมเมนต์ ฟังก์ชันสหสัมพันธ์  

ค่าสเปกตรัมของความหนาแน่นกําลังงาน ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การแจกแจงแบบต่างๆ ของตัวแปรสุ่ม  
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัญญาณ การหาค่าต่ําสุดและสูงสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปร ตัวคูณลากรานจ์ 
การประยุกต์การใช้งานและแบบจําลองทางสถิติของช่องสื่อสารแบบต่างๆ  

 

6502016 ระบบควบคุม        3(3-0-6) 
  Control Systems 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502006 สัญญาณและระบบ 
  พ้ืนฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบลูปเปิดและลูปปิด ระบบควบคุมแบบ
ป้อนกลับ บล็อกไดอะแกรม การวิเคราะห์กราฟการไหลของสัญญาณ ฟังก์ชันถ่ายโอน การแทน ระบบทาง
กายภาพด้วยสมการคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลาและในโดเมนความถ่ี 
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมโดยใช้รูทโลคัส ไนควิสต์พล็อต และโบเดพล็อต การออกแบบและ
ชดเชยระบบควบคุมแนะนําระบบควบคุมแบบปริภูมิสถานะ ความสามารถในการวัดได้ และความสามารถใน
การควบคุมได้ ความมีเสถียรภาพ 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6503017 ไมโครโพรเซสเซอร์        3(3-0-6) 
  Microprocessor  

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502011 วงจรดิจิทัลและการออกแบบลอจิก 
สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์พ้ืนฐาน การประยุกต์ใช้งาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดของชุดคําสั่งซ่ึงแยกตามประเภท
การใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและโปรแกรมใช้งานจริง ตลอดจนการออกแบบวงจร
หน่วยความจําและอุปกรณ์ต่อร่วม  

 
 

  (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6552101 ระบบวิศวกรรมสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Communication Engineering Systems 

พ้ืนฐานสัญญาณและระบบ สเปกตรัมของสัญญาณ การประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการ
แปลงฟูเรียร์ การกล้ําสัญญาณแบบแอนะล็อก เชิงแอมพลิจูด เชิงความถ่ี เชิงเฟส สัญญาณรบกวนใน
ระบบสื่อสารแอนะล็อก การกล้ําสัญญาณแถบฐาน ทฤษฎีการชักตัวอย่างไนควิสต์และการแจงหน่วย การกล้ํา
สัญญาณพัลส์แบบต่างๆ การกล้ํารหัสพัลส์ การกล้ําสัญญาณแบบเดลตา สหสัญญาณ สหสัญญาณแบบแบ่งเวลา 
พ้ืนฐานของสายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ องค์ประกอบของไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการ
สื่อสารทางแสง 

 

6553102 การสื่อสารดิจิทัล        3(3-0-6) 
  Digital Communication 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6552101 ระบบวิศวกรรมสื่อสาร 
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง กระบวนการสุ่มและความน่าจะเป็น การเข้ารหัสไลน์โค้ด การปรับ

รูปร่างของสัญญาณพัลส์ การตรวจหาสัญญาณ การส่งผ่านสัญญาณดิจิทัลแบบแถบความถ่ีฐาน การกล้ํา
สัญญาณดิจิทัลแบบเอเอสเค พีเอสเค และเอฟเอสเค การส่งผ่านสัญญาณดิจิทัลแบบแบนพาส การวิเคราะห์
สมรรถนะของระบบสื่อสารดิจิทัล พ้ืนฐานของทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัสต้นทาง การเข้ารหัสช่องสัญญาณ 
การใช้โปรแกรมประยุกตใ์นการจําลองระบบ 

 

6553103 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย      3(3-0-6) 
  Data Communication and Networking 

แบบจําลองของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่าย
ข้อมูล การส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด โพรโทคอลของการส่งข้อมูลแบบจุดต่อจุด การส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางใน
การส่งข้อมูลร่วมกัน โพรโทคอลของการส่งข้อมูลแบบใช้ตัวกลางในการส่งข้อมูลร่วมกัน แบบจําลองของความ
ล่าช้าในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล เทคนิคการค้นหาเส้นทางในการส่งข้อมูลการส่งข้อมูล ผ่าน
ระบบเครือข่ายการควบคุมอัตราการรับส่งข้อมูล ความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล 

