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สาสนจากประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเนื่อง)  
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง)    
อยูภายใตสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัตถุประสงคของหลักสูตรมุงเนน
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานสายอาชีพดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งองคกรตางๆทั้งในและตางประเทศ โดยการพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนรูอยางมีระดับ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งในและนอกหองเรียน การคิดอยางมีเหตุผลทั้งในกรอบ
และนอกกรอบ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนใหกาวไกล สรางเสริมใหมีความเปนผูนําและผูตาม ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
ความสามารถทั้งดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางบัณฑิตที่เปนบัณฑิตสมบูรณ
แบบสูสังคม ณ โอกาสน้ี อาจารยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมทุกทานที่เขามาสูการเปนนักศึกษา เพื่อฝกฝน
พัฒนาตนเองเตรียมความพรอม เพิ่มโอกาสใหตนเองสามารถกาวเขาสูการแขงขันตลาดแรงงานในภายภาคหนา  
ขออํานวยพรใหนักศึกษาใหมทุกคนประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพ วิชาชีพ และครอบครัว ตามจุดมุงหมายที่
ทานไดต้ังใจไวทุกประการ 
  

                   
        (ดร. กฤตยา  นาคประสิทธ์ิ) 
       ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง)                         
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเนื่อง) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 

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

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ช่ือเต็ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) 
       ช่ือยอ อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)  

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Bachelor of Industrial Technology 
(Electronics and Telecommunication Technology)   

   ช่ือยอ B.Ind.Tech. (Electronics and Telecommunication Technology) 
 
3. ปรัชญา 
 มุงผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการใชและสรางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเพื่อ
ตอยอดสูนวัตกรรมบนพื้นฐานจริยธรรม อันกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา  86  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 การ
รถไฟแหงประเทศไทย บริษัทรถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด การทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนตน 
 
7. โครงสรางของหลักสูตร 

7.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  80  หนวยกิต 
7.2 โครงสรางหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    15 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา      3-6 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร หรือ กลุมวิชาสังคมศาสตร  3-6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3-6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาการบริหารจัดการ      3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 59 หนวยกิต 
2.1 วิชาเอกบังคับ      10 หนวยกิต 

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

 
 



 

2.2 วิชาเอกเลือก       15 หนวยกิต 
- กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือกลุมวิชาโทรคมนาคม   15 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ      4 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
7.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
- หมวดวิชาเฉพาะ 

เลขประจําวิชาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม (ตอเน่ือง) ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 1-3 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 
514 หมายถึง วิชาเอกบังคับในกลุมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 
515  หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมอิเล็กทรอนิกส (ตอเน่ือง) 
516  หมายถึง  วิชาเอกเลือกในกลุมโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 

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

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

ลําดับเลขตําแหนงที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 
2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(ตอเน่ือง) มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชาเรียนไมนอยกวา   15   หนวยกิต 
1. กลุมวิชาภาษา  เรียนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
001001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) หนวยกิต 
001002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6) หนวยกิต 
001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0-6) หนวยกิต 
001004  ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ   3(3-0-6) หนวยกิต 
001005  ความงดงามทางภาษาไทย   3(3-0-6) หนวยกิต 
001006  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) หนวยกิต 
001007  ภาษาจีนกลางพื้นฐาน     3(3-0-6) หนวยกิต 

 



 

