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อยู่ภายใต้สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานสายอาชีพด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีระดับ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งในและนอกห้องเรียน การคิดอย่างมีเหตุผลทั้งใน
กรอบและนอกกรอบ เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ให้ก้าวไกล สร้างเสริมให้มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม ที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสร้างบัณฑิตที่เป็น
บัณฑิตสมบูรณ์แบบสู่สังคม 

ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านที่เข้ามาสู่การเป็นนักศึกษา เพ่ือ
ฝึกฝนพัฒนาตนเองเตรียมความพร้อม เพิ่มโอกาสให้ตนเองสามารถกา้วเข้าสู่การแข่งขันตลาดแรงงานในภายภาค
หน้า  ขออ านวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนประสบความส าเร็จในสาขาอาชีพ วิชาชีพ และครอบครัว ตาม
จุดมุ่งหมายที่ท่านได้ตั้งใจไว้ทุกประการ 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนือ่ง) 
 
1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 

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

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 
      ชื่อย่อ อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Industrial Technology (Electronics and  
   Telecommunication Technology)   
  ชื่อย่อ B.Ind.Tech. (Electronics and Telecommunication Technology) 

 
3. ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้และสร้างเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือ
ต่อยอดสู่นวัตกรรมบนพ้ืนฐานจริยธรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  80  หน่วยกิต 
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กท รอนิกส์และ
โทรคมนาคม ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
 5.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ เข้มแข็ง อดทน ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 
ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม 
ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
 5.2 มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมให้ตรงตามข้อก าหนด เพ่ือป้อนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการและ
เอกชน และการศึกษาต่อในระดับสูง 
 5.3 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 5.4 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน น าเสนอ และติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างด ี



 5.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์แขนงต่างๆ ได้ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนได ้ 
 
6. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(ต่อเนื่อง) สามารถปฏิบัติงานในสายอาชีพ ดังนี้  
 6.1 อาชีพอิสระ ได้แก่ นักวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ 
วิศวกรอิสระ งานระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ งานรับเหมาระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งาน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นเจ้าของกิจการด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม โดย
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ  
   6.2 งานเอกชน ครูผู้ช่วยในสถาบันการศึกษาเอกชน งานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และระบบติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานทางสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หัวหน้า
ช่างเทคนิคในหน่วยงานเอกชน ผู้ช่วยวิศวกรซ่อมบ ารุง ผู้ควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนพนักงาน
ประจ าบริษัทต่างๆ   
 6.3 งานภาครัฐ ได้แก่ การเป็นครูผู้ช่วยในสถาบันการศึกษาของรัฐต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้ช่วยวิศวกร 
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ช่างเทคนิคฝ่ายปฏิบัติงาน ประจ ากองในสังกัดกระทรวงต่างๆ อาทิเช่น กรมการ
สื่อสารทหารของเหล่าทัพต่างๆ  

6.4 งานภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การเป็นช่างเทคนิคหรือวิศวกรเทคนิค ด้านไฟฟ้า พลังงานทดแทน 
อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมในหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 
7. โครงสร้างของหลักสูตร 

7.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
7.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
- กลุม่วิชาภาษา     3-6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3-6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3-6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ      3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  59 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเอกบังคับ     40 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาหลัก    15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์     6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชางานอุตสาหกรรม     6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบูรณาการ      4 หน่วยกิต 
 



2.2 วิชาเอกเลือก     15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลุ่มวิชาโทรคมนาคม 15 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     4 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

7.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
- หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจ าวิชาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 

514  หมายถึง  วิชาเอกบังคับในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 
515  หมายถงึ  วิชาเอกเลือกในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) 
516  หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุ่มโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4  หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 
เลข 1  หมายถึง  ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2  หมายถึง  ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
เลข 3  หมายถึง  ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา  ส าหรับวิชาเอกบังคับ 
เลข 0  หมายถึง  วิชาเอกเลือก 
เลข 1  หมายถึง  คณิตศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ดิจิทัล 
เลข 2  หมายถึง  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เลข 3  หมายถึง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เลข 4  หมายถึง  งานอุตสาหกรรมสถานประกอบการ 
เลข 5  หมายถึง  โครงงานวิจัย 
เลข 6  หมายถึง  การบริการวิชาการ 
เลข 7  หมายถึง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6 หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
(ต่อเนื่อง) มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า  59 หน่วยกิต 
1. วิชาเอกบังคับ    เรียน    40 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาหลัก   เรียน   15 หน่วยกิต 
514111 คณิตศาสตร์เพ่ืองานวิศวกรรม 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
514112 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(2-2-5) หน่วยกิต 
514113 วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3) หน่วยกิต 
514114 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
514211 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  3(3-0-6) หน่วยกิต 



1.2  กลุ่มวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เรียน 6 หน่วยกิต 
514121 ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน   3(0-6-3) หน่วยกิต 
514221 ระบบควบคุมอัตโนมัติ    3(2-2-5) หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรียน 9        หน่วยกิต 
514131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) หน่วยกิต 
514132 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) หน่วยกิต 
514231 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
  ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 3(0-6-3)  หน่วยกิต  

1.4 กลุ่มวิชางานอุตสาหกรรม  เรียน 6 หน่วยกิต 
514141 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
  ในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5)  หน่วยกิต  
514241 การจัดการพลังงานใน 
  สถานประกอบการ   3(2-2-5)   หน่วยกิต 

1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ   เรียน 4 หน่วยกิต 
514151 การบริการวิชาการและ 
  การบริการชุมชน   1(0-3-2) หน่วยกิต 
514251 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) หน่วยกิต 
514252 โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) หน่วยกิต 
2. วิชาเอกเลือก เลือกเรียน    ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

