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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม อยูภายใตสังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานสายอาชีพดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หรือสาขาที่
เกี่ยวของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ โดยการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูอยางมี
ระดับ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งในและนอกหองเรียน การคิดอยางมีเหตุผลทั้งในกรอบและนอกกรอบ เพื่อเพิ่ม
วิสัยทัศนใหกาวไกล สรางเสริมใหมีความเปนผูนําและผูตาม ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถทั้งดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางบัณฑิตที่เปนบัณฑิตสมบูรณแบบสูสังคม 
ณ โอกาสน้ี อาจารยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมทุกทานที่เขามาสูการเปนนักศึกษา เพื่อฝกฝนพัฒนา
ตนเองเตรียมความพรอม เพิ่มโอกาสใหตนเองสามารถกาวเขาสูการแขงขันตลาดแรงงานในภายภาคหนา  ขอ
อํานวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคนประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพ วิชาชีพ และครอบครัว ตามจุดมุงหมายที่ทาน
ไดต้ังใจไวทุกประการ 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  

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 

“ทักษะเย่ียม เปยมคุณธรรม ปญญาของชุมชน”  
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 133  หนวยกิต 
 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังน้ี 
 5.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ เขมแข็ง อดทน ทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี 
ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม 
ปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ 
 5.2 มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงระบบ
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมใหตรงตามขอกําหนด เพื่อปอนตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน 
และการศึกษาตอในระดับสูง 
 5.3 มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเน่ือง  สามารถพัฒนา
องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 5.4 มีมนุษยสัมพันธ  สามารถทํางานรวมกับผูอื่น นําเสนอ และติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี 



 

 5.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสํานึกในการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 
สามารถบูรณาการความรูจากศาสตรแขนงตางๆได  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 หัวหนาชาง
เทคนิคในหนวยงานเอกชน ผูชวยวิศวกรซอมบํารุง ผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนพนักงานประจํา
บริษัทตางๆ   
 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 133 หนวยกิต 
7.2 โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   133 หนวยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา      9-12 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร     6-9 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร     3-6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6-9 หนวยกิต 
- กลุมวิชาการบริหารจัดการ      3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา   97 หนวยกิต 
2.1 วิชาเอกบังคับ     67 หนวยกิต 
2.2 วิชาเอกเลือก      24 หนวยกิต 
2.3 วิชากลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    6 หนวยกิต 
 
 
 



 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
7.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

  1.1  เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังน้ี 
  ลําดับเลขตําแหนงที่ 1 หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชเลข 0 เปนเลขของหมวดวิชา 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 2-3   หมายถึง   กลุมวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข  01   หมายถึง   กลุมวิชาภาษา 
เลข  02   หมายถึง   กลุมวิชามนุษยศาสตร 
เลข  03   หมายถึง   กลุมวิชาสังคมศาสตร 
เลข  04   หมายถึง   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เลข  05   หมายถึง   กลุมวิชาการบริหารจัดการ 

   ลําดับเลขตําแหนงที่ 4-6   หมายถึง   ลําดับรายวิชาในกลุมวิชา 
  1.2 เลขประจําวิชาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 1-3 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
504  หมายถึง  วิชาเอกบังคับในกลุมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
505  หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมอิเล็กทรอนิกส 
506  หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมโทรคมนาคม 

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 
เลข 4  หมายถึง  ช้ันปที่ 4 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 5 หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 
เลข 0  หมายถึง  คณิตศาสตรวิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส 
เลข 1  หมายถึง  ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
เลข 2  หมายถึง  อิเล็กทรอนิกสทั่วไป 
เลข 3  หมายถึง  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
เลข 4  หมายถึง  อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 
เลข 5 และ 6  หมายถึง  อิเล็กทรอนิกสสื่อสารโทรคมนาคม 
เลข 7  หมายถึง  การวิจัยและโครงงานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
เลข 8  หมายถึง  การบริการวิชาการ สัมมนา 
เลข 9  หมายถึง  การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 
กรณี เลขตําแหนงที่ 1-3 เปน 505 และ 506 ลําดับเลขตําแหนงที่ 5-6 หมายถึง 
ลําดับของวิชาในกลุมแขนง 

 
 
 
 



 

2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม        

มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เรียนไมนอยกวา    30   หนวยกิต 

                        1.  กลุมวิชาภาษา เรียน 9-12 หนวยกิต 
      1.1  บังคับ 9 หนวยกิต 
001001 
001002 
001003 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

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

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 1.2  เลือก 0-3 หนวยกิต 
001004 
001005 
001006 
001007 
001008 
001009 
001010 
001011 
001012 

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 
ความงดงามทางภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                            
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน                                
ภาษาเขมรพื้นฐาน                                
ภาษาฮินดีพื้นฐาน                                 
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                             
ภาษาลาวพื้นฐาน                                 

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

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

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

    
 2.  กลุมวิชา                           เรียน 6-9 หนวยกิต 
มนุษยศาสตร    

2.1  บังคับ 6 หนวยกิต 
002001 
002002 

วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 

2.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
002003 
002004 

จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หนวยกิต 

    
 3.  กลุมวิชา                           เรียน 3-6 หนวยกิต 
สังคมศาสตร    

3.1 บังคับ  3 หนวยกิต 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) หนวยกิต 

3.2 เลือก  0-3 หนวยกิต 
003002 
003003 
003004 

สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หนวยกิต 
มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 

003005 
003006 

กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 3(3-0-6) หนวยกิต 

 



 

 4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี        เรียน 

 
6-9 

 
หนวยกิต 

4.1  บังคับ  6 หนวยกิต 
004001 
004002 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หนวยกิต 
การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หนวยกติ 

4.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
004003 
004004 
 
004005 
004006 

การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) หนวยกิต 
สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืน
แหงชีวิต   

3(3-0-6) หนวยกิต 

อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) หนวยกิต 

 5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ      เรียน 3 หนวยกิต 
5.1  เลือก  3 หนวยกิต 

005001 
005002 
005003 

การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) หนวยกิต 
เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 3(3-0-6) หนวยกิต 

 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา   97 หนวยกิต 
1. วิชาเอกบังคับ     เรียน    67 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาหลัก     เรียน   28 หนวยกิต 
504101  แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค  3(3-0-6)  หนวยกิต 
504111  เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส   3(0-6-3) หนวยกิต 
504112  เครื่องมือวัดทางไฟฟาไฟฟา  3(2-2-5) หนวยกิต 
504113  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1   3(2-2-5) หนวยกิต 
504121  วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส   3(3-0-6) หนวยกิต 
504122  อิเล็กทรอนิกส 1    3(3-0-6) หนวยกิต 
504123  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1  1(0-3-2) หนวยกิต 
504145  การเขียนโปรแกมคอมพวิเตอร  3(2-2-5) หนวยกิต 
504201  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม  3(3-0-6) หนวยกิต 
504211  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2   3(2-2-5) หนวยกิต 
504214  งานวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน  3(0-6-3) หนวยกิต 
504221  อิเล็กทรอนิกส 2    3(3-0-6) หนวยกิต 
504222  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2  1(0-3-2) หนวยกิต 
504241  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล  3(2-2-5) หนวยกิต 
504242  ไมโครคอนโทรลเลอร   3(3-0-6) หนวยกิต 
504243  ปฏิบัติไมโครคอนโทรลเลอร  1(0-3-2) หนวยกิต 
504244  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) หนวยกิต 
504311  สนามแมเหล็กไฟฟา   3(3-0-6) หนวยกิต 
504312  เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน  3(2-2-5) หนวยกิต 
504332  การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 3(2-2-5) หนวยกิต 



 