001008  ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน      3(3-0-6) หนวยกิต 
001009  ภาษาเขมรพื้นฐาน       3(3-0-6)  หนวยกิต 
001010  ภาษาฮินดีพื้นฐาน       3(3-0-6)  หนวยกิต 
001011  ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน       3(3-0-6) หนวยกิต 
001012  ภาษาลาวพื้นฐาน         3(3-0-6)          หนวยกิต 
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรหรือกลุมวิชาสังคมศาสตร เรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
กลุมวิชามนุษยศาสตร 
002001  วิถีแหงชีวิต    3(3-0-6) หนวยกิต 
002002  ทองถ่ินไทย    3(3-0-6) หนวยกิต 
002003  จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) หนวยกิต 
002004  มนุษยกับสุนทรียภาพ   3(3-0-6) หนวยกิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 
003001  การเปนพลเมือง    3(3-0-6) หนวยกิต 
003002  สังคมโลกอนาคต    3(3-0-6) หนวยกิต 
003003  มนุษยกับอารยธรรม   3(3-0-6) หนวยกิต 
003004  อาเซียนศึกษา    3(3-0-6) หนวยกิต 
003005  กฎหมายในการดํารงชีวิต   3(3-0-6) หนวยกิต 
003006  แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง  3(3-0-6) หนวยกิต 
4. กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
001001  เทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) หนวยกิต 
001002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ  3(3-0-6) หนวยกิต 
001003  การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) หนวยกิต 
001004  สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
001005  อาหารเพื่อชีวิต    3(3-0-6) หนวยกิต 
001006  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) หนวยกิต 
5. กลุมวิชาการบริหารจัดการ เรียนไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม  3(3-0-6) หนวยกิต 
005002  เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต   3(3-0-6) หนวยกิต 
005003  การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน  3(3-0-6) หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา   65 หนวยกิต 
1. วิชาเอกบังคับ     เรียน    43 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาหลัก     เรียน   28 หนวยกิต 
514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม  3(3-0-6)  หนวยกิต 
514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา   3(3-0-6) หนวยกิต 
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล  3(0-6-3) หนวยกิต 
514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) หนวยกิต 
514211  สนามแมเหล็กไฟฟา   3(3-0-6) หนวยกิต 

 
 
 



 

1.2  กลุมวิชาไมโครคอนโทรลเลอร   เรียน 6 หนวยกิต 
514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน  3(2-2-5) หนวยกิต 
514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ   3(2-2-5) หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร   เรียน 9        หนวยกิต 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(3-0-6) หนวยกิต 
514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  3(0-6-3) หนวยกิต 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่ 3(0-6-3) หนวยกิต 
1.4 กลุมวิชางานอุคสาหกรรม    เรียน 6 หนวยกิต 
514141  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) หนวยกิต 
514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5) หนวยกิต 

   1.5 กลุมวิชาบูรณาการ 
514151  การบริการวิชาการและการบริการชุมชน 1(0-3-2) หนวยกิต 
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1  1(0-3-2) หนวยกิต 
514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2  2(0-6-3) หนวยกิต 
2. วิชาเอกเลือก เลือกเรียน     ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
เลือกเรียนกลุมแขนงวิชาไดเพียงกลุมแขนงเดียวเทาน้ัน (กลุมแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือกลุมแขนงวิชา

โทรคมนาคม)   
2.1  กลุมแขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส    เรียนไมนอยกวา   15 หนวยกิต 
515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและการใชงาน 3(0-6-3) หนวยกิต 
515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล  3(0-6-3) หนวยกิต 
515201  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม   3(2-2-5) หนวยกิต 
515202  การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได  3(2-2-5) หนวยกิต 
515203  การออกแบบลายวงจรพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) หนวยกิต 
515204  อิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร    3(0-6-3) หนวยกิต 
515205  อิเล็กทรอนิกสกําลัง    3(2-2-5) หนวยกิต 
515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม   3(0-6-3) หนวยกิต 
515207  เทคโนโลยีหุนยนต    3(2-2-5) หนวยกิต 
2.2  กลุมแขนงวิชาโทรคมนาคม   เรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
516101  หลักการสื่อสาร     3(3-0-6) หนวยกิต 
516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม    1(0-3-2) หนวยกิต 
516103  การสื่อสารใยแสง     3(3-0-6) หนวยกิต 
516201  การสื่อสารแบบไรสาย    3(3-0-6) หนวยกิต 
516202  โทรคมนาคมไทย     3(3-0-6) หนวยกิต 
516203  การสื่อสารดาวเทียม    3(3-0-6) หนวยกิต 
516204  เทคโนโลยีสายอากาศ    3(3-0-6) หนวยกิต 
516205  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง  3(2-2-5) หนวยกิต 
516206  การสื่อสารขอมูลและโครงขาย   3(3-0-6) หนวยกิต 
516207  ระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคม 3(3-0-6) หนวยกิต 
516208  วิศวกรรมโทรศัพท    3(3-0-6) หนวยกิต 
516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม   3(0-6-3) หนวยกิต 