เลือกเรียนกลุ่มวิชาได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น (กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกลุ่มวิชา
โทรคมนาคม)   

2.1  กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์   เรียนไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
515101 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูง 
  และการใช้งาน   3(0-6-3)  หน่วยกิต 
515102 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
  และการจ าลองผล  3(2-2-5) หน่วยกิต 
515201 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) หน่วยกิต 
515202 การควบคุมเชิงตรรก 
               แบบโปรแกรมได้   3(2-2-5) หน่วยกิต 
515203 การออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) หน่วยกิต 
515204 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  3(0-6-3) หน่วยกิต 
515205 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  3(2-2-5) หน่วยกิต 
515206 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 3(0-6-3) หนว่ยกิต 
515207     เทคโนโลยีหุ่นยนต์  3(3-0-6) หน่วยกิต 

2.2  กลุ่มวิชาโทรคมนาคม   เรียนไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
516101 หลักการสื่อสาร   3(3-0-6) หน่วยกิต 
516102 ปฏิบัติการโทรคมนาคม  1(0-3-2) หน่วยกิต 
516103 การสื่อสารใยแสง   3(2-2-5) หน่วยกิต 



516201 การสื่อสารแบบไร้สาย  3(3-0-6) หน่วยกิต 
516202 โทรคมนาคมไทย   3(3-0-6) หน่วยกิต 
516203 การสื่อสารดาวเทียม  3(2-2-5) หน่วยกิต 
516204 เทคโนโลยีสายอากาศ  3(3-0-6) หน่วยกิต 
516205 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสาน 
  สรรพสิ่ง    3(2-2-5) หน่วยกิต 
516206 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
516207 ระบบสายเคเบิลเพ่ือการสื่อสาร 
  โทรคมนาคม    3(2-2-5) หน่วยกิต 
516208 วิศวกรรมโทรศัพท์  3(3-0-6) หน่วยกิต 
516209 หัวข้อคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3) หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เรียน  4-7  หน่วยกิต 
    3.1  บังคับ     1   หน่วยกิต 
514161 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
  และโทรคมนาคม   1 (0-45-0) หน่วยกิต 
    3.2  เลือก     3-6   หน่วยกิต 
514162 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
  และโทรคมนาคม   3 (0-270-0)   หน่วยกิต 
514163 สหกิจศึกษา   6 (0-640-0)   หน่วยกิต 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์ การส าเร็จ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. บุคลากร 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ผู้ช่วยสาสตราจารย ์
ธีรพันธุ์  สุทธิเทพ            

วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมโทรคมนาคม      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                        

นายเสกสิทธิ์  กมลชัย วศ.บ.   วิศวกรรมโทรคมนาคม               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
นายเอกวิทย์  หวังก้ันกลาง วศ.ม.    

วศ.บ    
แมคคาทรอนิกส์ 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์             

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี            
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย   

วศ.ด  
วศ.ม.              
วศ.บ.  

วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม      
วิศวกรรมโทรคมนาคม                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี            

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

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า               

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

นายแสงเพ็ชร  งอนชัยภูมิ ค.อ.ม.  
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 
 

ค.อ.ม.  
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

นายนิทัศน์  สุริยะกาญจน์ วศ.ม.   
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

นายสมิทธิ์  ปรีชาญาณ วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายสันติ  ชวนนอก วศ.ม.  
             
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายพิเชฐ  เกล็ดงูเหลือม อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นายฉัตรชัย  สุดดีพงษ์ อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 



10. อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
ภาคปกติ 

หมู่เรียนที่ 1 นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 
หมู่เรียนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธ์  สุทธิเทพ 

ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
หมู่เรียนที่ 1 นายแสงเพ็ชร  งอนชัยภูมิ 
หมู่เรียนที่ 2 นายเสกสิทธิ์  กมลชัย 

 
12. แผนการศึกษาภาคปกต ิ
 1 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
 061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3) 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

514151  การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 1(0-3-2) 
รวม 20(9-23-30) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061308  เทคโนโลยีชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน 3(0-6-3) 
514132  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) 

เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงและการใช้งาน 3(0-6-3) 
515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 

รวม 20(6-33-27) 



ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกบังคับ 514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า         3(3-0-6) 
 เอกเลือก 515201  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 3(0-6-3) 
รวม 9(5-8-14) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061203  อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ระบุรายวิชา) 3(x-x-x) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ระบุรายวิชา) 2(x-x-x) 

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

ฝึกประสบการณ์ 514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
             อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

เลือกเสรี 516205  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
เลือกเสรี (ไม่ระบุวิชา) 3(x-x-x) 

รวม 19(x-x-x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกบังคับ 514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
            ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(0-6-3) 

514241  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5) 

ฝึกประสบการณ์ 514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

3(0-270-0) 

รวม 12(4-280-13) 
  



 2 กลุ่มวิชาโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
 061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3) 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

514151  การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 1(0-3-2) 
รวม 20(9-23-30) 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061308  เทคโนโลยีชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน 3(0-6-3) 
514132  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) 

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

รวม 21(9-26-36) 
 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกบังคับ 514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า         3(3-0-6) 
 เอกเลือก 516201  การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6) 

516205  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
รวม 9(5-8-14) 



ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061203  อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ระบุรายวิชา) 3(x-x-x) 
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ระบุรายวิชา) 2(x-x-x) 

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) 
เอกเลือก 516209  หัวข้อคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3) 

ฝึกประสบการณ์ 514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
             อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