 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6553104 วิศวกรรมไมโครเวฟ       3(3-0-6) 
  Microwave Engineering 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502009 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
สมการแมกซ์เวลล์และเง่ือนไขขอบเขต ทฤษฎีของสายส่ง พารามิเตอร์เอส แผนภูมิสมิธ  

การแมตช์ของอิมพีแดนซ์ การส่งคลื่นไมโครเวฟและท่อนําคลื่น วงจรกรองและเรโซแนนซ์การวิเคราะห์เครือข่
ายไมโครเวฟ การแบ่งกําลังงานและการคัปปลิ้ง การวัดและการประยุกต์ใช้คลื่นไมโครเวฟการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการจําลองระบบ 

 

6553105 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
  Antenna Engineering 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502009 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
นิยามเบื้องต้นและทฤษฎี  แหล่งกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก อิมพีแดนซ์การแพร่กระจาย

คลื่น โพลาไรเซชันของคลื่น การแพร่กระจายคลื่นจากองค์ประกอบกระแส คุณสมบัติการแพร่กระจายคลื่น
ของสายอากาศเส้นลวดเชิงเส้น สายอากาศแถวลําดับเชิงเส้น สายอากาศยากิอูดะ สายอากาศล็อกรายคาบ 
สายอากาศช่องเปิด สายอากาศไมโครสตริป รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเชิงสนามและเชิงกําลัง ค่าสภาพ
เจาะจงทิศทางและอัตราการขยาย 

 

6553106 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ       3(3-0-6) 
  Radio Wave Propagation 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502009 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และ 6552101 ระบบ 
          วิศวกรรมสื่อสาร 

การกระจายของคลื่นในดิน การกระจายของคลื่นในอากาศ การกระจายของคลื่นในอวกาศ  
การกระจายของคลื่นในโทรโพสเฟียร์ ระบบวิทยุไมโครเวฟ ดาวเทียมและการสื่อสารในอวกาศ ระบบเรดาร์  
การกระจายของคลื่นในทะเล ช่องบรรยากาศ และการแทรกสอดแบบต่างๆ 

 

6553107 การสื่อสารทางแสง       3(3-0-6) 
Optical Communications 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502009 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และ 6552101 ระบบ 

          วิศวกรรมสื่อสาร 
ตัวกลางนําคลื่นชนิดไดอิเล็กตริกทรงกระบอก และเง่ือนไขในการเดินทางของแสง โครงสร้าง

และประเภทของเส้นใยนําแสง พารามิเตอร์ในการสื่อสารทางแสง การผลิตเส้นใยนําแสง การเสื่อมของ
สัญญาณในเส้นใยนําแสง แหล่งกําเนิดแสง หลักการของเลเซอร์ เทคนิคการกล้ําสัญญาณ วงจรตรวจหาเชิง
แสง วงจรภาครับเชิงแสง วงจรทวนสัญญาณและวงจรขยายเชิงแสง อุปกรณ์เชิงแสง การประยุกต์ใช้งาน
สิ่งประดิษฐ์ทางแสงต่างๆ  การประเมินงบประมาณการเชื่อมต่อระหว่างสองสถานี 

 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6553108 เครือข่ายการสื่อสารและสายส่ง      3(3-0-6) 
  Communication Network and Transmission Lines 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502007 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 
ทฤษฎีโครงข่ายวงจร การวิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูลหนึ่งพอร์ตและสองพอร์ต 

วงจรเรโซ 
แนนซ์อนุกรมและขนาน มัลติเปิลเรโซแนนซ์ วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซ์และการแมตช์อิมพีแดนซ์ 
ทฤษฎี 
สายส่ง สายส่งสัญญาณโทรศัพท์ การแมตช์อิมพีแดนซ์โดยใช้สายส่ง 