504334  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 3(2-2-5) หนวยกิต 
  ในงานอุตสาหกรรม 
504335  ระบบควบคุมอัตโนมัติ   3(2-2-5) หนวยกิต 
504336  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5) หนวยกิต 
504371  โครงการวิจัยและพัฒนา 1  1(0-3-2) หนวยกิต 
504381  การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2) หนวยกิต 
504472  โครงการวิจัยและพัฒนา 2  2(0-6-4) หนวยกิต 
2. วิชาเอกเลือก   เลือกเรียนไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

เลือกเรียนจากกลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเลือกเรียนกลุมแขนงวิชาไดอีกเพียงหน่ึง
แขนงเทาน้ัน  (กลุมแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือกลุมแขนงวิชาโทรคมนาคม) 

2.1  กลุมแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส    
505221  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5) หนวยกิต 
505321  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและ 3(2-2-5) หนวยกิต 
  การจําลองผล 
505331  ออปแอมปและการประยุกตใชงาน  3(3-0-6) หนวยกิต 
505332  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  3(2-2-5) หนวยกิต 
505341  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) หนวยกิต 
505342  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน  3(2-2-5) หนวยกิต 
505343  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและ  3(2-2-5) หนวยกิต 
  การใชงาน 
505344  การออกแบบลายวงจรพิมพดวย  3(2-2-5) หนวยกิต 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร 
505345  เทคโนโลยีหุนยนต   3(2-2-5) หนวยกิต 
505421  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม  3(3-0-6) หนวยกิต 
505431  อิเล็กทรอนิกสกําลัง   3(2-2-5) หนวยกิต 
505432  วงจรอิเล็กทรอนิกสช้ันสูง   3(3-0-6) หนวยกิต 
505451  อิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร   3(0-6-3) หนวยกิต 
2.2 กลุมแขนงวิชาโทรคมนาคม    เรียนไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
506251  หลักการสื่อสาร    3(3-0-6) หนวยกิต 
506252  ปฏิบัติการโทรคมนาคม   1(0-3-2) หนวยกิต 
506353  วิศวกรรมโทรศัพท   3(3-0-6) หนวยกิต 
506354  การสื่อสารขอมูลและโครงขาย  3(3-0-6) หนวยกิต 
506356  การสื่อสารใยแสง    3(2-2-5) หนวยกิต 
506358  เทคโนโลยีสายอากาศ   3(3-0-6) หนวยกิต 
506359  ระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) หนวยกิต 
  โทรคมนาคม 
506360  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) หนวยกิต 
 
 
 



 

506450  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม  3(3-0-6) หนวยกิต 
506455  การสื่อสารแบบไรสาย   3(3-0-6) หนวยกิต 
506457  การสื่อสารดาวเทียม   3(3-0-6) หนวยกิต 
506461  โทรคมนาคมไทย    3(3-0-6) หนวยกิต 
506462  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ 3(0-6-3) หนวยกิต 
  อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่
3.  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   เรียน 6         หนวยกิต 
504391  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  1(0-45-0) หนวยกิต 

   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  
504492  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 5(0-450-0) หนวยกิต 

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม    
504492  สหกิจศึกษา    6(0-640-0) หนวยกิต 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    เรียนไมนอยกวา  6      หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
 
8. บุคลากร 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด 

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ดร. กฤตยา  นาคประสิทธ์ิ วศ.ด.  
 
วศ.ม.          
 
วศ.บ. เกียรตินิยม
อันดับ 2  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง   

ผูชวยศาสตราจารยธีรพันธุ  
สุทธิเทพ            

วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโทรคมนาคม     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี                      

ดร. พงษนรินทร ศรีพลอย   วศ.ด (กําลังศึกษา) 
วศ.ม.              
วศ.บ.  

วิศวกรรมโทรคมนาคม     
วิศวกรรมโทรคมนาคม     
วิศวกรรมโทรคมนาคม            

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี          
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี          

 
 
 
 



 

8. บุคลากร (ตอ) 
 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด 

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

นายเสกสิทธ์ิ  กมลชัย วศ.บ.   วิศวกรรมโทรคมนาคม     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
นายเอกวิทย  หวังกั้นกลาง 
(ลาศึกษาตอ) 

วศ.ม.    
 
วศ.บ  

วิศวกรรมแมคคา 
ทรอนิกส 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 
           
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  

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

วิศวกรรมไฟฟา 
 
อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร ี
สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
ฉะเชิงเทรา 

นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 
 

ค.อ.ม.  
 
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร ี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

นายนิทัศน  สุรยิะกาญจน วศ.ม.   
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

นายสมิทธ์ิ  ปรีชาญาณ วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

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. 
(วิศวกรรมศาสตร) 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. คณะกรรมการบริหารโปรแกรม 
 

 



 

10. อาจารยท่ีปรึกษา 
หมูเรียนที่ 1 ดร. พงษนรินทร  ศรีพลอย   
หมูเรียนที่ 2 อาจารยสมิทธ  ปรีชาญาณ 
 



 

11. แผนการศึกษา  
แผนการเรียนอิเล็กทรอนนิกส 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) 
004001  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

เอกบังคับ 

504111  เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 3(0-6-3) 
504112  เครื่องมือวัดทางไฟฟา 3(2-2-5) 
504121  วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
504145  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

รวม 18(12-12-30) 

 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
001001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
001002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 

504122  อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 
504123  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2) 
504113  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1  3(2-2-5) 
504101  แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค 3(3-0-6) 

รวม 19(17-5-37) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 

504211  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 3(2-2-5) 
504201  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
504241  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5) 
504221  อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 
504222  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 1(2-2-5) 
504334  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

รวม 19(17-8-38) 

 
 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 004006  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 

504214  งานวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3(0-6-3) 
504244  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
504242  ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6) 
504243  ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 1(0-3-2) 

เอกเลือก 505221  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

รวม 16(10-13-27) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 
504332  การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 3(2-2-5) 
504312  เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 

505343  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและ
การ  
            ใชงาน 

3(2-2-5) 

505332  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี 506356  การสื่อสารใยแสง 3(3-0-6) 

รวม 21(17-8-38) 

 
 
 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 002002  ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 

504311  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
504335  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
504336  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5) 

504371  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) 
504381  การบริการวิชาการและการบริการ 
            ชุมชน 

1(0-3-2) 

เอกเลือก 
505342  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน 3(2-2-5) 
505451  อิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร 3(0-6-3) 

ฝกประสบการณฯ 504391  การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 
            โทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 21(12-63-34) 



 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) 

ฝกประสบการณฯ 504492  การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยี 
            อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หรือ  
504493  สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
หรือ 

6(0-640-0) 

รวม 
5(0-450-0) 

หรือ 
6(0-640-0) 

 
 

 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) 

เอกบังคับ 504472  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-4) 

เอกเลือก 
505431  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5) 
505341  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
505421  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(3-0-6) 

เลือกเสร ี
506462  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ 
            อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3) 

รวม 14(7-16-23) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

แผนการศึกษาโทรคมนาคม 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) 
004001  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

เอกบังคับ 

504111  เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 3(0-6-3) 
504112  เครื่องมือวัดทางไฟฟา 3(2-2-5) 
504121  วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
504145  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

รวม 18(14-8-32) 

 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
001001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
001002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 

504122  อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 
504123  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2) 
504113  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1  3(2-2-5) 
504101  แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค 3(3-0-6) 

รวม 19(17-5-38) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 

504211  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 3(2-2-5) 
504201  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
504241  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5) 
504221  อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 
504222  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 1(2-2-5) 
504334  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

รวม 19(17-8-38) 

 
 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 004006  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 

504214  งานวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3(0-6-3) 
504244  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
504242  ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6) 
504243  ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 1(0-3-2) 