เลือกเสรี 515204  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3(0-6-3) 
เลือกเสรี (ไม่ระบุวิชา) 3(x-x-x) 

รวม 19(x-x-x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกบังคับ 514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
            ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(0-6-3) 

514241  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5) 

ฝึกประสบการณ์ 514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

3(0-270-0) 

รวม 12(4-280-13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. แผนการศึกษาภาคการศกึษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
 1. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
 061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3) 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 

รวม 18(7-18-23) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหสัและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061203  อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514141  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงาน 
            อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน 3(0-6-3) 

เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงและการใช้งาน 3(0-6-3) 
รวม 16(6-20-22) 

 
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 514132  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
เอกเลือก 515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 

รวม 8(3-10-13) 
 
 
 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x) 
เอกบังคับ 514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(x-x-x) 

514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ 
            สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(0-6-3) 

514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) 
514151  การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2) 

ฝึกประสบการณ์ 514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
             อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x) 
เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) 

514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5) 
ฝึกประสบการณ์ 514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 

            อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
3(0-270-0) 

เลือกเสรี 516205  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16(x-x-x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 515201  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
515204  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3(0-6-3) 
515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 3(0-6-3) 

รวม 9(2-14-11) 
  



 2. กลุ่มโทรคมนาคม 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) 
 061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3) 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 

รวม 16(7-18-23) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3) 
061203  อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 514141  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงาน 
            อุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน 3(0-6-3) 

เอกเลือก 516103  การสื่อสารใยแสง 3(2-2-5) 
รวม 16(8-16-24) 

 
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 514132  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
เอกเลือก 516101  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2) 
รวม 9(4-11-14) 

 
 
 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x) 
เอกบังคับ 514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 

514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์ 
            สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(0-6-3 

514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) 
514151  การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2) 

ฝึกประสบการณ์ 514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 
             อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 15(x-x-x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x) 
เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) 

514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5) 
ฝึกประสบการณ์ 514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 

            อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
3(0-270-0) 

เลือกเสรี 515204  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3(0-6-3) 
เลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16(x-x-x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกติ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เอกเลือก 516201  การสื่อสารแบบไร้สาย 3(3-0-6) 
516205  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
516209  หัวข้อคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3) 

รวม 9(5-8-14) 
 
 



13. ค าอธิบายรายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               

    1.  กลุ่มวิชาภาษา 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา             น ( ท -ป -ศ )
061101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 

(Thai for Communication) 
   ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาทักษะการ
พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ การสรุปความ การใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 

   
061102  ภาษาอังกฤษ 1               2(1-2-3) 

(English 1) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน ในการทักทาย การแนะน าตัว การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ การบรรยายสถานที่ การ
บรรยายเหตุการณ์ต่างๆ การระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 

 
061103  ภาษาอังกฤษ 2       2(1-2-3) 

(English 2) 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันใน

ระดับที่สูงขึ้น การขอข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความรู้สึก การตีความ การสรุปความ การจับใจความส าคัญ   
 
061104  ภาษาอังกฤษ 3               2(1-2-3) 

(English 3) 
  การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการเตรียม

ข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครงาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงาน การ
เขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงานรวมถึงการสัมภาษณ์งาน 
 
061105  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ              3(3-0-6) 
    (Thai for Career) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตาม
กาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ์และ
โฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
     
061106  ความงดงามทางภาษาไทย             3(3-0-6) 
   (Aesthetics of Thai Language) 

ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงามทาง
ภาษา การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่างๆ 



061107  ภาษาอังกฤษ 4               2(1-2-3) 
   (English 4) 
    การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการท างาน 
ได้แก่ การทักทาย การต้อนรับ การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  การจดบันทึก การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการน าเสนองาน 
      
061108  ภาษาจีนกลางพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Chinese) 
    ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง 
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษร
จีนเบื้องต้น 
     
061109  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Japanese) 
     ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      
061110  ภาษาเขมรพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Khmer) 
     โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
      
061111  ภาษาฮินดีพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Hindi) 
     โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
      
061112  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental French) 
     ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน   
   
061113  ภาษาลาวพื้นฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Laos) 
     โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
 
 
 



061114  ภาษาพม่าพื้นฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Burmese) 
     โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 
      
061115  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน              3(3-0-6) 
   (Fundamental Vietnamese) 
     โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
      
061116  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน              3(3-0-6) 
    (Fundamental Korean) 
     โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
      

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061201  ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9       2(1-2-3) 
    (King Bhumibol Adulyadej’s Science)    

  แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช หลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

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

ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือ
การด ารงชีวิต การตัดสินคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การปฏิบัติตน
ตามศาสนพิธีและวันส าคัญต่างๆ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอัตลักษณ์  ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่น
โคราช 
 
061203  อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน           3(1-2-3) 
   (ASEAN Studies and ASEAN Citizen) 

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของประเทศสมาชิก
อาเซียน อาเซียนกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืนๆ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิ  เสรีภาพ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎเกณฑ์ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติใน
ประชาคมอาเซียน 
     



061204   การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต             2(1-2-3) 
(Thinking for Living) 
ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ที่ เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาท

วิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด ทักษะและ
กระบวนการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและการ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

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

 แนวคิดพ้ืนฐานและจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์
โอกาส และการจัดตั้งธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด าเนินธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 

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

วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจั ดการ
ทรัพยากร รายจ่าย การบริโภคและการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการด ารงชีวิต ในสภาพ
เศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
061207  การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน            2(1-2-3) 
   (Self-Management for Work Development) 
   แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน การตั้งเป้าหมาย
ในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธี
ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงานการจัดการตนเองภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง 
 
