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สาสนจากประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)  

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 

อยูภายใตสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนน
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานสายอาชีพดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ โดยการพัฒนา
และสงเสริมการเรียนรูอยางมีระดับ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งในและนอกหองเรียน การคิดอยางมีเหตุผลทั้งใน
กรอบและนอกกรอบ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนใหกาวไกล สรางเสริมใหมีความเปนผูนําและผูตาม ที่มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความสามารถทั้งดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางบัณฑิตที่เปน
บัณฑิตสมบูรณแบบสูสังคม 

ณ โอกาสน้ี ขาพเจาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมทุกทานที่เขามาสูการเปนนักศึกษา เพื่อ
ฝกฝนพัฒนาตนเองเตรียมความพรอม เพิ่มโอกาสใหตนเองสามารถกาวเขาสูการแขงขันตลาดแรงงานในภายภาค
หนา  ขออํานวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคนประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพ วิชาชีพ และครอบครัว ตาม
จุดมุงหมายที่ทานไดต้ังใจไวทุกประการ 
 
 
  

                           
         (ดร. กฤตยา  นาคประสิทธ์ิ) 
        ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง)                         

 
 
 
 



สารบัญ  
                                                                                                                            

หนา   
สาสนจากประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม   
1. ช่ือหลักสูตร  1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา          1 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ   1 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร  1 
6. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  1 
7. โครงสรางของหลักสตูร  2 
8. บุคลากร  8 
9. คณะกรรมการบริหารสาขาฯ  9 
10.อาจารยที่ปรึกษา  10 
11.แผนการเรียน  12 
12.คําอธิบายรายวิชา  20 
13.พบอาจารยที่ปรึกษา  39 
ภาคผนวก  51 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเนื่อง) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Electronics and 
Telecommunication Technology (Continuing Program) 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ช่ือเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) 
      ช่ือยอ อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)  
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Bachelor of Industrial Technology (Electronics and  
   Telecommunication Technology)   
  ช่ือยอ B.Ind.Tech. (Electronics and Telecommunication Technology) 

 
3. ปรัชญา 
 มุงผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการใชและสรางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพื่อ
ตอยอดสูนวัตกรรมบนพื้นฐานจริยธรรม อันกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา  80  หนวยกิต 
 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังน้ี 
 5.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ เขมแข็ง อดทน ทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี 
ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม 
ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ 
 5.2 มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงระบบ
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมใหตรงตามขอกําหนด เพื่อปอนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการและ
เอกชน และการศึกษาตอในระดับสูง 
 5.3 มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 5.4 มีมนุษยสัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น นําเสนอ และติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี 



 5.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสํานึกในการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 
สามารถบูรณาการความรูจากศาสตรแขนงตางๆ ได เพื่อแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม และสามารถใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชนได  
 
6. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(ตอเน่ือง) สามารถปฏิบัติงานในสายอาชีพ ดังน้ี  
 6.1 อาชีพอิสระ ไดแก นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ หุนยนต และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรอิสระ งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ งานรับเหมาระบบไฟฟา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร งาน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เปนเจาของกิจการดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และโทรคมนาคม โดย
สามารถประกอบอาชีพไดทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และประเทศอื่นๆ  
   6.2 งานเอกชน ครูผูชวยในสถาบันการศึกษาเอกชน งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการคาดานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและระบบติดตอสื่อสารที่ทันสมัย ผูปฏิบัติงานทางสาขาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หัวหนา
ชางเทคนิคในหนวยงานเอกชน ผูชวยวิศวกรซอมบํารุง ผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนพนักงาน
ประจําบริษัทตางๆ   
 6.3 งานภาครัฐ ไดแก การเปนครูผูชวยในสถาบันการศึกษาของรัฐตางๆ ตลอดจนเปนผูชวยวิศวกร 
นักวิชาการ เจาหนาที่ปฏิบัติการ ชางเทคนิคฝายปฏิบัติงาน ประจํากองในสังกัดกระทรวงตางๆ อาทิเชน กรมการ
สื่อสารทหารของเหลาทัพตางๆ  

6.4 งานภาครัฐวิสาหกิจ ไดแก การเปนชางเทคนิคหรือวิศวกรเทคนิค ดานไฟฟา พลังงานทดแทน 
อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคมในหนวยงานตางๆ อาทิเชน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง 
การรถไฟแหงประเทศไทย บริษัทรถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด การทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนตน 
 
7. โครงสรางของหลักสูตร 

7.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 80 หนวยกิต 
7.2 โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา     3-6 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร หรือ กลุมวิชาสังคมศาสตร 3-6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3-6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาการบริหารจัดการ     3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  59 หนวยกิต 
2.1 วิชาเอกบังคับ     40 หนวยกิต 

- กลุมวิชาหลัก    15 หนวยกิต 
- กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอร     6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร    9 หนวยกิต 
- กลุมวิชางานอุตสาหกรรม     6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาบูรณาการ      4 หนวยกิต 
 



2.2 วิชาเอกเลือก     15 หนวยกิต 
- กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือกลุมวิชาโทรคมนาคม 15 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ     4 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

7.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
- หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจําวิชาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
ลําดับเลขตําแหนงที่ 1-3 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 