เอกเลือก 
506251  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
506252  ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2) 

รวม 17(11-14-30) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 
504332  การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 3(2-2-5) 
504312  เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน 3(2-2-5) 

เอกเลือก 
506441  ปฏิบัติการระบบเครือขาย 3(0-6-3) 
506463  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมข้ัน
สูง 

3(0-6-3) 

เลือกเสร ี 506457  การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 

รวม 21(13-16-34) 

 
 

 
ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 002002  ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 

504311  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
504335  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
504336  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5) 

504371  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2) 
504381  การบริการวิชาการและการบริการ 
            ชุมชน 

1(0-3-2) 

เอกเลือก 506354  การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6) 
ฝกประสบการณฯ 504391  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 
            โทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 18(13-55-32) 

 
 



 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) 

ฝกประสบการณฯ 504492  การฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยี 
            อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม หรือ  
504493  สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
หรือ 

6(0-640-0) 

รวม 
5(0-450-0) 

หรือ 
6(0-640-0) 

 
 

 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) 

เอกบังคับ 504472  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-4) 

เอกเลือก 

506461  โทรคมนาคมไทย 3(3-0-6) 
506450  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
506360  เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตประสานสรรพ 
            สิ่ง 

3(3-0-6) 

506462  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ 
            อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3) 

เลือกเสร ี 505421  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(3-0-6) 

รวม 17(12-12-31) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

12. คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.  กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 
 ความสํา คัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่ องมือสื่ อสารการใชภาษาไทยในชีวิตประจํา วัน 
กระบวนการพัฒนาดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 
 
001002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1      3(3-0-6) 
  (English for Communication 1) 
 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงขอความ  
สั้นๆ การออกเสียงในระดับคํา วลี และประโยค การอานปายประกาศ แบบฟอรม ใบสมัคร ฉลากสินคาตางๆ การ
เขียนขอความเกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ และการจดบันทึก 
 
001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2      3(3-0-6) 
  (English for Communication 2) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
           ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนข้ึน การฟงและการพูด แสดง
ความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานที ่
 
001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ        3(2-2-5) 
  (Thai for Occupational Purposes) 
 ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานสําหรบังานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
 
001005 ความงดงามทางภาษาไทย      3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Thai Language) 
 ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษาการประเมิน
คุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง ๆ 
 
001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ      3(3-0-6) 
  (English for Occupational Purposes) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
 ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็น การอานบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ  การเขียนจดหมายสมัครงาน 
ประวัติสวนตัว การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสอบถาม และการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
 



 

001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Foundation Chinese) 
 ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียงภาษาจีนกลางตาม
มาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องตน 
 
001008 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Foundation Japanese) 
 คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพืน้ฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 
001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Foundation Cambodian) 
 โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 
001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Foundation Hindi)   
 การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท สังขยา 
สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 
001011 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
  (Foundation French) 
 ระดับเสียง โครงสรางทางไวยากรณ รูปประโยคพื้นฐาน ถอยคํา สํานวนที่ใชในการสื่อสาร ทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 
001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Foundation Lao) 
 ระดับเสียง โครงสรางทางไวยากรณ รูปประโยคพื้นฐาน ถอยคํา สํานวนที่ใชในการสื่อสาร ทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
   

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
002001 วิถีแหงชีวิต   3(3-0-6) 
  (Way of Life) 
 ความหมายและคุณคาของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต หลักสิทธิ
มนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติภาพ การตัดสินคุณคา
ของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 
 
 
 
 



 

002002 ทองถ่ินไทย        3(3-0-6) 
  (Thai Local Studies) 
 ความเปนมาของทองถ่ินไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของทองถ่ินตางๆ ในประเทศไทย 
ความสําคัญ คุณคา และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสําคัญของทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 
 
002003 จิตวิทยาเพ ื่อการดําเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  (Psychology for Living) 
 องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่ เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนาตนเอง                         
การอยูรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
 
002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ       3(3-0-6) 
  (Man and Aesthetics) 
 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรียความซาบซึ้งใน
คุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม การเขาถึงความหมาย และ
ความสุขจากสิ่งสุนทรีย 
 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
  (Citizenship) 
 ความหมายและความสําคัญการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความหมายของสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ความสําคัญของ
กฎเกณฑและกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแหงการอยูรวมกันอยางสันติ 
 
003002 สังคมโลกอนาคต       3(3-0-6) 
  (Futurology of Global Society) 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโนม ความเปนไปไดของปญหา
ประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท 
กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียมความพรอม  สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและ
สังคมไทยในอนาคต 
 
003003 มนุษยกับอารยธรรม       3(3-0-6) 
  (Man and Civilization) 
  การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรม
ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรคอารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
 
 
 
 



 

003004 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 
  (ASEAN Studies) 
 หลักการ ที่มา และความสําคัญ ของการรวมกลุมประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ บริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศตางๆ ในอาเซียน การเจรจาและ
ความรวมมือในประชาคมอาเซียน  กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ ศักยภาพ ความเขมแข็งและความ พรอม
ของอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก 
 

003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต      3(3-0-6) 
  (Law for Living) 
 กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและประเภท
ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐานของบุคคลและการใชสิทธิ 
หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทํา
ความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 

003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง       3(3-0-6) 
  (Self-Access Learning and Resource) 
 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลงสารสนเทศ  การเขาถึง 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืนทรัพยากร
สารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรมและการอางอิง 
 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ       3(2-2-5) 
  (Information Technology) 
 ทฤษฎีด านคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การประยุกตใช ในการทํางานและชี วิตประจํา วัน                  
วิธีการแกปญหาโดยใชความรูและทักษะทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ ระบบขอมูลขาวสาร อินเตอรเน็ต การสืบคน
ขอมูลจากฐานขอมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ใชโปรแกรมประยุกตสํานักงาน การใชคอมพิวเตอรและความรูทางดานสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรูและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
 

004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  (System Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การวิเคราะห
ขอมูลและขาวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย     3(2-2-5) 
  (Health Promotion and Exercise) 
 การสงเสริมสุขภาพตามชวงวัยตาง ๆ แบบองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม  และปญญา 
การควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครียด ภูมิปญญาพื้นบาน
และสมุนไพรที่ใชในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและ
วิธีการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายและเลนกีฬา 



 

004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยนืแหงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Environment and Energy for Sustainable Living) 
 ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงานที่มี
ผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางปองกันแกไข  
 
004005 อาหารเพ่ือชีวิต        3(3-0-6) 
  (Food for Life) 
 หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย  เกษตรปลอด
สารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีใน
การเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม  และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความ
เย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
 
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  (Technology in Daily Life) 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักการทํางานเบื้องตน
และการใชงานเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ภายในสถานที่ทํางาน คอมพิวเตอร เครื่องยนต การใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 
 

5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม      3(3-0-6) 
  (Modern Entrepreneurship) 
 แนวคิดพื้นฐานการเปนผูประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย การผลิต การบริการ การเงินและบัญชี 
โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเปนผูนํายุคโลกาภิวัฒน 
ดานการบริหารจัดการและการสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม 
 
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต       3(3-0-6)
     (Economy and Living) 
 วิวัฒนาการของโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร  การบริโภค 
การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข 
การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน   
 
005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน     3(3-0-6) 
  (Self-Management for Work Development) 
 แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมายในการทํางาน การ
จัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการทํางาน
รวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล และวิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 



 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
504101 แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค      3(3-0-6) 
  (Calculus for Technician) 
 ฟงกชัน ลิมิตและความตอเน่ือง การหาอนุพันธ การประยุกตของอนุพันธ การหาปริพันธ เทคนิคการหา
ปริพันธ การประยุกตของปริพันธจํากัดเขต และการประยุกตปริพันธทางชางเทคนิค 
 