061208   จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต             3(3-0-6) 

(Psychology for Living) 
ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมการศกึษาและพัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ การเป็นผู้น า-ผู้ตาม และการท างานเป็นทีม
ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการด าเนินชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธ
ศาสนา และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 



061209   มนุษย์กับสุนทรียภาพ              3(3-0-6) 
(Man and Aesthetics) 

   ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ทาง
สุนทรีย์ ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม การ
เข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 

 
061210  การใช้เหตุผลในสังคม              2(2-0-4) 
   (Reasoning in Society) 
   ลักษณะของเหตุผล การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่างๆ การน าเหตุผลไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้ กับวิชาชีพและ
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 
     
061211  ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต          3(3-0-6) 
   (Present World System and Future World Society) 
     แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบทกระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียม
ความพร้อม ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

 
061212  มนุษย์กับอารยธรรม              2(2-0-4) 
   (Man and Civilization) 
     การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ
อารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์  อารยธรรมในบริบท
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
      
061213  กฎหมายในการด ารงชีวิต              3(3-0-6) 
   (Law for Living) 
     กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว 
และมรดก การกระท าความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
      
061214  แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง              2(2-0-4) 
   (Sources and Methods of Autonomous Learning) 
    ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าจากแหล่ง
สารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การ
จัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การท ารายการ
บรรณานุกรมและการอ้างอิง 
     



4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ศ) 
061301  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ             2(1-2-3) 
   (Mathematics for Decision Making) 
   การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้นทักษะ
การคิดค านวณและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    
061302  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ             1(0-2-1) 
   (Sports Science for Health) 
   การน าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ
ระดับความสามารถของร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพ่ือการประเมินและสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
    
061303  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์          2(1-2-3) 

(Information Technology for Online Information Management) 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  การใช้งาน

อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล   สร้างเอกสารหรือ
แบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 
 
061304  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม          2(1-2-3) 
   (Information Technology for Communication and Multimedia) 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม 
การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้สื่อประสมและสื่อ
สังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 
      
061305  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ           (1-2-3) 
   (Information Technology for Office Automation) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรม
ตารางค านวณ โปรแกรมน าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือการท ารายงาน 
การค านวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 
     
061306  สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแห่งชีวิต           3(3-0-6) 
   (Environment and Energy for Sustainability of Life) 
    ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้
พลังงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่างๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข   
      
 
 



061307   อาหารเพื่อชีวิต               2(1-2-3) 
(Food for Life) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตร

อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม
คุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม  และแปรรูปอาหาร
โดยใช้ความร้อน ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

 
061308    เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน             2(1-2-3) 

(Technology in Daily Life) 
      ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
  1.  วิชาเอกบังคับ 

1. วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม             3(3-0-6) 
            (Engineering Mathematics) 

           ความส าคัญและการประยุกต์ใช้วิศวกรรมเชิงเลข ตัวเลขและค่าผิดพลาดจากการ
ค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ การหารากของสมการและระบบสมการ การประยุกต์วิธีเชิงเลขกับปัญหาพีชคณิต     
เชิงเส้น การฟังก์ชันโดยประมาณ การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การแก้ปัญหาเชิงแคลคูลัสด้วยวิศวกรรม
เชิงเลข การก าหนดข้อมูลการแก้สมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การใช้ซอฟต์แวร์และการเขียน
โปรแกรมค านวณในงานวิศวกรรม 
 
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า               3(2-2-5) 
            (Electric Circuit Analysis) 

           กฎของโอห์ม กฎกระแสและกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ
ต่างๆ ทฤษฎีเทวนิน  ทฤษฎีนอร์ตัน วงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่ง วงจรไฟฟ้าอันดับสอง วงจรอนุกรม RLC  วงจรขนาน 
RLC ฟังก์ชันถ่ายโอน เฟสเซอร์ไดอะแกรม ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส การแก้ตัวประกอบก าลังในระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแก้ตัวประกอบก าลังในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ปฏิบัติ
และทดลองเก่ียวกับวงจรแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 
 
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล             3(0-6-3) 
            (Digital Circuits and Simulation) 

           ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การบวกลบ คูณ หาร ระบบเลขฐาน ระบบรหัสทาง
ดิจิทัล หลักการท างานดิจิทัลลอจิกเกตพ้ืนฐาน พีชคณิตบลูลีน การลดรูปสมการลอจิก การลดรูปสมการด้วย K-
Mapการออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ์ และดี
มัลติเพล็กซ์  วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแปลงสัญญาณจาก
อนาล็อกเป็นดิจิทัล การใช้โปรแกรมจ าลองผลวงจรดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการต่อวงจร  ลอจิกด้วยไอซีดิ จิทัล



พ้ืนฐาน และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและการต่อวงจรลอจิกโดยใช้ไอซีดิจิทัลชนิดโปรแกรมได้  ไม่น้อย
กว่า 5 การทดลอง 
 
514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์             3(2-2-5) 

            (Electronic Circuit Analysis) 
           การไบอัสทรานซิสเตอร์และกราฟแสดงคุณลักษณะค่าพารามิเตอร์ การไบอัสเฟตและ 

กราฟแสดงคุณลักษณะค่าพารามิเตอร์ การให้ไบอัสวงจรขยายสัญญาณด้วยทรานซิสเตอร์แบบต่างๆ  การ
วิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณโดยใช้แบบจ าลองของทรานซิสเตอร์ การให้ไบอัสวงจรขยายสัญญาณด้วยเฟตแบบ
ต่างๆ  การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณโดยใช้แบบจ าลองของเฟต ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรขยาย
สัญญาณ  วงจรขยายแบบป้อนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลังแบบต่างๆ  วงจรพาวเวอร์ซับพลาย 
ปฏิบัติและทดลองเก่ียวกับวงจรแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของทฤษฎีไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง 