 

516210  ปฏิบัติการระบบเครือขาย    3(0-6-3) หนวยกิต 
3.  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   เรียน 4-7       หนวยกิต 

  3.1 บังคับ       1  หนวยกิต 
514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  1 (0-45-0) หนวยกิต 
   3.2 เลือก       3-6  หนวยกิต 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม    3 (0-270-0) หนวยกิต 

514163  สหกิจศึกษา     3 (0-640-0) หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี    เรียนไมนอยกวา  6       หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน

มาแลว  และตองไม เปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 
 
8. บุคลากร 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด 

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ดร. กฤตยา  นาคประสิทธ์ิ วศ.ด.  
 
วศ.ม.          
 
วศ.บ.  
เกียรตินิยมอันดับ 2  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมโทรคมนาคม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง   

ผศ. ธีรพันธุ  สุทธิเทพ           วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโทรคมนาคม     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี                      

นายเสกสิทธ์ิ  กมลชัย วศ.บ.   วิศวกรรมโทรคมนาคม          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ดร. พงษนรินทร ศรีพลอย   วศ.ด  

วศ.ม.              
วศ.บ.  

วิศวกรรมโทรคมนาคม     
วิศวกรรมโทรคมนาคม     
วิศวกรรมโทรคมนาคม            

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี          
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี          

นายเอกวิทย  หวังกั้นกลาง 
(ลาศึกษาตอ) 

วศ.ม.    
วศ.บ    

แมคคาทรอนิกส 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี          
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  

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

วิศวกรรมไฟฟา 
 
อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร ี
สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
ฉะเชิงเทรา 

 
 



 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
(เรียงลําดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุ 

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

นางสาวสุวพัชร  คัดจันทึก 
 

ค.อ.ม.  
 
วท.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
อิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร ี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 

นายสมิทธ  ปรีชาญาณ วศ.ม.    
วศ.บ    

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายนิทัศน  สุริยะกาญจน วศ.ม.   
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

นายสันติ  ชวนนอก วศ.ม.  
             
วศ.บ.  

วิศวกรรมไฟฟา 
 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

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

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมแมคคา 
ทรอนิกส 
วิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

นายพิเชฐ  เกล็ดงูเหลือม อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นายฉัตรชัย  สุดดีพงษ อส.บ. 
(วิศวกรรมศาสตร) 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 



 

10. อาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน 
 ภาคปกติ 

หมูเรียนที่ 1 อาจารยเสกสิทธ์ิ  กมลชัย 
หมูเรียนที่ 2 ดร. สุรชัย  วงษฟูเก ียรติ 
 

 ภาคกศ.ปช. 
หมูเรียนที่ 1 อาจารยสุวพัชร  คัดจันทึก 
หมูเรียนที่ 2 อาจารยนิทศน  สุริยะกาญจน 

 
11. แผนการศึกษา 
 11.1 ภาคปกติ 
  11.1.1 กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5) 
514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
รวม 21(20-4-40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

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

เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและการใชงาน 3(2-2-5) 

515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการ 
            จําลองผล 

3(2-2-5) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
         เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 20(14-56-34) 
 

ปท่ี 1 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 
            อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม         

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) 
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 

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

3(0-6-3) 

เอกเลือก 515201  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
รวม 22(15-15-33) 

 
 
 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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

515205  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(0-6-3) 

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3) 
รวม 14(2-26-19) 

 
11.1.2 กลุมวิชาโทรคมนาคม 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
รวม 21(17-8-38) 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน 3(2-2-5) 
514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(0-3-6) 
514151  การบริการวิชาการและบริการชุมชน 1(0-3-2) 

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

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
       เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 21(14-56-39) 



 

ปท่ี 1 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 
             อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม         

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) 
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 