504111 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส       3(0-6-3) 
  (Electronic Drawing) 
 ปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐานตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติการเขียนแบบช้ินสวนแบบพื้นฐาน การเขียน
สัญลักษณทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเขียนและการอานแบบวงจรทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 
504112 เครื่องมือวัดทางไฟฟา       3(2-2-5) 
  (Electrical Measurement) 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  เครื่องมือวัดพื้นฐานในงานไฟฟา  หลักการและการใชงานเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟาชนิดมัลติมิเตอรแบบเข็ม และแบบดิจิทัล หลักการและการใชงานเครื่องอานรูปสัญญาณออสซิลโลสโคปทั้ง
แบบอนาลอก และแบบดิจิทัล การใชงานเครื่องวัดพลังงานไฟฟา และเทคโนโลยีเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการฝกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟาไมนอย
กวา 5 การทดลอง 
 
504214 งานวิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน      3(0-6-3) 
  (Introduction to Electrical Engineering) 
 ปฏิบั ติการที่ เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานไฟฟา ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับงานไฟฟา ไดแก 
แหลงกําเนิดไฟฟา, แรงดันไฟฟา, กระแสไฟฟา, ความตานทาน, กําลังไฟฟา, ประสิทธิภาพและการสูญเสีย, ประจุ
ไฟฟา, แบตเตอรี่, สัญญาณไฟฟากระแสสลับ ฯลฯอุปกรณทางไฟฟา ประกอบดวย อุปกรณเพื่อการปองกัน, 
อุปกรณตัดตอ, การตอลงดิน ไดแก ฟวส สวิตซ เบรคเกอร สายไฟ เตารับ เครื่องมือวัดทางไฟฟา รีเลย ข้ัวตอ
สายไฟ ฯลฯ การออกแบบระบบไฟฟาในอาคารเบื้องตน การออกแบบระบบสองสวาง การคํานวณตารางโหลด ซิง
เกิ้ลไลไดอะแกรม (single line diagram) การเดินสายไฟ หลักการติดต้ังและเลือกขนาดอุปกรณ ปฏิบัติและ
ทดลองเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟา การใชเครื่องมือวัด การติดต้ังอุปกรณ การตอลงตูรวมอุปกรณ ฯลฯ ที่
ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง  
 
504113  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1      3(2-2-5) 
  (Electric Circuit Analysis 1) 
 ความรูพื้นฐานของวงจรไฟฟา ความตางศักย กระแสไฟฟา ตัวนํา ฉนวน ความตานทานและความนํา
ไฟฟา กฏของโอหม วงจรไฟฟาตัวตานทาน วงจรไฟฟาแบบอนุกรม ขนาน และผสม วงจรแบงแรงดันไฟฟา และ 
วงจรแบงกระแสไฟฟา กฏกระแส และกฏแรงดันของเคอรชอฟฟ การวิเคราะหวงจรแบบแรงดันโนด การวิเคราะห
วงจรแบบกระแสเมช การใชดิเทอรมิแนนท ทฤษฎีเทวินิน และทฤษฎี   นอรตัน ทฤษฎีการวางซอน ตัวเก็บประจุ 
และการตอตัวเก็บประจุ ตัวเหน่ียวนํา และการตอตัวเหน่ียวนําปฏิบัติและทดลองเกี่ยวกับวงจรแบบตาง ๆ ที่
ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง 



 

504121  วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
         (Material in Electronics work) 
 คุณสมบัติของวัสดุชนิดตางๆกับพัฒนาการดานสมรรถนะของอุปกรณและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส      
การเลือกวัสดุชนิดตางๆ ใหเหมาะสมกับงาน 
 
504122 อิเล็กทรอนิกส 1        3(3-0-6) 
  (Electronics 1) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนํา โครงสรางสัญลักษณ คุณสมบัติทางฟสิกสของอุปกรณอิเล็คทรอนิกสสารกึ่ง
ตัวนําตางๆ ความรูเบื้องตนของอุปกรณอิเล็คทรอนิกสชนิดตางๆ ไดแก ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟท เอสซีอาร ไตร
แอก ไอซี555 ไอซีออปแอมป การทํางานของทรานซิสเตอรแบบคอมมอนตางๆ กราฟแสดงคุณลักษณะ
คาพารามิเตอร  
 
504123  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1      1(0-3-2) 
  (Electronics Laboratory 1) 
 พ้ืนความรู : ศึกษาพรอมกับรายวิชา 504122 อิเล็กทรอนิกส 1 
 ปฏิบัติการตอวงจร วัด และทดสอบ ศึกษาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรานซิสเตอร และสิ่งประดิษฐสารกึ่ง
ตัวนําอื่นๆ โดยเนนลักษณะสมบัติของวงจร การใชงานในวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆ การใชเครื่องมือวัดชนิดตางๆ 
การตอวงจร การใหไบแอส ประกอบวงจร วัด อานคา ทดสอบวงจรขยายทรานซิสเตอร เอฟอีที ไอซีแบบตางๆ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรออปแอมป โดยทําการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับทฤษฎีไมนอยกวา 12 
การทดลอง  
 
504201 คณิตศาสตรเพ่ืองานวิศวกรรม               3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504101 แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค  
 ความสําคัญและการประยุกตใชวิศวกรรมเชิงเลข ตัวเลขและคาผิดพลาดจากการคํานวณดวยคอมพิวเตอร 
การหารากของสมการและระบบสมการ การประยุกตวิธีเชิงเลขกับปญหาพีชคณิตเชิงเสน การฟงกช่ันโดยประมาณ 
การประมาณคาในชวงและนอกชวง การแกปญหาเชิงแคลคูลัสดวยวิศวกรรมเชิงเลข การกําหนดขอมูลการแก
สมการเชิงอนุพันธและสมการเชิงอนุพันธยอย การใชซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรมคํานวณในงานวิศวกรรม 
 
504211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2       3(2-2-5) 
  (Electric Circuit Analysis 2) 
  พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504113 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1 
 พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ พลังงานสะสมในตัวเหน่ียวนํา วงจรไฟฟาอันดับหน่ึง วงจรไฟฟาอันดับสอง 
วงจรอนุกรม R L C วงจรขนาน R L C ทรานเฟอรฟงช่ัน เฟสเซอรไดอะแกรม ไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส การแกตัว
ประกอบกําลังในระบบไฟฟาหน่ึงเฟส ไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การตอแบบสตาร-เดลตา การแกตัวประกอบกําลัง
ในระบบไฟฟาสามเฟส 
 
 
 
 



 

504221  อิเล็กทรอนิกส 2         3(3-0-6) 
  (Electronics 2) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504122 อิเล็กทรอนิกส 1 
 การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยทรานซิสเตอรแบบตางๆ การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณทางดานไฟ
กระแสสลับโดยใชแบบจําลองทรานซิสเตอร การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยเฟท การวิเคราะหวงจรขยาย
สัญญาณทางดานไฟกระแสสลับโดยใชแบบจําลองของเฟท ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรขยายสัญญาณ 
วงจรขยายแบบปอนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายกําลังแบบตางๆ วงจรพาวเวอรซับพลาย  
 
504222 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2      1(0-3-2) 
  (Electronics Laboratory 2) 
 พ้ืนความรู : ศึกษาพรอมกับรายวิชา 504221 อิเล็กทรอนิกส 2 
 ทําการทดลองวงจรอิเล็คทรอนิกสที่สอดคลองกับทฤษฎีในรายวิชา 504222 อิเล็กทรอนิกส 2  ไมนอย
กวา 12 การทดลอง  
 