 
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน             3(0-6-3) 
            (Embedded System and Application) 
            พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514113 วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 

           ตัวอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ  ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงที่ใช้งานใน
ระดับสูง  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่จ าเป็น  
ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์  และการปรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์เพ่ือให้ท างานได้บนระบบสมองกลฝัง
ตัวที่ออกแบบขึ้น  หลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบนหลักการของการ
ออกแบบระบบแบบเรียลไทม์  และตัวอย่างการใช้งาน 

 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์              3(0-6-3) 

          (Computer Programming) 
            การเขียนโฟร์วชาร์ต การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพ่ือประยุกต์กับงานทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ภาษาระดับสูง ได้แก่ Visual Basic, 
Visual C หรือภาษาอื่นๆ 
 
514132  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์              3(0-6-3) 
            (Computer Network) 
             ศึกษาและปฏิบัติในหัวข้อ หลักการท างานเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบมาตรฐาน 
โมเดลโอเอสไอ โพรโตคอล การคอนฟิกกูเรชันอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมจ าลองสถานการณ์ 
ได้แก่ รูปแบบ VLAN RIP/IGRP  OSPF และ EIGGP 
 
514141  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 
            (Quality Control and Industrial Safety) 

           ที่มา ความส าคัญ หลักการ วิธีการ ขั้นตอนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ 
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในงานต่างๆ และการบริหารจัดการ
คุณภาพ โดยมีการฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิดความช านาญ 



514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า              3(3-0-6) 
                     (Electromagnetic Field) 
            ปริมาณสเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ ระบบพิกัด สนามไฟฟ้าสถิต 
ความเข้มสนามไฟฟ้า พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ตัวน าและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า  สนามแม่เหล็กแบบ คงตัว กฎ
บิโอซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและการเหนี่ยวน า สนามท่ีเปลี่ยนตามเวลา  
 
514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ              3(2-2-5) 

          (Automatic Control System) 
          พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514121 ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน  
           ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติก ไฮดรอลิก

และไฟฟ้า การออกแบบระบบอัตโนมัติ การใช้ระบบนิวเมติก ไฮดรอลิก และไฟฟ้า การขนถ่ายการ ป้อน 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ควบคุมด้วยลมที่ใช้เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต การป้อน เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ควบคุมด้วยลมที่ใช้เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 
 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่        3(0-6-3) 
                     (Development of Applied Programs for Mobile Devices) 

          พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
            การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โดยศึกษาสถาปัตยกรรม
ฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะ ข้อจ ากัด กระบวนการของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 
การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองเพ่ือทดสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดบนระบบคอมพิวเตอร์ 
 
514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ             3(2-2-5) 

          (Energy Management in Enterprise) 
           ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน หลักการพ้ืนฐานของการจัดการพลังงาน การ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน  การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารควบคุมหรือสถานประกอบการ  การ
ปฏิบัติตรวจวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร การจัดท ารายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบที่ประกาศ
โดยกระทรวงพลังงาน ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา วิธีการด าเนินงาน
อย่างมรีะบบและมีประสิทธิภาพ แล้วน าเผยแพร่ต่อสังคม 
 
514251   โครงการวิจัยและพัฒนา 1     1(0-3-2) 

(Research Project and Development 1) 
   ปัญหาด้านเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการทฤษฎี
การวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนา มาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้เกี่ยวกับงาน
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหา แล้วน าเสนอในรูปแบบ การก าหนด วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต เงื่อนไข ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการอย่างเป็นระบบ  
 
 



514252   โครงการวิจัยและพัฒนา 2  2(0-6-3) 
   (Research Project and Development 2) 
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514251 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 

 แนวทางแก้ปัญหาจาก โครงการวิจัยและพัฒนา 1 มาท าเป็นรูปธรรม และท าการ
ทดลอง สรุปผล และปัญหาที่พบ พร้อมแนะแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง เพ่ือตอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต เงื่อนไข 
ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนา 1 
 

2. วิชาเอกเลือก 
2.1 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

รหัส ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
515101 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงและการใช้งาน 3(0-6-3) 

 (Advanced Digital Circuit Designs and Application) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514113 วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 
 หลักการออกแบบวงจรดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งานด้วยไอซีดิจิทัลสมัยใหม่ ได้แก่ 

CPLD, FPGA หรือ อ่ืนๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดความต้องการ ออกแบบวงจร การจ าลองการท างาน การน า
วงจรที่ออกแบบสร้างลงบนไอซีดิจิทัลสมัยใหม่  และต่อวงจรทดสอบการท างาน มีการฝึกปฏิบัติการทดลองไม่
น้อยกว่า 5 การทดลอง 

 
515102 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการจ าลองผล 3(2-2-5) 

 (Electronics Circuit Design and Simulation) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514114 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขั้นตอนการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วงจรขยายสัญญาณชนิดเชิง
เส้น วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรก าเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ เป็นต้น การใช้โปรแกรมจ าลองผลการท างานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Proteus, Multisim, PSpice หรืออ่ืนๆ 
 
515201 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  3(2-2-5) 

 (Industrial Electronics) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514114 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 โครงสร้างการท างานและคุณลักษณะของอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร เซ็นเซอร์