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

3(0-6-3) 

เอกเลือก 516210  ปฏิบัติการระบบเครือขาย 3(0-6-3) 
รวม 22(13-19-36) 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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

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

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3) 
รวม 14(6-18-21) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11.2 ภาค กศ.ปช.  
   11.2.1 กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(3-0-6) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(0-6-3) 

รวม 15(12-6-27) 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

514141  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยใน 
            งานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและการใชงาน 3(0-6-3) 

รวม 15(11-8-26) 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน 3(2-2-5) 

514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 
รวม 9(5-8-14) 

 
 
 
 
 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 514221  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
514241  การจัดการพลงังานในสถานประกอบการ 3(2-2-5) 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3) 

รวม 15(10-10-25) 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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

เอกเลือก 515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการ 
            จําลองผล 

3(0-6-3) 

515201  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
515204  อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร 3(0-6-3) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 12(2-65-15) 
 

   
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 
            อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) 
เอกเลือก 515205  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(0-6-3) 

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3) 
รวม 11(2-20-14) 

 
11.2.2 กลุมวิชาโทรคมนาคม 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2-5) 
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5) 

รวม 15(13-4-28) 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

514141  การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยใน 
            งานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
เอกเลือก 516103  การสื่อสารใยแสง 3(3-0-6) 

รวม 15(14-2-29) 
 

 
 
 
 



 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน 3(2-2-5) 

514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 
รวม 9(5-8-14) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) 
เอกบังคับ 514221  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

514241  การจัดการพลังงานในสถานประกอบการ 3(2-2-5) 
514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3) 

รวม 12(8-8-20) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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

เอกเลือก 516101  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 
516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2) 
516203 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 
516210  ปฏิบัติการระบบเครือขาย 3(0-6-3) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0) 

รวม 13(6-60-21) 
   

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 
            อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

3(0-270-0) 

รวม 3(0-270-0) 
 



 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3) 
เอกเลือก 516202  โทรคมนาคมไทย 3(3-0-6) 
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(0-6-3) 

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3) 
รวม 11(3-18-25) 

 
13. คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               
  1. กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  (Thai for Communication)  
 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่ อสาร การใชภาษาไทยในชี วิตประจําวัน
กระบวนการพัฒนาดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 
 
001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1      3(3-0-6) 
  (English for Communication I) 
 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงขอความ
สั้นๆ การออกเสียงในระดับคํา วลี และประโยค การอานปายประกาศ แบบฟอรม ใบสมัคร ฉลากสินคาตางๆ การ
เขียนขอความเกีย่วกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ และการจดบันทึก 
 
001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2      3(3-0-6) 

(English for Communication II) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
 ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนข้ึน การฟงและการพูด แสดง
ความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานที ่
 
001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ       3(3-0-6) 
  (Thai for Occupational Purposes) 
 ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
 
 
 



 

001005 ความงดงามทางภาษาไทย      3(3-0-6) 
  (Aesthetics of Thai Language) 
 ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษา การประเมิน
คุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตางๆ 
 
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 การอานออกเสียง ภาษาจีนกลางตาม
มาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องตน 
 
001008 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  (Foundation Japanese)  
 คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน 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)   
 ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน และการเขียนการสนทนา
ในชีวิตประจําวัน  
 
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 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  (Psychology for Living)  
 องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนาตนเองการอยู
รวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
 
002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ       3(3-0-6) 
  (Man and Aesthetics) 
 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย ความซาบซึ้งใน
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) 
          แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโนมความเปนไปไดของปญหา
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 พัฒนาการอารยธรรมต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน 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 การเจรจาและความ
รวมมือในประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ ศักยภาพ ความเขมแข็งและความ พรอมของ
อาเซียนในการกาวสูเวทีโลก 
 
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)  
           ทฤษฎีดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวันวิธีการแกปญหา
โดยใชความรูและทักษะทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ ระบบขอมูลขาวสาร อินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลจาก
ฐานขอมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช
โปรแกรมประยุกตสํานักงาน การใชคอมพิวเตอรและความรูทางดานสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรูและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