504241 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล      3(2-2-5) 
  (Digital Circuits and Simulation) 

ฝกปฏิบัติการตอวงจรลอจิกเกตเพื่อเรียนรูหลักการทํางานดิจิทัลลอจิกเกตพื้นฐานและการประยุกตใชงาน 
วงจรคอมไบเนช่ัน วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพลก็ซ และดีมัลติเพล็กซ  วงจรกําเนิด
สัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล วงจรแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเปนดิจิทัล การใช
โปรแกรมจําลองผลการทํางานของวงจรดิจิทัล การเขียนโปรแกรมวงจรลอจิกโดยใชไอซีดิจิทัลชนิดโปรแกรมได 
 
504242       ไมโครคอนโทรลเลอร        3(3-0-6) 
  (Microcontroller) 
         พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504222 อิเล็กทรอนิกส 2 และ 504241 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 
 ศึกษาเปรียบเทียบไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลตาง ๆ การเช่ือมตอไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณตอ
พวงที่จําเปน  ศึกษาหลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัวและตัวอยางการใชงาน
ตางๆ 
 
504243 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร       1(0-3-2) 
  (Microcontroller Laboratory) 
 พ้ืนความรู : ศึกษาพรอมกับรายวิชา 504242 ไมโครคอนโทรลเลอร 
 ใหทําการทดลองโดยออกแบบใหครอบคลุมเน้ือหารายวิชา 504242 ไมโครคอนโทรลเลอรไมนอยกวา 12 
การทดลอง 
 
504244 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 
  (Computer Network) 
 ศึกษาและปฏิบัติในหัวขอ หลักการทํางานเครือขายและอุปกรณในระบบมาตรฐาน โมเดลโอเอสไอ 
โพรโตคอล การคอนฟกกูเรชันอุปกรณในระบบเครือขายโดยใชโปรแกรมจําลองสถานการณ ไดแก รูปแบบ VLAN 
RIP/IGRP, OSPF และ EIGGP 
 



 

504145 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร         3(2-2-5) 
  (Computer Programming) 
 การเขียนโฟรวชารต การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อประยุกตกับงานทางดานอิเล็กทรอนิกส หรือ 
ปญหาทางคณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร โดยใชภาษาระดับสูง ไดแก Visual Basic, Visual C หรือภาษาอื่นๆ 
504311 สนามแมเหล็กไฟฟา       3(3-0-6) 
  (Electromagnetic Field) 
 ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร ระบบพิกัด สนามไฟฟาสถิต  ความเขม
สนามไฟฟา  พลังงานและศักยไฟฟา   ตัวนําและไดอิเล็กตริก    ความจุไฟฟา     สนามแมเหล็กแบบคงตัว กฎบิโอ
ซาวารต กฎของแอมแปร แรงแมเหล็ก วัสดุแมเหล็กและการเหน่ียวนํา สนามที่เปลี่ยนตามเวลา  
 
504312  เครื่องจักรกลไฟฟาเบ้ืองตน      3(2-2-5)                 
  (Basics of Electrical Machines) 
 วงจรแมเหล็ก โครงสรางและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา โวลเตจเร็กกูเลช่ันและประสิทธิภาพ
ของหมอแปลงไฟฟา โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง เครื่องกําเนิดไฟฟา
กระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง การเกิดสนามแมเหล็กหมุน โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องจักรกล
ไฟฟาเหน่ียวนํา การไหลของกําลังไฟฟาและกลในมอเตอรเหน่ียวนํา มอเตอรเหน่ียวนําสามเฟส ปฏิบัติและทดลอง
เกี่ยวกับการเริ่มเดินและหยุด มอเตอรไฟฟา 1 เฟส วงจรและอุปกรณที่ใชควบคุมความเร็วมอเตอร การตอวงจร
ปองกันมอเตอรไฟฟา  ที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎีไมนอยกวา 5 การทดลอง  
 
504332    การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได                   3(2-2-5) 
  (Programmable Logic Control) 
 การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมโดยใชการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได (PLC)  ศึกษา
โครงสรางทางสถาปตยกรรม โครงสรางของภาษา การเขียนแลดเดอรไดอะแกรม การเช่ือมตออุปกรณอินพุตและ
เอาตพุต การใชงานระบบเซอรโวมอเตอร หลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือและระบบควบคุมใหเหมาะสม พรอม
ทั้งการประยุกตใชงานการควบคุมงานอุตสาหกรรม 
 
504334  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5)                                        
  (Quality Control and Industrial Safety) 
 ที่มา ความสําคัญ หลักการ วิธีการ ข้ันตอนตามกฎหมาย พระราชบัญญัติตางๆ มาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม รวมถึง
เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการปองกันและลดอุบัติเหตุในงานตางๆ และการบริหารจัดการคุณภาพ โดยมีการฝก
ปฏิบัติการใชเทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ ที่ทันสมัยเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
 
504335 ระบบควบคุมอัตโนมัติ       3(2-2-5) 
  (Automatic Control System) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504332 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได  
 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติก ไฮดรอลิกและไฟฟา การ
ออกแบบระบบอัตโนมัติ การใชระบบนิวเมติก ไฮดรอลิก และไฟฟา การขนถายการปอน เครื่องมือและอุปกรณ
ควบคุมดวยลม  ที่ใชเปนอุปกรณอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต  การปอน  เครื่องมือและอุปกรณควบคุมดวย
ลม ที่ใชเปนอุปกรณอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 



 

504336 การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ      3(2-2-5) 
  (Energy Management in Enterprise) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงาน หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน การอนุรักษพลังงานไฟฟา
ภายในบาน  การอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารควบคุมหรือสถานประกอบการ  การปฏิบัติตรวจวิเคราะห
พลังงานไฟฟาภายในอาคาร การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบที่ประกาศโดยกระทรวงพลังงาน 
 
504371  โครงการวิจัยและพัฒนา 1       1(0-3-2) 
  (Project Research and Development 1) 
 หลักการ ทฤษฎีการวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนา มาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใช
เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม เพื่อเปนแนวทางการแกปญหา แลวนําเสนอในรูปแบบ การกําหนด 
วัตถุประสงค ขอบเขต เงื่อนไข ข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการอยางเปนระบบ  
 
504381 การบริการวิชาการและการบริการชุมชน      1(0-3-2) 
  (Academic Service for Community Service) 
 หลักการ การจัดการสัมมนาบริการวิชาการ และ/หรือ การบริการเพื่อพัฒนาใหชุมชน ความตองการของ
กลุมคนหรือชุมชนเปาหมาย ทั้งในและ/หรือนอกหองเรียน  เพื่อการนําความรูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ระหวางนักศึกษา อาจารย วิทยากร เพื่อใหมีทักษะสามารถเขียนนําเสนอโครงการ รางหนังสือเชิญ ประชาสัมพันธ 
วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เพื่อหาแนวทางแกปญหา  วิธีการดําเนินงานอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ แลว
นําเผยแพรตอสังคม 
 
504472 โครงการวิจัยและพัฒนา 2       2(0-6-4) 
  (Project Research and Development 2) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504371 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 
 การหาแนวทางแกปญหาจาก โครงการวิจัยและพัฒนา 1 มาทําเปนรูปธรรม และทําการทดลอง สรุปผล 
และปญหาที่พบ พรอมแนะแนวทางแกไขหรือปรับปรุง เพื่อตอบ วัตถุประสงค ขอบเขต เงื่อนไข ข้ันตอน 
กระบวนการ และวิธีการที่ไดจากโครงการวิจัยและพัฒนา 1 
 
 2. วิชาเอกเลือก 
 2.1 กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
505221 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส      3(2-2-5)  