514  หมายถึง  วิชาเอกบังคับในกลุมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 
515  หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมอิเล็กทรอนิกส (ตอเน่ือง) 
516  หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 4  หมายถึง ช้ันปหรือความยาก 
เลข 1  หมายถึง  ช้ันปที่ 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1 
เลข 2  หมายถึง  ช้ันปที่ 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2 
เลข 3  หมายถึง  ช้ันปที่ 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 5 หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา  สําหรับวิชาเอกบังคับ 
เลข 0  หมายถึง  วิชาเอกเลือก 
เลข 1  หมายถึง  คณิตศาสตร อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา ดิจิทัล 
เลข 2  หมายถึง  ไมโครคอนโทรลเลอร 
เลข 3  หมายถึง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เลข 4  หมายถึง  งานอุตสาหกรรมสถานประกอบการ 
เลข 5  หมายถึง  โครงงานวิจัย 
เลข 6  หมายถึง  การบริการวิชาการ 
เลข 7  หมายถึง  การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 
2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(ตอเน่ือง) มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา  59 หนวยกิต 
1. วิชาเอกบังคับ    เรียน    40 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาหลัก   เรียน   15 หนวยกิต 
514111 คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)  หนวยกิต 
514112 การวิเคราะหวงจรไฟฟา  3(2-2-5) หนวยกิต 
514113 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5) หนวยกิต 
514114 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) หนวยกิต 
514211 สนามแมเหล็กไฟฟา  3(3-0-6) หนวยกิต 



1.2  กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอร เรียน 6 หนวยกิต 
514121 ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน   3(2-2-5) หนวยกิต 
514221 ระบบควบคุมอัตโนมัติ    3(2-2-5) หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เรียน 9        หนวยกิต 
514131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) หนวยกิต 
514132 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) หนวยกิต 
514231 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
  สําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่ 3(2-2-5)  หนวยกิต  

1.4 กลุมวิชางานอุตสาหกรรม  เรียน 6 หนวยกิต 
514141 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
  ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5)  หนวยกิต  
514241 การจัดการพลังงานใน 
  สถานประกอบการ   3(2-2-5)   หนวยกิต 

1.5 กลุมวิชาบูรณาการ   เรียน 4 หนวยกิต 
514151 การบริการวิชาการและ 
  การบริการชุมชน   1(0-3-2) หนวยกิต 
514251 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) หนวยกิต 
514252 โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) หนวยกิต 
2. วิชาเอกเลือก เลือกเรียน    ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

เลือกเรียนกลุมวิชาไดเพียงกลุมเดียวเทาน้ัน (กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือกลุมวิชา
โทรคมนาคม)   

2.1  กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส   เรียนไมนอยกวา   15 หนวยกิต 
515101 การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูง 
  และการใชงาน   3(2-2-5)  หนวยกิต 
515102 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
  และการจําลองผล  3(2-2-5) หนวยกิต 
515201 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5) หนวยกิต 
515202 การควบคุมเชิงตรรก 
               แบบโปรแกรมได   3(2-2-5) หนวยกิต 
515203 การออกแบบลายวงจรพิมพ 
  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) หนวยกิต 
515204 อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร  3(3-0-6) หนวยกิต 
515205 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  3(2-2-5) หนวยกิต 
515206 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(2-2-5) หนวยกิต 
515207     เทคโนโลยีหุนยนต  3(3-0-6) หนวยกิต 

2.2  กลุมวิชาโทรคมนาคม   เรียนไมนอยกวา   15 หนวยกิต 
516101 หลักการสื่อสาร   3(3-0-6) หนวยกิต 
516102 ปฏิบัติการโทรคมนาคม  1(0-3-2) หนวยกิต 
516103 การสื่อสารใยแสง   3(2-2-5) หนวยกิต 



516201 การสื่อสารแบบไรสาย  3(3-0-6) หนวยกิต 
516202 โทรคมนาคมไทย   3(3-0-6) หนวยกิต 
516203 การสื่อสารดาวเทียม  3(2-2-5) หนวยกิต 
516204 เทคโนโลยีสายอากาศ  3(3-0-6) หนวยกิต 
516205 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตประสาน 
  สรรพสิ่ง    3(2-2-5) หนวยกิต 
516206 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) หนวยกิต 
516207 ระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสาร 
  โทรคมนาคม    3(2-2-5) หนวยกิต 
516208 วิศวกรรมโทรศัพท  3(3-0-6) หนวยกิต 
516209 หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(3-0-6) หนวยกิต 
3.  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ เรียน  4-7  หนวยกิต 
    3.1  บังคับ     1   หนวยกิต 
514161 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
  และโทรคมนาคม   1 (0-45-0) หนวยกิต 
    3.2  เลือก     3-6   หนวยกิต 
514162 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
  และโทรคมนาคม   3 (0-270-0)   หนวยกิต 
514163 สหกิจศึกษา   6 (0-640-0)   หนวยกิต 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   เรียนไมนอยกวา  6    หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. บุคลากร 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ดร.กฤตยา  นาคประสิทธ์ิ วศ.ด.  
 
วศ.ม.         
 
วศ.บ. 
เกียรติ
นิยม 
อันดับ 2  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง   

ผศ.ธีรพันธุ  สุทธิเทพ           วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโทรคมนาคม      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี                      

นายเสกสิทธ์ิ  กมลชัย วศ.บ.   วิศวกรรมโทรคมนาคม          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
นายเอกวิทย  หวังกั้น
กลาง 

วศ.ม.    
วศ.บ    

แมคคาทรอนิกส 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  

ดร.พงษนรินทร ศรีพลอย   วศ.ด  
วศ.ม.             
วศ.บ.  

วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม            

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           

ดร.สุรชัย  วงษฟูเกียรติ    วศ.ด 
วศ.ม.             
อส.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
วิศวกรรมไฟฟา               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี            
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

นายแสงเพ็ชร  งอนชัยภูม ิ ค.อ.ม.  
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
สถาบันราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 
 

ค.อ.ม.  
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

นายนิทัศน  สุริยะกาญจน วศ.ม.   
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

นายสมิทธ์ิ  ปรีชาญาณ วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายสันติ  ชวนนอก วศ.ม.  
             