(System Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผลการวิเคราะห
ขอมูลและขาวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน 



 

004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย     3(2-2-5) 
(Health Promotion and Exercise) 

 การสงเสริมสุขภาพตามชวงวัยตางๆ แบบองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปญญา 
การควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครียด ภูมิปญญาพื้นบาน
และสมุนไพรที่ใชในการดูแลสขุภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและ
วิธีการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 
004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต    3(3-0-6) 
  (Environment and Energy for Sustainable Living) 
 ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงานที่มี
ผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตางๆ 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) 
514111 คณิตศาสตรเพ่ืองานวิศวกรรม      3(3-0-6)  

(Engineering Mathematics) 
 ความสําคัญและการประยุกตใชวิศวกรรมเชิงเลข ตัวเลขและคาผิดพลาดจากการคํานวณดวยคอมพิวเตอร 
การหารากของสมการและระบบสมการ การประยุกตวิธีเชิงเลขกับปญหาพีชคณิต    เชิงเสน การฟงกชัน
โดยประมาณ การประมาณคาในชวงและนอกชวง การแกปญหาเชิงแคลคูลัสดวยวิศวกรรมเชิงเลข การกําหนด
ขอมูลการแกสมการเชิงอนุพันธและสมการเชิงอนุพันธยอย การใชซอฟตแวรและการเขียนโปรแกรมคํานวณในงาน
วิศวกรรม 
 
514112 การวิเคราะหวงจรไฟฟา        3(3-0-6) 
  (Electric Circuit Analysis) 
 กฎของโอหม กฎกระแสและกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ การวิเคราะหวงจรไฟฟาแบบตางๆ ทฤษฎีเทวนิน  
ทฤษฎีนอรตัน วงจรไฟฟาอันดับหน่ึง วงจรไฟฟาอันดับสอง วงจรอนุกรม RLC   วงจรขนาน RLC ฟงกชันถายโอน 
เฟสเซอรไดอะแกรม ไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส การแกตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส ไฟฟา
กระแสสลับ 3 เฟส การแกตัวประกอบกําลังในระบบไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส   
 
514113 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล      3(0-6-3) 

(Digital Circuits and Simulation) 
 ฝกปฏิบัติการตอวงจรลอจิกเกตเพื่อเรียนรูหลักการทํางานดิจิทัลลอจิกเกตพื้นฐานและการประยุกตใชงาน 
วงจรคอมไบเนช่ัน วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ และดีมัลติเพล็กซ  วงจรกําเนิด
สัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล วงจรแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเปนดิจิทัล การใช
โปรแกรมจําลองผลการทํางานของวงจรดิจิทัล การเขียนโปรแกรมวงจรลอจิกโดยใชไอซีดิจิทัลชนิดโปรแกรมได 
 
514114 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 

(Electronic Circuit Analysis) 
 การไบอัสทรานซิสเตอรและกราฟแสดงคุณลักษณะคาพารามิเตอร การไบอัสเฟตและ กราฟแสดง
คุณลักษณะคาพารามิเตอร การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยทรานซิสเตอรแบบตางๆ การวิเคราะหวงจรขยาย
สัญญาณโดยใชแบบจําลองของทรานซิสเตอร การใหไบอัสวงจรขยายสัญญาณดวยเฟตแบบตางๆ การวิเคราะห
วงจรขยายสัญญาณโดยใชแบบจําลองของเฟต ผลตอบสนองทางความถ่ีของวงจรขยายสัญญาณ  วงจรขยายแบบ
ปอนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร วงจรขยายกําลังแบบตางๆ วงจรพาวเวอรซับพลาย  
 



 

514211 สนามแมเหล็กไฟฟา       3(3-0-6) 
(Electromagnetic Field) 

 ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร ระบบพิกัด สนามไฟฟาสถิต ความเขม
สนามไฟฟา พลังงานและศักยไฟฟา ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา  สนามแมเหล็กแบบ คงตัว กฎบิโอซา
วารต กฎของแอมแปร แรงแมเหล็ก วัสดุแมเหล็กและการเหน่ียวนํา สนามที่เปลี่ยนตามเวลา  
 