(Electronic Circuit Analysis) 
 การไบอัสทรานซิสเตอรและกราฟแสดงคุณลักษณะคาพารามิเตอร การไบอัสเฟตและกราฟแสดง
คุณลักษณะคาพารามิเตอร การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยทรานซิสเตอรแบบตางๆ การวิเคราะหวงจรขยาย
สัญญาณโดยใชแบบจําลองของทรานซิสเตอร การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยเฟตแบบตางๆ  การวิเคราะห
วงจรขยายสัญญาณโดยใชแบบจําลองของเฟต ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรขยายสัญญาณ  วงจรขยายแบบ
ปอนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายกําลังแบบตางๆ วงจร พาวเวอรซับพลาย ปฏิบัติและทดลองเกี่ยวกับ
วงจรแบบตางๆ ที่ครอบคลุมเน้ือหาของทฤษฎี ไมนอยกวา 5 การทดลอง 
 
 



 

505321 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล   3(2-2-5) 
  (Electronics Circuit Design and Simulation) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504221 อิเล็กทรอนิกส 2 
 ข้ันตอนการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย วงจรขยายสัญญาณชนิดเชิงเสน วงจร
แหลงจายไฟ วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถ่ี เปนตน การใชโปรแกรมจําลองผลการทํางานของวงจร
อิเล็กทรอนิกส ไดแก Proteus, Multisim,  PSpice หรืออื่นๆ 
 
505331 ออปแอมปและการใชงาน      3(3-0-6) 

(Op-amp and Applications) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504221 อิเล็กทรอนิกส 2 
 คุณสมบัติออปแอมปพื้นฐาน ขอจํากัดตางๆ ของออปแอมป วงจรออปแอมปเชิงเสน วงจรออปแอมปไม
เปนเชิงเสน วงจรกรองแบบแอกทีฟชนิดตางๆ วงจรกําเนิดสัญญาณ การประยุกตใชงาน ออปแอมปในรูปแบบ
ตางๆ 
 
505332 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
  (Industrial Electronics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504221 อิเล็กทรอนิกส 2 
 โครงสรางการทํางานและคุณลักษณะของอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร เซนเซอรแบบตางๆ อุปกรณ
ทรานสดิวเซอร ที่มีผลจากความรอน แสง เสียง แรงกล สนามแมเหล็ก ความช้ืน กาซ ควัน และการประยุกตใช
งานเปนวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 
 
505341  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 
  (Object Oriented Programming) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504145 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  ศึกษาองคประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ ไดแก คลาส ออบเจ็กต แอตทริบิวต    
เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอรฟซึม เปนตน ภาคปฏิบัติใชโปรแกรมเครื่องมือชวยสอนเพื่อศึกษาคุณสมบัติ
ขององคประกอบและทดลองเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกตทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม 
 
505342      ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน      3(2-2-5) 
  (Embedded System and Application) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504241 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 
 ตัวอยางไมโครคอนโทรลเลอรชนิดตางๆ  ต้ังแตระดับเบื้องตนไปจนถึงที่ใชงานในระดับสูง  การออกแบบ
ระบบสมองกลฝงตัวโดยใชไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเช่ือมตอที่จําเปน  ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม  และ
การปรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทมเพื่อใหทํางานไดบนระบบสมองกลฝงตัวที่ออกแบบข้ึน  หลักการและวิธีการ
ในการออกแบบซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัวบนหลักการของการออกแบบระบบแบบเรียลไทม  และตัวอยาง
การใชงาน 
 
 
 
 



 

505343 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงและการใชงาน       3(2-2-5) 
  (Advanced Digital Circuit Designs and Applications) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504241 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 
 ฝกปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชงานไอซีดิจิทัลสมัยใหม ไดแก CPLD , FPGA หรือ 
อื่นๆ ต้ังแตข้ันตอนการกําหนดความตองการ ออกแบบวงจร การจําลองการทํางาน การนําวงจรที่ออกแบบสรางลง
บนไอซีดิจิทัลสมัยใหม  และตอวงจรทดสอบการทํางาน 
 

505344 การออกแบบลายวงจรพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-2-5)    
  (Printed Circuit Board Design Using Computer Program)  
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 505432 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส และการจําลองผล 
 หลักการออกแบบลายวงจรพิมพ ประเภทแผนทองแดง แผนฟลมไวแสง สมบัติทางเคมีของกรดกัดลาย
วงจรพิมพ  การออกแบบลายวงจรพิมพแบบช้ันเดียวและหลายช้ันดวยโปรแกรม Protel, Eagle หรืออื่นๆ ข้ันตอน
การทําบอรดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบอุตสาหกรรมและแบบ DIY การลงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนบอรด
และปฏิบัติเกี่ยวกับเน้ือหาที่เกี่ยวของ 
 

505345 เทคโนโลยีหุนยนต       3(2-2-5)    
           (Robotics Technology) 
 ประเภทของหุนยนต องคประกอบของหุนยนต การออกแบบหุนยนตตามลักษณะการใชงาน  การ
ตรวจจับรับรูของหุนยนต เซนเซอรตรวจจับวัตถุ เซนเซอรตรวจจับสี เสียง การเคลื่อนไหว การเขียน
โปรแกรมควบคุมหุนยนตเบื้องตน จัดการประลองแขงขันหุนยนต 
 

505421 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม        3(3-0-6) 
    (Modern Electronics Technology) 
         ศึกษานวัตกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ที่ใชในผลิตภัณฑสมัยใหม โดยอาศัยหลักการวิศวกรรมยอนรอย 
 

505431 อิเล็กทรอนิกสกําลัง        3(2-2-5) 
(Power Electronics) 

 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504221 อิเล็กทรอนิกส 2             
 คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดแก ไดโอดกําลัง ทรานซิสเตอรกําลังชนิดไบโพลาร มอสเฟต 
ไอจีบีที วงจรคอนเวอรเตอรขนิดตางๆ วงจรอินเวอรเตอร คุณสมบัติทางแมเหล็กของหมอแปลงและตัวเหน่ียวนํา
ในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรขับชนิดตางๆ 
 

505432 วงจรอิเล็กทรอนิกสชั้นสูง       3(3-0-6)
  (Advanced Electronic Circuit) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 504221 อิเล็กทรอนิกส 2 
 ทฤษฎีและการออกแบบวงจรอนาลอกแบบแบงเวลา (Discrete-time Analog Circuits) ไดแก วงจร
กรองสัญญาณแบบ Itched-Capacitor วงจรสุมขอมูล (Sample-Data) วงจร Sample and Hold เปนตน วงจร
แปลงสัญญาณอนาลอกเปนดิจิทัล (Analog to Digital Converter) ทั้งแบบปกติและแบบ Over sampling การ
ออกแบบและการใชงานวงจรโอเปอเรชันนัลแอมปปลิไฟลทั้งในระบบที่เปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน ไดแก วงจร
กรองแบบแอคทีฟ (Active filter) วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ (Comparator) เปนตน ศึกษาทฤษฎีการออกแบบ
และลักษณะการใชงานของวงจร Phase - Locked Loops 



 

505451 อิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร       3(0-6-3)
  (Electronic Communication) 

วิวัฒนาการของการสื่อสาร หลักและวงจรการมอดูเลช่ันแบบอนาลอกและดิจิทัล วงจร ระบบสื่อสารผาน
ดาวเทียม การสื่อสารดวยแสงระบบการสื่อสารแบบตางๆไดแก โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ 
  