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

นายพิเชฐ  เกล็ดงูเหลือม อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นายฉัตรชัย  สุดดีพงษ อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 
 
 



10. อาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน 
 ภาคปกติ 
หมูเรียนที่ 1 อาจารยเสกสิทธ์ิ  กมลชัย 
หมูเรียนที่ 2 ดร. สุรชัย  วงษฟูก ียรติ  
  
 ภาคกศ.ปช. 
หมูเรียนที่ 1 อาจารยสุวพัชร  คัดจันทึก 
หมูเรียนที่ 2 อาจารยนิทศน  สุริยะกาญจน 
 

12. แผนการศึกษา 
 12.1 ภาคปกติ 
  12.1.1 กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2-5) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5) 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
รวม 20(15-10-35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน 3(2-2-5) 
514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
514151  การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2) 

เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและการใชงาน 3(2-2-5) 

515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล 3(2-2-5) 
ฝกประสบการณ 

วิชาชีพ 
514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 17(10-58-33) 
 

ปท่ี 1 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม         

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061203  อาเซียนศึกษาฯ 3(1-2-3) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 514211  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5) 
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที ่

3(2-2-5) 

เอกเลือก 515201  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
รวม 22(15-13-37) 

 



ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061201  ศาสตรพระราชาฯ 2(1-2-3) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไมตองระบุวิชา) 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) 
เอกเลือก 515204  อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร 3(3-0-6) 

515205  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(2-2-5) 

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(2-2-5) 
รวม 19(13-14-33) 

 
12.1.2 กลุมวิชาโทรคมนาคม 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2-5) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5) 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
รวม 20(15-10-35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารประสม 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน 3(2-2-5) 
514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
514151  การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2) 

เอกเลือก 516101  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2) 
516103  การสื่อสารใยแสง 3(2-2-5) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 19(12-61-31) 
 

ปท่ี 1 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม         

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061203  อาเซียนศึกษาฯ 3(1-2-3) 
xxxxxx  เลือกศึกษาทั่วไปฯ (ไมตองระบุวิชา) 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 514211  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5) 
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ 
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(2-2-5) 

เอกเลือก 516210  ปฏิบัติการระบบเครือขาย 3(3-0-6) 
รวม 22(16-11-38) 



ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061201  ศาสตรพระราชา 2(1-2-3) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไมตองระบุวิชา) 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) 
เอกเลือก 516202  โทรคมนาคมไทย 3(3-0-6) 

516203  การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสสมัยใหม 3(2-2-5) 

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
รวม 19(15-10-35) 

 
 

12. คําอธิบายรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               

    1.  กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น ( ท -ป -ศ )
061101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

(Thai for Communication) 
   ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการ
พูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การยอความ การสรุปความ การใช
ภาษาไทยในการสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยี 

   
061102  ภาษาอังกฤษ 1               2(1-2-3) 

(English 1) 
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ในการทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานที่ การ
บรรยายเหตุการณตางๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 

 
061103  ภาษาอังกฤษ 2       2(1-2-3) 

(English 2) 
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันใน

ระดับที่สูงข้ึน การขอขอมูลและการใหขอมูลทั่วไป การใหขอเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรูสึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความสําคัญ   
 
 
 



061104  ภาษาอังกฤษ 3               2(1-2-3) 
(English 3) 

  การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับการเตรียม
ขอมูลเพื่อใชในการสมัครงาน การอานประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับงาน การ
เขียนประวัติยอและจดหมายสมัครงานรวมถึงการสัมภาษณงาน 
 
061105  ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ              3(3-0-6) 
    (Thai for Career) 

ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตาม
กาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและ
โฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
     
061106  ความงดงามทางภาษาไทย             3(3-0-6) 
   (Aesthetics of Thai Language) 

ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทาง
ภาษา การประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตางๆ 
 
061107  ภาษาอังกฤษ 4               2(1-2-3) 
   (English 4) 
    การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการทํางาน 
ไดแก การทักทาย การตอนรับ การนัดหมาย การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการนําเสนองาน 
      
061108  ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Chinese) 
    ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง 
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษร
จีนเบื้องตน 
     
061109  ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Japanese) 
     คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่
ใชในชีวิตประจําวัน 
      
061110  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Khmer) 
     โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
      



061111  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Hindi) 
     โครงสรางพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
      
061112  ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental French) 
     ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอานและการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจําวัน   
   
061113  ภาษาลาวพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Laos) 
     โครงสรางพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
 
061114  ภาษาพมาพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Burmese) 
     โครงสรางพื้นฐานทางภาษาพมา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวพมา 
      
061115  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Vietnamese) 
     โครงสรางพื้นฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
การสนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
      
061116  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Korean) 
     โครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
      

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061201  ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9       2(1-2-3) 
    (King Bhumibol Adulyadej’s Science)    

  แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช หลักการทรงงาน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกตใชเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน  

   
 



061202  ความเปนไทย               3(3-0-6) 
   (Thainess) 

ความหมายคุณคาของชีวิต คุณธรรม จรยิธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อ
การดํารงชีวิต การตัดสินคุณคาและมาตรฐานทางจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การปฏิบัติตน
ตามศาสนพิธีและวันสําคัญตางๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ภูมิศาสตรประเทศไทยที่มีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตางๆ รวมถึงอัตลักษณ ทองถ่ินไทยและทองถ่ิน
โคราช 
 
061203  อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน           3(1-2-3) 
   (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเปนมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความรวมมือของประเทศสมาชิก
อาเซียน อาเซียนกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่นๆ การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ 
หนาที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการอยูรวมกันอยางสันติใน
ประชาคมอาเซียน 
     
061204   การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต             2(1-2-3) 

(Thinking for Living) 
ความหมาย ความสําคัญของการคิด มโนทัศนที่ เกี่ยวของกับการคิด ประสาท