514121      ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน      3(2-2-5) 
  (Embedded System and Application) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514113 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 
 ตัวอยางไมโครคอนโทรลเลอรชนิดตางๆ  ต้ังแตระดับเบื้องตนไปจนถึงที่ใชงานในระดับสูง  การออกแบบ
ระบบสมองกลฝงตัวโดยใชไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเช่ือมตอที่จําเปน  ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม  และ
การปรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทมเพื่อใหทํางานไดบนระบบสมองกลฝงตัวที่ออกแบบข้ึน  หลักการและวิธีการ
ในการออกแบบซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัวบนหลักการของการออกแบบระบบแบบเรียลไทม  และตัวอยาง
การใชงาน 
 
514221 ระบบควบคุมอัตโนมัติ       3(2-2-5) 

(Automatic Control System) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514121 ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน  
 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการเบื้องตนของระบบนิวเมติก ไฮดรอลิกและไฟฟา การ
ออกแบบระบบอัตโนมัติ การใชระบบนิวเมติก ไฮดรอลิก และไฟฟา การขนถายการปอน เครื่องมือ และอุปกรณ
ควบคุมดวยลมที่ใชเปนอุปกรณอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต การปอน เครื่องมือ และอุปกรณควบคุมดวยลมที่
ใชเปนอุปกรณอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต 
 
514131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร       3(0-6-3) 

(Computer Programming) 
 ปฏิบัติ การเขียนโฟรวชารต การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อประยุกตกับงานทางดาน
อิเล็กทรอนิกส หรือ ปญหาทางคณิตศาสตร และวิศวกรรมศาสตร โดยใชภาษาระดับสูง ไดแก Visual Basic, 
Visual C หรือภาษาอื่นๆ 
 
514132 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร       3(0-6-3) 
  (Computer Network) 
 ศึกษาและปฏิบัติในหัวขอ หลักการทํางานเครือขายและอุปกรณในระบบมาตรฐาน โมเดลโอเอสไอ 
โพรโตคอล การคอนฟกกูเรชันอุปกรณในระบบเครือขายโดยใชโปรแกรมจําลองสถานการณ ไดแก รูปแบบ VLAN 
RIP/IGRP, OSPF และ EIGGP 
 
514231 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี    3(0-6-3) 
  (Development of Applied Programs for Mobile Devices) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ โดยศึกษาสถาปตยกรรมฮารดแวร 
คุณลักษณะ ขอจํากัด กระบวนการของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใชสําหรับพัฒนาโปรแกรม



 

ประยุกต หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การติดตอ
กับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อทดสอบและแกไข
ขอผิดพลาดบนระบบคอมพิวเตอร 
 
514141 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 
 
514241     การจัดการพลงังานในสถานประกอบการ      3(2-2-5) 
  (Energy Management in Enterprise) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลังงาน หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงาน การอนุรักษพลังงานไฟฟา
ภายในบาน  การอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารควบคุมหรือสถานประกอบการ  การปฏิบัติตรวจวิเคราะห
พลังงานไฟฟาภายในอาคาร การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตามรูปแบบที่ประกาศโดยกระทรวงพลังงาน 
 
514151   การบริการวิชาการและการบริการชุมชน  1(0-3-2)    
  (Academic Service and Community Service) 
 หลักการ การจัดสัมมนาบริการวิชาการ และ/หรือ การบริการเพื่อพัฒนาใหชุมชน ความตองการของกลุม
คนหรือชุมชนเปาหมาย ทั้งในและ/หรือนอกหองเรียน เพื่อการนําความรูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวาง
นักศึกษา อาจารย วิทยากร เพื่อใหมีทักษะสามารถเขียนนําเสนอโครงการ รางหนังสือเชิญ ประชาสัมพันธ 
วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เพื่อหาแนวทางแกปญหา วิธีการดําเนินงานอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ แลวนํา
เผยแพรตอสังคม 
 