2.2 กลุมวิชาโทรคมนาคม 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
506251 หลักการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  (Principles of Communication) 
 วิวัฒนาการของการสื่อสาร ความหมายของขอมูล คลื่นรบกวน และคลื่นแทรกแซง หลักการ มอดูเลช่ัน
และการสงแบบตางๆ วงจรและหลักการทํางานของเครื่องรับชนิดซูเปอรเฮทเทอโรดายน ฟรีเควนซีและเฟสมอ
ดูเลช่ัน การลดเสียงรบกวน พัลสมอดูเลช่ัน ระบบรหัสการแพรกระจายคลื่นวิทยุผานบรรยากาศ ระบบสื่อสารผาน
ดาวเทียม การสื่อสารดวยแสงระบบการสื่อสารแบบตางๆ ไดแก โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ 
 
506252 ปฏิบัติการโทรคมนาคม        1(0-3-2) 

(Telecommunication Engineering Laboratory)  
 พ้ืนความรู : ศึกษาพรอมกับรายวิชา 506251 หลักการสื่อสาร 
 ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชาหลักการสื่อสาร และหัวขอที่เกี่ยวของกับการสื่อสารโทรคมนาคม   
อยางนอย 8 การทดลอง 
 
506353 วิศวกรรมโทรศัพท         3(3-0-6) 

(Telephone Engineering) 
 เทคนิคของการใหสัญญาณและการสวิตซในโครงขายวงจรโทรศัพทการคํานวณทราฟริกและการ
คาดการณโครงขายวงจร โทรศัพทสาธารณะ อุปกรณหลายทางและสายสง ระบบสวิตซแบบเอสพีซี ระบบเอสดี
เฮช ระบบโทรศัพทตูสาขา ระบบไอเอสดีเอ็น ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่   
 
506354 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย       3(3-0-6) 
  (Data Communication and Network)    
 แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรมการจัดช้ันของโครงขายการสื่อสารโพรโทคอลแบบ
จุดตอจุดและการเช่ือมโยง แบบจําลองหนวงในโครงขายขอมูล การสื่อสารแบบเขาถึงหลายทาง การจัดเสนทางใน
โครงขายขอมลู การควบคุมการไหลของขอมูล 
 
506356 การสื่อสารใยแสง         3(3-0-6) 

(Optical Fiber Communication) 
 ระบบสื่อสารเคเบิลใยแสง การเดินทางของเสนใยแสง ชนิดเสนใยแสง ชนิดของเคเบิลใยแสง พารามิเตอร
การสงทางแสง กระบวนการผลิตเสนใยแสงและเคเบิลใยแสง  แหลงกําเนิดแสง หลักการของเลเซอร การมอดูเลต
ทางแสง ตัวตรวจจับแสง ตัวทวนสัญญาณแสง คัปเปลอร การตรวจดูความสกปรกของหนาตัดเสนใยแสง การ
เช่ือมตอเสนใยแสงแบบสไปซ การเขาหัวตอ การใชงาน OTDR  ในการวิเคราะหโครงขายและตรวจหาตําแหนง
จุดเสีย แนวโนมของการสื่อสารใยแสงในอนาคต 
 



 

506358 เทคโนโลยีสายอากาศ       3(3-0-6) 
  (Antenna Technology) 
 นิยามและ ทฤษฎีพื้นฐาน การกําหนดทฤษฎีของปญหาการแพรคลื่น แหลงกําเนิดสัญญาณจุดแบบไอโซ
โทรปค กระสวนสนามและกระสวนกําลัง ทิศทางและอัตราการขยาย อิมพีแดนซของการแพร  โพราไลเซช่ันของ
คลื่น การแพรคลื่นจากช้ินสวนกระแส สมบัติการแพรคลื่นของสายอากาศแบบเสนลวด สายอากาศแบบแถวลําดับ
เชิงเสน สายอากาศแบบยูดา-ยากิ สายอากาศแบบล็อก-เพอรริโอดิก สายอากาศแบบอะเพอเจอร สายอากาศแบบ
จานสะทอน และการทดสอบสายอากาศ 
 
506359 ระบบสายเคเบิลเพ่ือการสื่อสารโทรคมนาคม    3(3-0-6) 
  (Cable Systems for Telecommunication) 
 ชนิดและเคเบิลในการสื่อสารโทรคมนาคม หนวยของสายเคเบิล หัวเช่ือมตอสายเคเบิล ทฤษฏีเบื้องตน
เกี่ยวกับเคเบิลประเภทตาง ๆ ในการสื่อสารโทรคมนาคม แนวทางการออกแบบ มาตรฐานการเช่ือมตอ และติดต้ัง
ระบบสายสัญญาณคูบิดตีเกลียว (Twisted Pair Cable) สายเคเบิลแกนรวม (Coaxial Cable) และสายเคเบิลเสน
ใยแสง (Optical Fiber Cable) 
 
506360 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง     3(3-0-6) 
  (Internet of Things Technology) 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง (ไอโอที) เทคโนโลยีที่ เกี่ยวของกับ ไอโอที  และ
สถาปตยกรรมไอโอทีแบบตางๆ  เครื่องมือในการพัฒนาไอโอที  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณสมองกลฝงตัวเพื่อ
ใชงานในระบบไอโอที  การเช่ือมตออุปกรณกับอินเทอรเน็ต  การเช่ือมตออุปกรณกับเครื่องมือตางๆ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต การประยุกตใชงานไอโอที  แนวโนมเทคโนโลยี    ไอโอทีในอนาคต 
 
506441 ปฏิบัติการระบบเครือขาย      3(0-6-3) 
  (Networking System Laboratory)    

ทดลองและทําความเขาใจระบบเครือขาย โดยอางอิงจากเน้ือหาของ CCNA (Cisco Certified Network 
Academy) หรือที่เกี่ยวของ โดยจะเนนถึงการออกแบบ การทดสอบระบบ รวมถึงการกําหนดคาคุณสมบัติตางๆ  
ที่จําเปนในการสรางเครือขาย 
 
506450 หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม       3(3-0-6) 

(Selected Topics in Telecommunication) 
 หัวขอเรื่องพิเศษทางโทรคมนาคม ที่มีเน้ือหาชวยสงเสริมความถนัดของนักศึกษา  สิ่งที่นักศึกษาสนใจแต
ไมมีการสอนตามปกติ  สิ่งที่กําลังพัฒนาและวิทยาการลาสุดในปจจุบันที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม 
 
506455 การสื่อสารแบบไรสาย         3(3-0-6) 

(Wireless Communication)  
 นิยามการสื่อสารแบบไรสาย สเปคตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสื่อสารแบบไรสายสมัยใหม เฟรสเนลโซน 
การสื่อสารแบบแนวสายตา (LOS) การสื่อสารแบบไมใชแนวสายตา (NLOS) หลักการเบื้องตนและแนวคิดในการ
ออกแบบระบบสื่อสารแบบไรสาย เทคนิคการเขาถึงหลายทางสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย  สมการการสงผาน
ของฟริส  การสื่อสารสนามระยะใกล  เครือขายเซนเซอรไรสาย เทคโนโลยีโมบายลอินเทอรเน็ต มาตรฐาน
เครือขายแบบไรสาย แนวโนมเทคโนโลยีสื่อสารแบบไรสายในอนาคต 



 

506457 การสื่อสารดาวเทียม       3(3-0-6) 
  (Satellite Communication) 
 ระบบดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมวงโคจรตํ่า ดาวเทียมวงโคจรปานกลาง ดาวเทียมอยูกับที่  ระบบจาน
สายอากาศของดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน การมอดูเลตและการแยกสัญญาณ การเขารหัส และการถอดรหัส
ในระบบการสื่อสารดาวเทียม การแพรกระจายคลื่น ระหวางโลกและดาวเทียม ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟยรและ
ผลกระทบจากการแพรกระจายสัญญาณดาวเทียม การลดของสัญญาณเน่ืองจากช้ันบรรยากาศ สัญญาณรบกวน 
ทรานสพอนเดอรของดาวเทียม การสงสัญญาณผานดาวเทียม ระบบการสื่อสารระหวางดาวเทียมกับสถานี
ภาคพื้นดิน การแกวงของสัญญาณดาวเทียม การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมยานความถ่ี C Ku และ Kc 
เน่ืองจากฝน ผลกระทบของความหนาแนนอิเล็กตรอนในช้ันบรรยากาศที่มีตอสัญญาณดาวเทียม และสาธิตใหเห็น
อุปกรณในระบบดาวเทียม 
 