วิทยาศาสตรการคิด ความสัมพันธของการคิด การเรียนรู ความรูและความจํา ประเภทการคิด ทักษะและ
กระบวนการคิด การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา เนนการฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 
061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม             2(1-2-3) 
    (Modern Entrepreneurs) 

 แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะห
โอกาส และการจัดต้ังธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย การบัญชีสําหรับผูประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

 
061206  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต              2(1-2-3) 
   (Economy and Ways of Life) 

วิวัฒนาการของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ
ทรัพยากร รายจาย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพ
ปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพ
เศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน 
 
 
 



061207  การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน            2(1-2-3) 
   (Self-Management for Work Development) 
   แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมาย
ในการทํางาน การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธี
ในการทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยง การจัดการสํานักงานการจัดการตนเองภายใตการ
เปลี่ยนแปลง 
 
061208   จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต             3(3-0-6) 

(Psychology for Living) 
ความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการศึกษาและพัฒนาตน การอยูรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ การเปนผูนํา-ผูตาม และการทํางานเปนทีม
ที่มีประสิทธิภาพ การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การสรางความสุขในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธ
ศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
061209   มนุษยกับสุนทรียภาพ              3(3-0-6) 

(Man and Aesthetics) 
   ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทาง
สุนทรีย ความซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม การ
เขาถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 

 
061210  การใชเหตุผลในสังคม              2(2-0-4) 
   (Reasoning in Society) 
   ลักษณะของเหตุผล การคิดอยางมีเหตุผลรูปแบบตางๆ การนําเหตุผลไปใชในการ
วิเคราะหขอเท็จจริงอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค และนําไปประยุกตใช กับวิชาชีพและ
การดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา 
     
061211  ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต          3(3-0-6) 
   (Present World System and Future World Society) 
     แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเปนไปของโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ความสัมพันธระหวางประเทศ แนวโนมของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบทกระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียม
ความพรอม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

 
061212  มนุษยกับอารยธรรม              2(2-0-4) 
   (Man and Civilization) 
     การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
อารยธรรมต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรค อารยธรรมในบริบท
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
      



061213  กฎหมายในการดํารงชีวิต             3(3-0-6) 
   (Law for Living) 
     กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐานของ
บุคคลและการใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด ครอบครัว 
และมรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
      
061214  แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง              2(2-0-4) 
   (Sources and Methods of Autonomous Learning) 
    ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลง
สารสนเทศ การเขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การ
จัดเก็บและคนคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการ
บรรณานุกรมและการอางอิง 
     

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธบิายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061301  คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ             2(1-2-3) 
   (Mathematics for Decision Making) 
   การใหเหตุผล การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเนนทักษะ
การคิดคํานวณและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
    
061302  วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ             1(0-2-1) 
   (Sports Science for Health) 
   การนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแขนงตางๆ มาประยุกตใชในการทดสอบ
ระดับความสามารถของรางกาย และฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการประเมินและสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายที่สงผลตอการมีสุขภาพที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
    
061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน          2(1-2-3) 

(Information Technology for Online Information Management) 
การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา  การใชงาน

อินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูล   สรางเอกสารหรือ
แบบสอบถามออนไลน การใชสารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวต้ิง 
 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม          2(1-2-3) 
   (Information Technology for Communication and Multimedia) 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชงานสื่อประสม 
การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล การประยุกตใชสื่อประสมและสือ่
สังคมออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 
      



061305  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ           (1-2-3) 
   (Information Technology for Office Automation) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม
ตารางคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อการทํารายงาน 
การคํานวณขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 
     
061306  สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต           3(3-0-6) 
   (Environment and Energy for Sustainability of Life) 
    ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใช
พลังงานที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตางๆ และแนวทางปองกันแกไข   
      
061307   อาหารเพ่ือชีวิต               2(1-2-3) 

(Food for Life) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตร

อินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม
คุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหาร
โดยใชความรอน ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

 
061308    เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3) 

(Technology in Daily Life) 
      ความรูและหลักการ ในการเลือก การติดต้ัง การบํารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา 
เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนตที่ใชในชีวิตประจําวัน 
     
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1.  วิชาเอกบังคับ 

1. วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
514111  คณิตศาสตรเพ่ืองานวิศวกรรม             3(3-0-6) 
            (Engineering Mathematics) 

           ความสําคัญและการประยุกตใชวิศวกรรมเชิงเลข ตัวเลขและคาผิดพลาดจากการ
คํานวณดวยคอมพิวเตอร การหารากของสมการและระบบสมการ การประยุกตวิธีเชิงเลขกับปญหาพีชคณิต    
เชิงเสน การฟงกชันโดยประมาณ การประมาณคาในชวงและนอกชวง การแกปญหาเชิงแคลคูลัสดวยวิศวกรรม
เชิงเลข การกําหนดขอมูลการแกสมการเชิงอนุพันธและสมการเชิงอนุพันธยอย การใชซอฟตแวรและการเขียน
โปรแกรมคํานวณในงานวิศวกรรม 
 
 
 
 



514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา               3(2-2-5) 
            (Electric Circuit Analysis) 

           กฎของโอหม กฎกระแสและกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ การวิเคราะหวงจรไฟฟาแบบ
ตางๆ ทฤษฎีเทวนิน  ทฤษฎีนอรตัน วงจรไฟฟาอันดับหน่ึง วงจรไฟฟาอันดับสอง วงจรอนุกรม RLC  วงจรขนาน 
RLC ฟงกชันถายโอน เฟสเซอรไดอะแกรม ไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส การแกตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟา
กระแสสลับ 1 เฟส ไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การแกตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส ปฏิบัติ
และทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบตางๆ ที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล             3(2-2-5) 
            (Digital Circuits and Simulation) 

           ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การบวกลบ คูณ หาร ระบบเลขฐาน ระบบรหัสทาง
ดิจิทัล หลักการทํางานดิจิทัลลอจิกเกตพื้นฐาน พีชคณิตบลูลีน การลดรูปสมการลอจิก การลดรูปสมการดวย K-
Mapการออกแบบวงจรคอมบิเนช่ัน วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ และดี
มัลติเพล็กซ  วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล วงจรแปลงสัญญาณจาก
อนาล็อกเปนดิจิทัล การใชโปรแกรมจําลองผลวงจรดิจิทัล การฝกปฏิบัติการตอวงจร  ลอจิกดวยไอซีดิจิทัล
พื้นฐาน และการฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการตอวงจรลอจิกโดยใชไอซีดิจิทัลชนิดโปรแกรมได  ไมนอย
กวา 5 การทดลอง 
 
514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส             3(2-2-5) 

            (Electronic Circuit Analysis) 
           การไบอัสทรานซิสเตอรและกราฟแสดงคุณลักษณะคาพารามิเตอร การไบอัสเฟตและ 

กราฟแสดงคุณลักษณะคาพารามิเตอร การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยทรานซิสเตอรแบบตางๆ การ
วิเคราะหวงจรขยายสัญญาณโดยใชแบบจําลองของทรานซิสเตอร การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยเฟตแบบ
ตางๆ  การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณโดยใชแบบจําลองของเฟต ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรขยาย
สัญญาณ  วงจรขยายแบบปอนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายกําลังแบบตางๆ  วงจรพาวเวอรซับพลาย 
ปฏิบัติและทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบตางๆ ที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
514211  สนามแมเหล็กไฟฟา              3(3-0-6) 
                     (Electromagnetic Field) 
            ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร ระบบพิกัด สนามไฟฟาสถิต 
ความเขมสนามไฟฟา พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา  สนามแมเหล็กแบบ คงตัว กฎ
บิโอซาวารต กฎของแอมแปร แรงแมเหล็ก วัสดุแมเหล็กและการเหน่ียวนํา สนามที่เปลี่ยนตามเวลา  
 
514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน             3(2-2-5) 
            (Embedded System and Application) 
            พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514113 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 

           ตัวอยางไมโครคอนโทรลเลอรชนิดตางๆ  ต้ังแตระดับเบื้องตนไปจนถึงที่ใชงานใน
ระดับสูง  การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวโดยใชไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเ ช่ือมตอที่จําเปน  
ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม  และการปรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทมเพื่อใหทํางานไดบนระบบสมองกลฝง



ตัวที่ออกแบบข้ึน  หลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัวบนหลักการของการ
ออกแบบระบบแบบเรียลไทม  และตัวอยางการใชงาน 
 
514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ              3(2-2-5) 

          (Automatic Control System) 
          พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514121 ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน  
           ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติก ไฮดรอลิก

และไฟฟา การออกแบบระบบอัตโนมัติ การใชระบบนิวเมติก ไฮดรอลิก และไฟฟา การขนถายการปอน 
เครื่องมือ และอุปกรณควบคุมดวยลมที่ใชเปนอุปกรณอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต การปอน เครื่องมือ และ
อุปกรณควบคุมดวยลมที่ใชเปนอุปกรณอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 
 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร              3(2-2-5) 

          (Computer Programming) 
            การเขียนโฟรวชารต การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อประยุกตกับงานทางดาน
อิเล็กทรอนิกส หรือ ปญหาทางคณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร โดยใชภาษาระดับสูง ไดแก Visual Basic, 
Visual C หรือภาษาอื่นๆ 
 
514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร              3(2-2-5) 
            (Computer Network) 
             ศึกษาและปฏิบัติในหัวขอ หลักการทํางานเครือขายและอุปกรณในระบบมาตรฐาน 
โมเดลโอเอสไอ โพรโตคอล การคอนฟกกูเรชันอุปกรณในระบบเครือขายโดยใชโปรแกรมจําลองสถานการณ 
ไดแก รูปแบบ VLAN RIP/IGRP  OSPF และ EIGGP 
 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี        3(2-2-5) 
                     (Development of Applied Programs for Mobile Devices) 

          พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
            การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ โดยศึกษาสถาปตยกรรม
ฮารดแวร คุณลักษณะ ขอจํากัด กระบวนการของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใชสําหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต 
การติดตอกับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อทดสอบและ
แกไขขอผิดพลาดบนระบบคอมพิวเตอร 
 
514141  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 
            (Quality Control and Industrial Safety) 

           ที่มา ความสําคัญ หลักการ วิธีการ ข้ันตอนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติตางๆ 
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการปองกันและลดอุบัติเหตุในงานตางๆ และการบริหารจัดการ
คุณภาพ โดยมีการฝกปฏิบัติการใชเทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ ที่ทันสมัยเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
 



514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ             3(2-2-5) 
          (Energy Management in Enterprise) 
           ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงาน หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน การ

อนุรักษพลังงานไฟฟาภายในบาน  การอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารควบคุมหรือสถานประกอบการ  การ
ปฏิบัติตรวจวิเคราะหพลังงานไฟฟาภายในอาคาร การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบที่ประกาศ
โดยกระทรวงพลังงาน 

 
514151  การบริการวิชาการและการบริการชุมชน  1(0-3-2) 

  (Academic Service and Community Service) 
 หลักการ การจัดสัมมนาบริการวิชาการ และ/หรือ การบริการเพื่อพัฒนาใหชุมชน 