แบบต่างๆ อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ ที่มีผลจากความร้อน แสง เสียง แรงกล สนามแม่เหล็ก ความชื้น ก๊าซ ควัน 
และการประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 
515202 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 3(2-2-5) 
 (Programmable Logic Control) 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมโดยใช้การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้  
ศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างของภาษา การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม การเชื่อมต่ออุปกรณ์
อินพุตและเอาต์พุต การใช้งานระบบเซอร์โวมอเตอร์ หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบควบคุมให้
เหมาะสม พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้งานการควบคุมงานอุตสาหกรรม 
   



515203  การออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 
          (Printed Circuit Board Design Using Computer Program) 
          พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 515102 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
                        และการจ าลองผล 

            หลักการออกแบบลายวงจรพิมพ์ ประเภทแผ่นทองแดง แผ่นฟิล์มไวแสง สมบัติทาง
เคมีของกรดกัดลายวงจรพิมพ์ การออกแบบลายวงจรพิมพ์แบบชั้นเดียวและหลายชั้นด้วยโปรแกรม Protel, 
Eagle หรืออ่ืนๆ ขั้นตอนการท าบอร์ดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบอุตสาหกรรมและแบบ DIY  การลงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด 

 
515204  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร      3(0-6-3)
             (Communication Electronics) 
            สัญญาณ การกล้ าสัญญาณทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัล การแปลงสัญญาณจาก
อนาล็อกเป็นดิจิทัล วงจรสร้างความถี่ วงจรการส่งและรับสัญญาณของระบบการสื่อสารต่างๆ 
 
515205  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(2-2-5) 
   (Power Electronics) 

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514112 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และ  
                          สอบผ่านรายวิชา 514114 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง เช่น ไดโอดก าลัง ทรานซิสเตอร์ก าลังชนิดไบโพล่าร์ 

มอสเฟต ไอจีบีที วงจรคอนเวอร์เตอร์ชนิดต่างๆ วงจรอินเวอร์เตอร์ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของหม้อแปลงและตัว
เหนี่ยวน าในงานอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรขับชนิดต่างๆ 

 
515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่             3(0-6-3) 
   (Modern Electronics Technology) 
   แนวโน้มของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยอาศัยหลักวิศวกรรมย้อนรอย 
 
515207  เทคโนโลยีหุ่นยนต์      3(3-0-6)
   (Robotics Technology) 

  ประเภทของหุ่นยนต์ องค์ประกอบของหุ่นยนต์ การออกแบบหุ่นยนต์ตามลักษณะการ
ใช้งาน การตรวจจับรับรู้ของหุ่นยนต์ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ เซนเซอร์ตรวจจับสี เสียง การเคลื่อนไหว  การเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น จัดการประลองแข่งขันหุ่นยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 



2.2 กลุ่มวิชาโทรคมนาคม 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
516101  หลักการสื่อสาร       3(3-0-6) 
    (Principle of Communication) 

 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  
แนะน าการให้บริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การวิเคราะห์ขบวนการของสัญญาณการมอดูเลต แบบ
อนาล็อกและดิจิตอล ระบบสวิตชิ่งโทรศัพท์ ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารแบบต่างๆ เช่นการสื่อสาร
ใยแสง และการสื่อสารดาวเทียม 
 
516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม       1(0-3-2) 

 (Telecommunication Laboratory) 
 พื้นฐานความรู้ : ศึกษาพร้อมกับรายวิชา 516101  หลักการสื่อสาร  
 ปฏิบัติการตามหัวข้อที่เรียนในวิชาหลักการสื่อสาร และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

โทรคมนาคม อย่างน้อย 8 การทดลอง 
 

516103  การสื่อสารใยแสง        3(2-2-5) 
   (Optical Fiber Communication) 
   ระบบสื่อสารเคเบิลใยแสง การเดินทางของเส้นใยแสง ชนิดเส้นใยแสง ชนิดของเคเบิล 
ใยแสง พารามิเตอร์การส่งทางแสง กระบวนการผลิตเส้นใยแสงและเคเบิลใยแสง  แหล่งก าเนิดแสง หลักการของ
เลเซอร์ การมอดูเลตทางแสง ตัวตรวจจับแสง ตัวทวนสัญญาณแสง คัปเปลอร์ การตรวจดู ความสกปรกของหน้า
ตัดเส้นใยแสง การเชื่อมต่อเส้นใยแสงแบบสไปซ์ การเข้าหัวต่อ การใช้งาน OTDR ในการวิเคราะห์โครงข่ายและ
ตรวจหาต าแหน่งจุดเสีย แนวโน้มของการสื่อสารใยแสงในอนาคต 
 
516201  การสื่อสารแบบไร้สาย        3(3-0-6) 
   (Wireless Communication)  

  นิยามการสื่อสารแบบไร้สาย สเปคตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสื่อสารแบบไร้สาย
สมัยใหม่  เฟรสเนลโซน การสื่อสารแบบแนวสายตา (LOS) การสื่อสารแบบไม่ใช่แนวสายตา (NLOS) หลักการ
เบื้องต้นและแนวคิดในการออกแบบระบบสื่อสารแบบไร้สาย เทคนิคการเข้าถึงหลายทางส าหรับการสื่อสารแบบ
ไร้สาย  สมการการส่งผ่านของฟริส  การสื่อสารสนามระยะใกล้  เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เทคโนโลยีโมบายล์
อินเทอร์เน็ต มาตรฐานเครือข่ายแบบไร้สาย แนวโน้มเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายในอนาคต 
 
516202  โทรคมนาคมไทย      3(3-0-6) 
   (Telecommunications of Thailand) 
   ประวัติความเป็นมาของการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสาร เครือข่ายและสารสนเทศ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม นโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคมในปัจจุบันและแนวโน้ม อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม 