 

6553109 ปฏิบัติการสื่อสาร 1       1(0-3-3) 
  Communication Laboratory 1 
  การทดลองพ้ืนฐานของวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมในหัวข้อเรื่อง การทดลองเก่ียวกับการมอ
ดูเลชันและดีมอดูเลชันสัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล ระบบสื่อสารดิจิทัล 
 

6553110 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาชีพและการวิจัย     0(0-3-0) 
  Introduction to Profession and Research Methodology 
  บทบาท หน้าท่ี และจรรยาบรรณของวิศวกรโทรคมนาคม ข้ันตอนการทําวิจัย วิจัยและ
พัฒนางานเฉพาะในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือใกล้เคียง นักศึกษาต้องเสนอรายงานและข้อสรุปของงาน
ท่ีทําเม่ือสิ้นสุดเทอมของการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทําโครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 

6554111 ปฏิบัติการสื่อสาร 2       1(0-3-3) 
  Communication Laboratory 2 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6553109 ปฏิบัติการสื่อสาร 1 
 การทดลองพ้ืนฐานของวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ วิศวกรรม

สายอากาศ และสายส่งสัญญาณ 
 

6554112 โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1     1(0-6-0) 
  Telecommunication Engineering Project 1 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6553110 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิชาชีพและการวิจัย 
การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนํามากําหนดหัวข้อ

โครงงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน พร้อมจัดทําเอกสารและเข้าสอบเพ่ือขออนุมัติหัวข้อโครงงานต่อ
โปรแกรมวิชา ดําเนินการวิจัยและพัฒนา จัดทําเอกสารงานวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6554113 โครงงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2     3(0-6-0) 
  Telecommunication Engineering Project 2 

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6554112 โครงงานทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม 1 

การพัฒนาโครงงานพร้อมเอกสารงานวิจัยต่อเนื่องจากโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 จน
เสร็จสมบูรณ์ เสนอผลงานพร้อมนําชิ้นงานและเอกสารต่ออาจารย์ประจําโปรแกรมวิชา 
 
  (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6550201 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล      3(3-0-6) 
  Digital Signal Processing 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502006 สัญญาณและระบบ 
การใช้งานและประโยชน์ของการประมวลสัญญาณเชิงดิจิทัล ทฤษฎีการสุ่ม ระบบท่ีเป็นเชิง

เส้นและไม่ข้ึนกับเวลา ผลตอบสนองทางความถ่ี การแปลงแบบซี การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง และการฟู
เรียร์แบบเร็ว วงจรกรองดิจิทัลแบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ การนําไปใช้กับระบบเลขจํานวนเต็มและ
ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจําลองระบบ 

 

6550202 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร       3(3-0-6) 
  Communication Electronics 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502013 อิเล็กทรอนิกส์  
ระบบสื่อสารด้วยวิทยุ  สัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเรโซแนนซ์และวงจรแม

ตชิง วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กความถ่ีวิทยุ ความเพ้ียนในวงจรขยายสัญญาณ ความเพ้ียนแบบอินเตอร์มอ
ดูเลชันของวงจรขยาย มิกเซอร์ การควบคุมอัตราขยายโดยอัตโนมัติระบบเฟสล็อกลูป การสังเคราะห์ความถ่ี 
วงจรกําเนิดความถ่ี วงจรผสมคลื่นและวงจรแยกคลื่น 

 

6550203 โครงข่ายแบบเคลื่อนท่ีไร้สาย      3(3-0-6) 
  Wireless and Mobile Networking 

การเข้าถึงและการควบคุมตัวกลาง โพรโทคอลไดนามิคโฮสคอนฟิกเกอร์เรชัน การจัดการ
ระบบเคลื่อนท่ี การจัดการส่งผ่านและโพรโทคอลการตรวจสอบ โครงสร้างและโพรโทคอลของโครงข่ายแบบ
เคลื่อนท่ีไร้สาย 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6550204 การโปรแกรมข้ันสูงสําหรับวิศวกร      3(2-2-5) 
  High-level Programming for Engineers 

ทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การศึกษาหลักการพ้ืนฐานของภาษาข้ันสูงท่ีใช้ในการคํานวณทาง
วิศวกรรมโทรคมนาคม การกําหนดตัวแปร รูปแบบประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนดข้อมูล คําสั่งคํานวณ คําสั่ง



ทําซํ้า คําสั่งเง่ือนไขการจัดการข้อมูล ส่วนนําเข้า/แสดงผล ระบบนําเข้าและนําออก ตลอดจนลักษณะภาษา
ด้านอ่ืนๆ และฝึกเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับระบบการสื่อสาร 

 

6550205 การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล   3(3-0-6) 
  Signal Processing for Digital Data Storage 

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6553102  การสื่อสารดิจิทัล 
  พ้ืนฐานระบบสื่อสารดิจิทัล ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา การทําคอนโวลูชัน 
พ้ืนฐานกระบวนการสุ่ม การแปลงฟูเรียร์ ผลตอบสนองเชิงความถ่ี พ้ืนฐานช่องสัญญาณฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
กระบวนการเขียนและกระบวนการอ่านของช่องสัญญาณฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การออกแบบทาร์เก็ตและอีควอ
ไลเซอร์ วงจรตรวจหาผลตอบสนองบางส่วนควรจะเป็นสูงสุด การจําลองระบบประมวลผลสัญญาณของ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
 

6550206 การสื่อสารไร้สาย        3(3-0-6) 
Wireless Communications 

  พ้ืนฐานการออกแบบ การวิเคราะห์ และข้อจํากัดพ้ืนฐานของระบบการสื่อสารไร้สาย 
ช่องสัญญาณและแบบจําลองระบบ การจางหายและความหลากหลาย การจัดการทรัพยากร และการควบคุม
กําลังงาน สายอากาศแบบมัลติเปิลและระบบไมโม อัลกอริทึมของการเข้ารหัสและถอดรหัสแบบสเปซ์ เทคนิค
การเข้าถึงหลายทาง และ การตรวจจับผู้ใช้งานหลายคน กระบวนการก่อนเข้ารหัสและการเข้ารหัสการ
กระจายสัญญาณ โครงข่ายเซลลูลาร์และโครงข่ายแบบแอดฮอค โอเอ็ฟดีเอ็ม และระบบอัลตร้าวายแบนด์ 
ระบบการสื่อสารไร้สายแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจําลองระบบ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค)
6550207 ระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ      3(2-2-5) 

Radio Frequency Identification 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6503017 ไมโครโพรเซสเซอร์  

 ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โครงสร้างและมาตรฐาน
ต่างๆ ของระบบอาร์เอฟไอดี ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องอ่านและบัตรอาร์เอฟ
ไอดีกระบวนการเข้าและการถอดรหัสข้อมูล กระบวนการกล้ําสัญญาณ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล กระบวนการป้องกันการชนกันของข้อมูล กระบวนการพิสูจน์ตัวตน กระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล โครงสร้างและข้ันตอนการออกแบบเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี สําหรับการใช้งานย่านความถ่ี
ต่ํา กระบวนการอ่านและเขียนข้อมูลระหว่างเครื่องอ่านและบัตร ข้ันตอนการพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดี เพ่ือ
นําไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนในการพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดี 
เพ่ือนําไปใช้งาน 

 
 
 
 



6550208 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส      3(3-0-6) 
Information Theory and Coding 
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษามาก่อนหรือสอบได้วิชา 6553102  การสื่อสารดิจิทัล 

 หลักการของทฤษฎีข่าวสาร ทฤษฎีของแชนนอน ปริมาณข่าวสาร การเข้ารหัส การเข้ารหัส
แหล่งกําเนิดสัญญาณ ภาพ เสียง ช่องสัญญาณแบบไม่มีหน่วยความจํา ความจุของช่องสัญญาณ ทฤษฎีการ
เข้ารหัสของช่องสัญญาณ วิธีการเข้ารหัสและการถอดรหัสของช่องสัญญาณแบบไม่มีหน่วยความจํา วิธีการ
เข้ารหัสและการถอดรหัสแก้ไขข้อผิดพลาดเพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวน 