ความตองการของกลุมคนหรือชุมชนเปาหมาย ทั้งในและ/หรือนอกหองเรียน เพื่อการนําความรูมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากร เพื่อใหมีทักษะสามารถเขียนนําเสนอโครงการ รางหนังสือเชิญ 
ประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เพื่อหาแนวทางแกปญหา วิธีการดําเนินงานอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ แลวนําเผยแพรตอสังคม 
 
514251   โครงการวิจัยและพัฒนา 1     1(0-3-2) 

(Research Project and Development 1) 
   ปญหาดานเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยหลักการทฤษฎี
การวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนา มาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชเกี่ยวกับงาน
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม เพื่อเปนแนวทางการแกปญหา แลวนําเสนอในรูปแบบ การกําหนด วัตถุประสงค 
ขอบเขต เงื่อนไข ข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการอยางเปนระบบ  
 
514252   โครงการวิจัยและพัฒนา 2  2(0-6-3) 
   (Research Project and Development 2) 
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514251 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 

 แนวทางแกปญหาจาก โครงการวิจัยและพัฒนา 1 มาทําเปนรูปธรรม และทําการ
ทดลอง สรุปผล และปญหาที่พบ พรอมแนะแนวทางแกไขหรือปรับปรุง เพื่อตอบ วัตถุประสงค ขอบเขต เงื่อนไข 
ข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการที่ไดจากโครงการวิจัยและพัฒนา 1 
 

2. วิชาเอกเลือก 
2.1 กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
515101 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงและการใชงาน 3(2-2-5) 

 (Advanced Digital Circuit Designs and Application) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514113 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 
 หลักการออกแบบวงจรดิจิทัลและการประยุกตใชงานดวยไอซีดิจิทัลสมัยใหม ไดแก 

CPLD, FPGA หรือ อื่นๆ ต้ังแตข้ันตอนการกําหนดความตองการ ออกแบบวงจร การจําลองการทํางาน การนํา
วงจรที่ออกแบบสรางลงบนไอซีดิจิทัลสมัยใหม  และตอวงจรทดสอบการทํางาน มีการฝกปฏิบัติการทดลองไม
นอยกวา 5 การทดลอง 



515102 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล 3(2-2-5) 
 (Electronics Circuit Design and Simulation) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514114 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

 ข้ันตอนการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย วงจรขยายสัญญาณชนิดเชิง
เสน วงจรแหลงจายไฟ วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถ่ี เปนตน การใชโปรแกรมจําลองผลการทํางานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส ไดแก Proteus, Multisim, PSpice หรืออื่นๆ 
 
515201 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

 (Industrial Electronics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514114 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 โครงสรางการทํางานและคุณลักษณะของอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร เซ็นเซอร

แบบตางๆ อุปกรณทรานสดิวเซอร ที่มีผลจากความรอน แสง เสียง แรงกล สนามแมเหล็ก ความช้ืน   กาซ ควัน 
และการประยุกตใชงานเปนวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 

 
515202 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 3(2-2-5) 
 (Programmable Logic Control) 
 การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมโดยใชการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได  
ศึกษาโครงสรางทางสถาปตยกรรม โครงสรางของภาษา การเขียนแลดเดอรไดอะแกรม การเช่ือมตออุปกรณ
อินพุตและเอาตพุต การใชงานระบบเซอรโวมอเตอร หลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือและระบบควบคุมให
เหมาะสม พรอมทั้งการประยุกตใชงานการควบคุมงานอุตสาหกรรม 
   
515203  การออกแบบลายวงจรพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร          3(2-2-5) 

          (Printed Circuit Board Design Using Computer Program) 
          พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 515102 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
                        และการจําลองผล 

            หลักการออกแบบลายวงจรพิมพ ประเภทแผนทองแดง แผนฟลมไวแสง สมบัติทาง
เคมีของกรดกัดลายวงจรพิมพ การออกแบบลายวงจรพิมพแบบช้ันเดียวและหลายช้ันดวยโปรแกรม Protel, 
Eagle หรืออื่นๆ ข้ันตอนการทําบอรดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบอุตสาหกรรมและแบบ DIY  การลงอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสบนบอรด 

 
515204  อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร              3(3-0-6) 
                     (Communication Electronics) 
            สัญญาณ การกล้ําสัญญาณทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัล การแปลงสัญญาณจาก
อนาล็อกเปนดิจิทัล วงจรสรางความถ่ี วงจรการสงและรับสัญญาณของระบบการสื่อสารตางๆ 
 
 
 
 
 



515205  อิเล็กทรอนิกสกําลัง       3(2-2-5) 
   (Power Electronics) 

พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514112 การวิเคราะหวงจรไฟฟา และ  
               สอบผานรายวิชา 514114 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง เชน ไดโอดกําลัง ทรานซิสเตอรกําลังชนิดไบโพลาร 

มอสเฟต ไอจีบีที วงจรคอนเวอรเตอรขนิดตางๆ วงจรอินเวอรเตอร คุณสมบัติทางแมเหล็กของหมอแปลงและตัว
เหน่ียวนําในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรขับชนิดตางๆ 

 
515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม             3(2-2-5) 
   (Modern Electronics Technology) 
   แนวโนมของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสที่ใชใน
ผลิตภัณฑใหมๆ โดยอาศัยหลักวิศวกรรมยอนรอย 
 
515207  เทคโนโลยีหุนยนต              3(3-0-6) 
   (Robotics Technology) 

  ประเภทของหุนยนต องคประกอบของหุนยนต การออกแบบหุนยนตตามลักษณะการ
ใชงาน การตรวจจับรับรูของหุนยนต เซนเซอรตรวจจับวัตถุ เซนเซอรตรวจจับสี เสียง การเคลื่อนไหว  การเขียน
โปรแกรมควบคุมหุนยนตเบื้องตน จัดการประลองแขงขันหุนยนต 