 
 



516203  การสื่อสารดาวเทียม      3(2-2-5) 
 (Satellite Communication) 

   ระบบดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมวงโคจรต่ า ดาวเทียมวงโคจรปานกลาง ดาวเทียมอยู่
กับที่ ระบบจานสายอากาศของดาวเทียมและสถานีภาคพ้ืนดิน การมอดูเลตและการแยกสัญญาณ  การเข้ารหัส 
และการถอดรหัสในระบบการสื่อสารดาวเทียม การแพร่กระจายคลื่น ระหว่างโลกและดาวเทียม ชั้นบรรยากาศ  
ไอโอโนสเฟียร์และผลกระทบจากการแพร่กระจายสัญญาณดาวเทียม การลดของสัญญาณเนื่องจากชั้น
บรรยากาศ สัญญาณรบกวน ทรานส์พอนเดอร์ของดาวเทียม การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ระบบการสื่อสาร
ระหว่างดาวเทียมกับสถานีภาคพ้ืนดิน การแกว่งของสัญญาณดาวเทียม การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมย่าน
ความถี่ C Ku และ Kc เนื่องจากฝน ผลกระทบของความหนาแน่นอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศที่มีต่อสัญญาณ
ดาวเทียม และสาธิตให้เห็นอุปกรณ์ในระบบดาวเทียม 
 
516204  เทคโนโลยีสายอากาศ      3(3-0-6) 

 (Antenna Technology) 
   นิยามและทฤษฎีพ้ืนฐานสายอากาศ สายอากาศอุดมคติไอโซโทรปิค สายอากาศในทาง
ปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งานสายอากาศ คุณลักษณะของสายอากาศ ทิศทางและอัตราการขยาย อิมพีแดนซ์  โพ
ราไลเซชั่นของคลื่น การแพร่คลื่นจากชิ้นส่วนกระแส สมบัติการแพร่คลื่นของสายอากาศแบบเส้นลวด สายอากาศ
แบบแถวล าดับเชิงเส้น สายอากาศแบบยูดา-ยากิ สายอากาศแบบอะเพอเจอร์ สายอากาศแบบจานสะท้อน การ
เลือกใช้งานสายอากาศให้เหมาะสม การทดสอบสายอากาศ 
 
516205  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง    3(2-2-5) 
   (Internet of Things Technology) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (ไอโอที) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับ ไอโอที  และสถาปัตยกรรมไอโอทีแบบต่างๆ  เครื่องมือในการพัฒนาไอโอที  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์
สมองกลฝังตัวเพ่ือใช้งานในระบบไอโอที  การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ต  การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือ
ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งานไอโอที  แนวโน้มเทคโนโลยี ไอโอทีในอนาคต 
 
516206  การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย       3(3-0-6) 

 (Data Communication and Network)    
   แนะน าการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมการจัดชั้นของโครงข่ายการ
สื่อสาร โพรโทคอลแบบจุดต่อจุดและการเชื่อมโยง แบบจ าลองหน่วงในโครงข่ายข้อมูล  การสื่อสารแบบเข้าถึง
หลายทาง การจัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล 
 
516207  ระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม   3(2-2-5) 
   (Cable Systems for Telecommunication) 
   ชนิดและเคเบิลในการสื่อสารโทรคมนาคม ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับเคเบิลประเภทต่างๆ 
ในการสื่อสารโทรคมนาคม หน่วยของสายเคเบิล แนวทางการออกแบบ มาตรฐานการเชื่อมต่อ และติดตั้งระบบ
สายสัญญาณคูบิดตีเกลียว (Twisted Pair Cable) สายเคเบิลแกนร่วม (Coaxial Cable) และสายเคเบิลเส้นใย
แสง (Optical Fiber Cable) 
 



516208  วิศวกรรมโทรศัพท์      3(3-0-6) 
 (Telephone Engineering) 

   เทคนิคของการให้สัญญาณและการสวิตช์ในโครงข่ายวงจรโทรศัพท์การค านวณทราฟ
ฟิกและการคาดการณ์โครงข่ายวงจร โทรศัพท์สาธารณะ อุปกรณ์หลายทางและสายส่งระบบสวิตช์แบบ   เอสพีซี 
ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา ระบบไอเอสดีเอ็น ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยี 1G-4G   
 

516209  หัวข้อคัดสรรทางโทรคมนาคม       3(0-6-3) 
   (Selected Topic in Telecommunication)   
   หัวข้อเรื่องพิเศษทางโทรคมนาคม  ที่มีเนื้อหาช่วยส่งเสริมความถนัดของนักศึกษา สิ่งที่
นักศึกษาสนใจแต่ไม่มีการสอนตามปกติ สิ่งที่ก าลังพัฒนาและวิทยาการล่าสุดในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
โทรคมนาคม 
 

3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัส   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1(0-45-0) 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     
    (Preparation for Professional Experience in Electronic and  
   Telecommunication Technology) 
   จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนร่วมในการในการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
วิชาชีพ 
 

514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3(0-270-0) 
   (Field Experience in Electronic and Telecommunication Technology)
   พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 514161 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  
   ฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศก์ เพ่ือให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ  
 

514163  สหกิจศึกษา       6(0-640-0) 
   (Co-operative Education) 
   การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงาน
จริง  เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร จัดท าโครงการ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงาน
โครงการ  และการน าเสนอโครงการตามค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ 
เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  

 



บันทึกผลการเรียน 
แผนการเรียนภาคปกติ 
 1 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-ศ) 

ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   
 061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5)   
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3)   
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

514151  การบริการวิชาการและการบริการ
ชุมชน 

1(9-20-2)   

รวม 20(9-21-20)   
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061308  เทคโนโลยีชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)   
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน 3(0-6-3)   
514132  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   

เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงและการ 
            ใช้งาน 

3(0-6-3)   

515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ 
            การจ าลองผล 

3(2-2-5)   

รวม 20(6-29-27)   
 
 
 
 



ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

เอกบังคับ 514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า         3(3-0-6)   
 เอกเลือก 515201  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)   

515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 3(0-6-3)   
รวม 9(5-8-14)   

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061203  อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ระบุรายวิชา) 3(x-x-x)   
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ระบุรายวิชา) 2(x-x-x)   

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

ฝึกประสบการณ์ 514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

เลือกเสรี 516205  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสาน 
            สรรพสิ่ง 

3(2-2-5)   

เลือกเสรี (ไม่ระบุวิชา) 3(x-x-x)   
รวม 19(x-x-x)   

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

เอกบังคับ 514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
            ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(0-6-3)   

514241  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5)   

ฝึกประสบการณ์ 514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

3(0-270-0)   

รวม 12(4-280-13)   
  



 2 กลุ่มวิชาโทรคมนาคม 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   
 061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5)   
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3)   
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

514151  การบริการวิชาการและการบริการ 
            ชุมชน 

1(0-3-2)   

รวม 20(9-23-30)   
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061308  เทคโนโลยีชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)   
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน 3(0-6-3)   
514132  ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   

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

รวม 21(10-24-37)   
 

 
 
 
 
 
 
 



ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

เอกบังคับ 514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า         3(3-0-6)   
 เอกเลือก 516201  การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6)   

516205  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตประสาน 
            สรรพสิ่ง 

3(2-2-5)   

รวม 9(5-8-14)   
 

ปีท่ี  2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061203  อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ระบุรายวิชา) 3(x-x-x)   
061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ระบุรายวิชา) 2(x-x-x)   

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   
เอกเลือก 516209  หัวข้อคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3)   

ฝึกประสบการณ์ 514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

เลือกเสรี 515204  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3(0-6-3)   
เลือกเสรี (ไม่ระบุวิชา) 3(x-x-x)   

รวม 19(x-x-x)   
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

เอกบังคับ 514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
            ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(0-6-3)   

514241  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5)   

ฝึกประสบการณ์ 514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

3(0-270-0)   

รวม 12(4-280-13)   
 

 



แผนการศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) 
 1. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   
 061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5)   
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3)   
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   

รวม 18(7-18-23)   
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061203  อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)   
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน 3(0-6-3)   

เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงและการ 
            ใช้งาน 

3(0-6-3)   

รวม 16(6-20-22)   
 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   
เอกบังคับ 514132  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
เอกเลือก 515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ 

            การจ าลองผล 
3(2-2-5)   

รวม 8(3-10-13)   
 
 
 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x)   
เอกบังคับ 514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(x-x-x)   

514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ        
            อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(0-6-3)   

514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
514151  การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2)   

ฝึกประสบการณ์ 514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 15(x-x-x)   
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x)   
เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   

514241  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5)   

ฝึกประสบการณ์ 514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

3(0-270-0)   

เลือกเสรี 516205  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตประสาน 
            สรรพสิ่ง 

3(2-2-5)   

เลือกเสรี 3(x-x-x)   
รวม 16(x-x-x)   

 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

เอกเลือก 515201  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
515204  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3(0-6-3)   
515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 3(0-6-3)   

รวม 9(2-14-11)   



 2. กลุ่มโทรคมนาคม 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061205  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3)   
 061308  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตร์เพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
514112  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-2-5)   
514113  วงจรดิจิทัลและการจ าลองผล 3(0-6-3)   
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   

รวม 16(7-18-23)   
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061104  ภาษาอังกฤษ 3 2(1-2-3)   
061203  อาเซียนศึกษาฯ 2(1-2-3)   

เอกบังคับ 514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

514114  การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)   
514121  ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน 3(0-6-3)   

เอกเลือก 516103  การสื่อสารใยแสง 3(2-2-5)   
รวม 16(8-16-24)   

 
ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061201  ศาสตร์พระราชาฯ 2(1-2-3)   
เอกบังคับ 514132  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)   
เอกเลือก 516101  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)   

516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2)   
รวม 9(4-11-14)   

 
 
 
 
 



ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 3(x-x-x)   
เอกบังคับ 514211  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)   

514221  ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 3(2-2-5)   
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์           
            ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(0-6-3   

514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
514151  การบริการวิชาการและบริการ 
            ชุมชน 

1(0-3-2)   

ฝึกประสบการณ์ 514161  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 15(x-x-x)   
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

ศึกษาทั่วไป 061xxx  เลือกศึกษาทั่วไป (ไม่ต้องระบุวิชา) 2(x-x-x)   
เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   

514241  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5)   

ฝึกประสบการณ์ 514162  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
            โทรคมนาคม 

3(0-270-0)   

เลือกเสรี 515204  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 3(0-6-3)   
เลือกเสรี 3(x-x-x)   

รวม 16(x-x-x)   
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา ผลการเรียน 
ผลการ
เรียน 

หมาย
เหตุ 

เอกเลือก 516201  การสื่อสารแบบไร้สาย 3(3-0-6)   
516205  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสาน  
            สรรพสิ่ง 

3(2-2-5)   

516209  หัวข้อคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3)   
รวม 9(5-8-14)   



บันทึกการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



กระดาษบันทึกข้อความ 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 



 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

1. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2551 
2.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2560 

 