506461 โทรคมนาคมไทย       3(3-0-6) 
  (Telecommunications of Thailand) 
 ประวัติความเปนมาของการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย องคกรที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร 
เครือขายและสารสนเทศ ผูใหบริการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม นโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคมในปจจุบันและแนวโนม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับโทรคมนาคม 
 
506462 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี    3(0-6-3) 
  (Development of Applied Programs for Mobile Devices) 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ โดยศึกษาสถาปตยกรรมฮารดแวร 
คุณลักษณะ ขอจํากัด กระบวนการของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใชสําหรับพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การติดตอ
กับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อทดสอบและแกไข
ขอผิดพลาดบนระบบคอมพิวเตอร 
 
506463 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมขั้นสูง     3(0-6-3) 
  (Advanced Telecommunication Engineering Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวขอที่ เรียนในวิชาการสื่อสารใยแสง ระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง และหัวขอที่เกี่ยวของกับการสื่อสารโทรคมนาคม อยางนอย 8 การทดลอง 
 
 3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
504391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1(0-45-0) 

(Preparation for Professional Experience in Electronics  and  
Telecommunication) 

 จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ใน
ดานการรับรู  ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการในการฝกปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของ
ในวิชาชีพ 



 

504492 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 5(0-450-0) 
  (Field Experience in Electronics and Telecommunication) 
 พ้ืนความรู  : สอบผานรายวิชา 504391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
 และโทรคมนาคม 
 ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบูรณา
การความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
หรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหไดรับความรู พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพ  
 
504493 สหกิจศึกษา        6(0-640-0) 

(Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน  โดยบูรณา
การความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเปน
พนักงานขององคกร จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอ
โครงการตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ เพื่อใหเกิดทักษะ องค
ความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
13. บันทึกผลการเรียน 
 

แผนการศึกษาอิเล็กทรอนนิกส 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 
002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   
004001  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   

เอกบังคับ 

504111  เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 3(0-6-3)   
504112  เครื่องมือวัดทางไฟฟา 3(2-2-5)   
504121  วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)   
504145  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   

รวม 18(12-12-30) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 
001001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   
001002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)   
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 

504122  อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6)   
504123  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2)   
504113  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1  3(2-2-5)   
504101  แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค 3(3-0-6)   

รวม 19(17-5-37) 
  

 
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 

504211  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 3(2-2-5)   
504201  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
504241  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5)   
504221  อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6)   
504222  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 1(2-2-5)   
504334  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

รวม 19(17-8-38) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 004006  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 

504214  งานวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3(0-6-3)   
504244  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   
504242  ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6)   
504243  ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 1(0-3-2)   

เอกเลือก 
505221  การวิเคราะหวงจรอิเล็ก 
            ทรอนิกส           

3(2-2-5)   

รวม 16(10-13-27) 
  

 
 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 
003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 
504332  การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได    3(2-2-5)   
504312  เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน 3(2-2-5)   

เอกเลือก 
505343  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและ
การใชงาน 

3(2-2-5)   

505332  อิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
เลือกเสร ี 506356  การสื่อสารใยแสง 3(3-0-6)   

รวม 21(17-8-38) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
ศึกษาทั่วไป 002002  ทองถ่ินไทย 3(3-0-6)   

เอกบงัคับ 

504311  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   
504335  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
504336  การจัดการพลังงานใน 
            สถานประกอบการ 

3(2-2-5)   

504371  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
504381  การบริการวิชาการและ 1(0-3-2)   

เอกเลือก 
505342  ระบบสมองกลฝงตัวและ 
            การใชงาน 

3(2-2-5)   

505451  อิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร 3(0-6-3)   
ฝก

ประสบการณฯ 
504391  การเตรียมฝกประสบการณ 
            วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอ 
            นิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 21(12-63-34) 
  

 
 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
ฝก

ประสบการณฯ 
504492  การฝกประสบการณ
วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  
            และโทรคมนาคม หรือ 
504493  สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
หรือ 

 
6(0-640-0) 

  

รวม 
5(0-450-0) 

หรือ 
6(0-640-0) 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
เอกบังคับ 504472  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-4)   

เอกเลือก 
505431  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5)   
505341  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)   
505421  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(3-0-6)   

เลือกเสร ี
506462  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
สําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3)   

รวม 14(7-16-23) 
  

 
แผนการศึกษาโทรคมนาคม 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 
002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   
004001  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   

เอกบังคับ 

504111  เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส 3(0-6-3)   
504112  เครื่องมือวัดทางไฟฟา 3(2-2-5)   
504121  วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)   
504145  การเขียนโปรแกรมคอมพิว- 
            เตอร 

3(2-2-5)   

รวม 18(14-8-32)   

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 
001001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)   
001002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)   
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสิน ใจ 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 

504122  อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6)   
504123  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-2)   
504113  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 1  3(2-2-5)   
504101  แคลคูลัสสําหรับชางเทคนิค 3(3-0-6)   

รวม 19(17-5-38) 
  

 



 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 

504211  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 2 3(2-2-5)   
504201  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
504241  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5)   
504221  อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6)   
504222  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 1(2-2-5)   
504334  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

รวม 19(17-8-38)   
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
ศึกษาทั่วไป 004006  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 

504214  งานวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3(0-6-3)   
504244  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)   
504242  ไมโครคอนโทรลเลอร 3(3-0-6)   
504243  ปฏิบัติการไมโครคอนโทรเลอร 1(0-3-2)   

เอกเลือก 
506251  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)   
506252  ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2)   

รวม 17(11-14-30)   

 
ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 
003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 
504332  การควบคุมเชิงตรรกแบบ
โปรแกรมได 

3(2-2-5)   

504312  เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน 3(2-2-5)   

เอกเลือก 
506441  ปฏิบัติการระบบเครือขาย 3(0-6-3)   
506463  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม
ข้ันสูง 

3(0-6-3)   

เลือกเสร ี 506457  การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)   

รวม 21(13-16-34)   

 



 

ปท่ี  3 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
ศึกษาทั่วไป 002002  ทองถ่ินไทย 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 

504311  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   
504335  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
504336  การจัดการพลังงานในสถาน
ประกอบการ 

3(2-2-5)   

504371  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
504381  การบริการวิชาการและ 
การบริการชุมชน 

1(0-3-2)   

เอกเลือก 506354  การสื่อสารขอมูลและโครงขาย 3(3-0-6)   
ฝก

ประสบการณฯ 
504391  การเตรียมฝกประสบการณ 
            วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอ- 
            นิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 18(13-55-32)   

 
ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ฝก
ประสบการณฯ 

504492  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  
            และโทรคมนาคม หรือ 
504493  สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
หรือ 

6(0-640-0) 

  

รวม 
5(0-450-0) 

หรือ 
6(0-640-0) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี  4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 
เอกบังคับ 504472  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-4)   

เอกเลือก 

506461  โทรคมนาคมไทย 3(3-0-6)   
506450  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(3-0-6)   
506360  เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 
            ประสานสรรพสิ่ง 

3(3-0-6)   

506462  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
            สําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3)   

เลือกเสร ี 505421  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมัยใหม  3(3-0-6)   
รวม 17(12-12-31)   

 