 
2.2 กลุมวิชาโทรคมนาคม 

รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
516101  หลักการสื่อสาร      3(3-0-6) 
    (Principle of Communication) 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร  
แนะนําการใหบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การวิเคราะหขบวนการของสัญญาณการมอดูเลต แบบ
อนาล็อกและดิจิตอล ระบบสวิตช่ิงโทรศัพท ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร และการสื่อสารแบบตางๆ เชนการสื่อสาร
ใยแสง และการสื่อสารดาวเทียม 
 
516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม      1(0-3-2) 

 (Telecommunication Laboratory) 
 พ้ืนฐานความรู : ศึกษาพรอมกับรายวิชา 516101  หลักการสื่อสาร  
 ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชาหลักการสื่อสาร และหัวขอที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร

โทรคมนาคม อยางนอย 8 การทดลอง 
 

516103  การสื่อสารใยแสง       3(2-2-5) 
   (Optical Fiber Communication) 
   ระบบสื่อสารเคเบิลใยแสง การเดินทางของเสนใยแสง ชนิดเสนใยแสง ชนิดของเคเบิล 
ใยแสง พารามิเตอรการสงทางแสง กระบวนการผลิตเสนใยแสงและเคเบิลใยแสง  แหลงกําเนิดแสง หลักการของ
เลเซอร การมอดูเลตทางแสง ตัวตรวจจับแสง ตัวทวนสัญญาณแสง คัปเปลอร การตรวจดู ความสกปรกของหนา



ตัดเสนใยแสง การเช่ือมตอเสนใยแสงแบบสไปซ การเขาหัวตอ การใชงาน OTDR ในการวิเคราะหโครงขายและ
ตรวจหาตําแหนงจุดเสีย แนวโนมของการสื่อสารใยแสงในอนาคต 
 
516201  การสื่อสารแบบไรสาย        3(3-0-6) 
   (Wireless Communication)  

  นิยามการสื่อสารแบบไรสาย สเปคตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสื่อสารแบบไรสาย
สมัยใหม  เฟรสเนลโซน การสื่อสารแบบแนวสายตา (LOS) การสื่อสารแบบไมใชแนวสายตา (NLOS) หลักการ
เบื้องตนและแนวคิดในการออกแบบระบบสื่อสารแบบไรสาย เทคนิคการเขาถึงหลายทางสําหรับการสื่อสารแบบ
ไรสาย  สมการการสงผานของฟริส  การสื่อสารสนามระยะใกล  เครือขายเซ็นเซอรไรสาย เทคโนโลยีโมบายล
อินเทอรเน็ต มาตรฐานเครือขายแบบไรสาย แนวโนมเทคโนโลยีสื่อสารแบบไรสายในอนาคต 

 
516202  โทรคมนาคมไทย      3(3-0-6) 
   (Telecommunications of Thailand) 
   ประวัติความเปนมาของการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย องคกรที่เกี่ยวของกับ
การสื่อสาร เครือขายและสารสนเทศ ผูใหบริการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม นโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคมในปจจุบันและแนวโนม อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับโทรคมนาคม 

 
516203  การสื่อสารดาวเทียม       3(3-0-6) 

 (Satellite Communication) 
   ระบบดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมวงโคจรตํ่า ดาวเทียมวงโคจรปานกลาง ดาวเทียมอยู
กับที่ ระบบจานสายอากาศของดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน การมอดูเลตและการแยกสัญญาณ การเขารหัส 
และการถอดรหัสในระบบการสื่อสารดาวเทียม การแพรกระจายคลื่น ระหวางโลกและดาวเทียม ช้ันบรรยากาศ  
ไอโอโนสเฟยรและผลกระทบจากการแพรกระจายสัญญาณดาวเทียม การลดของสัญญาณเน่ืองจากช้ัน
บรรยากาศ สัญญาณรบกวน ทรานสพอนเดอรของดาวเทียม การสงสัญญาณผานดาวเทียม ระบบการสื่อสาร
ระหวางดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นดิน การแกวงของสัญญาณดาวเทียม การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมยาน
ความถ่ี C Ku และ Kc เน่ืองจากฝน ผลกระทบของความหนาแนนอิเล็กตรอนในช้ันบรรยากาศที่มีตอสัญญาณ
ดาวเทียม และสาธิตใหเห็นอุปกรณในระบบดาวเทียม 
 
516204  เทคโนโลยีสายอากาศ     3(3-0-6) 

 (Antenna Technology) 
   นิยามและทฤษฎีพื้นฐานสายอากาศ สายอากาศอดุมคติไอโซโทรปค สายอากาศในทาง
ปฏิบัติ การประยุกตใชงานสายอากาศ คุณลักษณะของสายอากาศ ทิศทางและอัตราการขยาย อิมพีแดนซ  โพ
ราไลเซช่ันของคลื่น การแพรคลื่นจากช้ินสวนกระแส สมบัติการแพรคลื่นของสายอากาศแบบเสนลวด สายอากาศ
แบบแถวลําดับเชิงเสน สายอากาศแบบยูดา-ยาก ิสายอากาศแบบอะเพอเจอร สายอากาศแบบจานสะทอน การ
เลือกใชงานสายอากาศใหเหมาะสม การทดสอบสายอากาศ 
 
 
 



516205  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง    3(2-2-5) 
   (Internet of Things Technology) 
   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง (ไอโอที) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับ ไอโอที  และสถาปตยกรรมไอโอทีแบบตางๆ  เครื่องมือในการพัฒนาไอโอที  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ
สมองกลฝงตัวเพื่อใชงานในระบบไอโอที  การเช่ือมตออุปกรณกับอินเทอรเน็ต  การเช่ือมตออุปกรณกับเครื่องมือ
ตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใชงานไอโอที  แนวโนมเทคโนโลยี ไอโอทีในอนาคต 
 