 

6550209 วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
  Safety Engineering 
  หลักการเพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพ่ือความปลอดภัยใน
โรงงาน การวางผังโรงงาน เพ่ือลดอุบัติเหตุให้น้อยท่ีสุด การออกแบบอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน
ในงานเชื่อม งานไฟฟ้า งานท่ีเก่ียวข้องกับเชื้อเพลิงและสารท่ีเป็นพิษ การจัดหน่วยงานเพ่ือบริหารงานด้านการ
วางแผนเพ่ือความปลอดภัย 
 

6550210 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Economics 

 หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ค่าของเงินตามเวลาและดอกเบี้ย การตัดสินใจเลือก
ข้อเสนอภายใต้เง่ือนไขต่างๆ การเลือกโครงการโดยวิธีมูลค่าปัจจุบัน วิธีเทียบเท่ารายปี วิธีอัตราผลตอบแทน
ภายใน วิธีคํานวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการ
วิเคราะห์ความไวเชิงเศรษฐศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6550211 การจัดการวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Management 
  หลักการเบื้องต้นและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ พฤติกรรมของคนและมนุษยสัมพันธ์ใน
องค์การ การเรียนรู้วิธีเพ่ิมผลผลิตสินค้าและบริการ การจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในอุตสาหกรรม หลัก
เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการเงินและการจัดการโครงการ 
 

6550212 ทฤษฎีโครงข่ายวงจร       3(3-0-6) 
  Network Theory 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6502007 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า  
วงจรคัปปลิง กราฟของข่ายวงจรและนิยามท่ีเก่ียงข้อง ทฤษฎีของเทเลแกน วงจรเชิงเส้นท่ีไม่

แปรเปลี่ยนตามเวลา การแปลงรูปแหล่งจ่าย วิธีโหนดและคัดเซต วิธีลูปและเมช สมการสถานะ การวิเคราะห์
ผลตอบสนองของข่ายวงจรและความถ่ีธรรมชาติ ฟังก์ชันโครงข่าย ทฤษฎีโครงข่าย วงจรสองพอร์ต ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับทฤษฎีสายส่งและการวิเคราะห์ระบบสายส่ง 

 



6550213 หุ่นยนต์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
  Basic Robot 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 6503017 ไมโครโพรเซสเซอร์  
กลไกและการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ ระบบรับรู้และระบบส่งกําลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  

การออกแบบโครงสร้างเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคลื่อนท่ี การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์และ
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก การนําปัญญาประดิษฐ์
ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 

 

6550214 คอมพิวเตอร์วิทัศน์       3(2-2-5) 
  Computer Vision 

 เทคนิคพ้ืนฐานของการรับรู้และการมองเห็น กระบวนการในการสร้างภาพและการนําเสนอ
ภาพต่างๆ เช่นการกรองภาพ การหาบริเวณ การหาขอบของภาพ การวัดคุณสมบัติต่างๆ เช่น รูปทรง สีและ
ลาย การประมวลภาพโดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การหาข้อมูลการเคลื่อนไหวและความลึกของวัตถุจาก
ภาพจํานวนมาก 

 

6550215 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม      3(3-0-6) 
  Special Topics in Telecommunication Engineering  

วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 
หัวข้อซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจในขณะนั้น หรือเป็นการพัฒนาใหม่ๆ ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรม

โทรคมนาคม 
 

  (4)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ช่ัวโมง) 
6553199 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม    0(450) 
  Professional Internship in Telecommunication Engineering 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีสัมพันธ์กับ
วิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคมท่ีศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบและจากกรรมการของ
โปรแกรมวิชา 
 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซํ้ากับรายวิชา  
ท่ีเคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
ของโปรแกรมวิชานี้ 
 
 