516206  การสื่อสารขอมูลและโครงขาย       3(3-0-6) 

 (Data Communication and Network)    
   แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรมการจัดช้ันของโครงขายการ
สื่อสาร โพรโทคอลแบบจุดตอจุดและการเช่ือมโยง แบบจําลองหนวงในโครงขายขอมูล การสื่อสารแบบเขาถึง
หลายทาง การจัดเสนทางในโครงขายขอมูล การควบคุมการไหลของขอมูล 
 
516207  ระบบสายเคเบิลเพ่ือการสื่อสารโทรคมนาคม   3(2-2-5) 
   (Cable Systems for Telecommunication) 
   ชนิดและเคเบิลในการสื่อสารโทรคมนาคม ทฤษฏีเบื้องตนเกี่ยวกับเคเบิลประเภทตางๆ 
ในการสื่อสารโทรคมนาคม หนวยของสายเคเบิล แนวทางการออกแบบ มาตรฐานการเช่ือมตอ และติดต้ังระบบ
สายสัญญาณคูบิดตีเกลียว (Twisted Pair Cable) สายเคเบิลแกนรวม (Coaxial Cable) และสายเคเบิลเสนใย
แสง (Optical Fiber Cable) 
 
516208  วิศวกรรมโทรศัพท      3(3-0-6) 

 (Telephone Engineering) 
   เทคนิคของการใหสัญญาณและการสวิตชในโครงขายวงจรโทรศัพทการคํานวณทราฟ
ฟกและการคาดการณโครงขายวงจร โทรศัพทสาธารณะ อุปกรณหลายทางและสายสงระบบสวิตชแบบ   เอสพีซี 
ระบบโทรศัพทตูสาขา ระบบไอเอสดีเอ็น ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ เทคโนโลยี 1G-4G   
 
516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม       3(3-0-6) 
   (Selected Topic in Telecommunication)   
   หัวขอเรื่องพิเศษทางโทรคมนาคม  ที่มีเน้ือหาชวยสงเสริมความถนัดของนักศึกษา สิ่งที่
นักศึกษาสนใจแตไมมีการสอนตามปกติ สิ่งที่กําลังพัฒนาและวิทยาการลาสุดในปจจุบันที่เกี่ยวของกับ
โทรคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
รหัส   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ    1(0-45-0) 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม     
    (Preparation for Professional Experience in Electronic and  
   Telecommunication Technology) 
   จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการในการฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใน
วิชาชีพ 
 
514162  การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 3(0-270-0) 
   (Field Experience in Electronic and Telecommunication Technology)
   พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514161 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  
   ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ในประเทศหรือตางประเทศ โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหไดรับความรู พัฒนาทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณในวิชาชีพ  
 
514163  สหกิจศึกษา       6(0-640-0) 
   (Co-operative Education) 
   การปฏิบั ติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงาน
จริง  เสมือนหน่ึงเปนพนักงานขององคกร จัดทําโครงการ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงาน
โครงการ  และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ 
เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรูในวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันที
เมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลการเรียน 
 
แผนการเรียนกลุมอิเล็กทรอนิกส 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2-5)   
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5)   
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   
514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)   

514141  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

รวม 20(15-10-35)   
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและสื่อประสม 

2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514121 ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน  3(2-2-5)   
514132 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   
514151 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2)   

เอกเลือก 515101 การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและ
การใชงาน 

3(2-2-5)   

 
515101 การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและ
การใชงาน 

3(2-2-5) 
  

ฝกประสการณ 
วิชาชีพ 

514161 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 17(10-58-33)   
 
 
 
 
 

 



ปท่ี  1 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม        

3(0-270-0)   

รวม 3(0-270-0)   
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061203  อาเซียนศึกษาฯ 3(1-2-3)   
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514211  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   
514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5)   
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(2-2-5)   

เอกเลือก 515201  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
รวม 19(17-5-37)   

 
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061201  ศาสตรพระราชาฯ 2(1-2-3)   
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไมตองระบุวิชา) 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   
เอกเลือก 515204  อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร 3(3-0-6)   

515205  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5)   
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(2-2-5)   

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(2-2-5)   
รวม 19(13-14-33)   

 
 

 
 
 



แผนการเรียนกลุมโทรคมนาคม 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 2(1-2-3)   
เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   

514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2-5)   
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5)   
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   
514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)   

514141  การควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยในงานอตุสาหกรรม 

3(3-0-6)   

รวม 20(15-10-35)   
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและสื่อประสม 

2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน  3(2-2-5)   
514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   
514151 การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2)   

เอกเลือก 516101  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)   
516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2)   
516103  การสื่อสารใยแสง 3(2-2-5)   

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 19(12-61-31)   
 

ปท่ี  1 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม        

3(0-270-0)   

รวม 3(0-270-0)   
 
 



ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061203  อาเซียนศึกษาฯ 3(1-2-3)   
xxxxxx  เลือกศึกษาทั่วไปฯ (ไมตองระบุวิชา) 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514211 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   
514221 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
514241 การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5)   
514251 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
514231 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(2-2-5)   

เอกเลือก 516210  ปฏิบัติการระบบเครือขาย 3(3-0-6)   
รวม 22(16-11-38)   

 
ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061201  ศาสตรพระราชาฯ 2(1-2-3)   
061xxx  เลอืกศึกษาทั่วไป (ไมตองระบุวิชา) 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   
เอกเลือก 516202  โทรคมนาคมไทย 3(3-0-6)   

516203  การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)   
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(2-2-5)   

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(2-2-5)   
รวม 19(15-10-35)   

 



บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 บันทึกการเขารวมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



กระดาษบันทึกขอความ 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 