514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1       1(0-3-2) 
  (Research Project and Development 1) 
 ปญหาดานเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยหลักการทฤษฎีการวิจัยทั่วไปและ
การวิจัยเชิงพัฒนา มาวิจัยและพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
เพื่อเปนแนวทางการแกปญหา แลวนําเสนอในรูปแบบ การกําหนด วัตถุประสงค ขอบเขต เงื่อนไข ข้ันตอน 
กระบวนการ และวิธีการอยางเปนระบบ  
 
514252   โครงการวิจัยและพัฒนา 2       2(0-6-3) 
  (Research Project and Development 2) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514251 โครงการวิจัยและพัฒนา 1 
 แนวทางแกปญหาจาก โครงการวิจัยและพัฒนา 1 มาทําเปนรูปธรรม และทําการทดลอง สรุปผล และ
ปญหาที่พบ พรอมแนะแนวทางแกไขหรือปรับปรุง เพื่อตอบ วัตถุประสงค ขอบเขต เงื่อนไข ข้ันตอน กระบวนการ 
และวิธีการที่ไดจากโครงการวิจัยและพัฒนา 1 
 
 



 

 2. วิชาเอกเลือก 
 2.1 กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส 
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
515101 การออกแบบวงจรดิจิทัลขั้นสูงและการใชงาน    3(0-6-3) 
  (Advanced Digital Circuit Designs and Application) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514113 วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 
 ฝกปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชงานไอซีดิจิทัลสมัยใหม ไดแก CPLD , FPGA หรือ 
อื่นๆ ต้ังแตข้ันตอนการกําหนดความตองการ ออกแบบวงจร การจําลองการทํางาน การนําวงจรที่ออกแบบสรางลง
บนไอซีดิจิทัลสมัยใหม  และตอวงจรทดสอบการทํางาน 
 
515102 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล   3(0-6-3) 
  (Electronics Circuit Design and Simulation) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514114 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 ข้ันตอนการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย วงจรขยายสัญญาณชนิดเชิงเสน วงจร
แหลงจายไฟ วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถ่ี เปนตน การใชโปรแกรมจําลองผลการทํางานของวงจร
อิเล็กทรอนิกส ไดแก Proteus, Multisim,  PSpice หรืออื่นๆ 
 
515201 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
  (Industrial Electronics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514114 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 โครงสรางการทํางานและคุณลักษณะของอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร เซ็นเซอรแบบตางๆ อุปกรณ
ทรานสดิวเซอร ที่มีผลจากความรอน แสง เสียง แรงกล สนามแมเหล็ก ความช้ืน   กาซ ควัน และการประยุกตใช
งานเปนวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 
 
515202 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได     3(2-2-5) 
  (Programmable Logic Control) 
 การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมโดยใชการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได  ศึกษาโครงสราง
ทางสถาปตยกรรม โครงสรางของภาษา การเขียนแลดเดอรไดอะแกรม การเช่ือมตออุปกรณอินพุตและเอาตพุต 
การใชงานระบบเซอรโวมอเตอร หลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือและระบบควบคุมใหเหมาะสม พรอมทั้งการ
ประยุกตใชงานการควบคุมงานอุตสาหกรรม 
 
515203 การออกแบบลายวงจรพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
  (Printed Circuit Board Design Using Computer Program) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 515102 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและการจําลองผล 
 หลักการออกแบบลายวงจรพิมพ ประเภทแผนทองแดง แผนฟลมไวแสง สมบัติทางเคมีของกรดกัดลาย
วงจรพิมพ การออกแบบลายวงจรพิมพแบบช้ันเดียวและหลายช้ันดวยโปรแกรม Protel, Eagle หรืออื่นๆ ข้ันตอน
การทําบอรดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบอุตสาหกรรมและแบบ DIY การลงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนบอรด 
 
 
 



 

515204 อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร       3(0-6-3) 
  (Communication Electronics) 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสัญญาณ วงจรการมอดูเลชันแบบแอนาลอกและดิจิทัล การแปลงสัญญาณจาก
แอนาลอกเปนดิจิทัล วงจรสรางความถ่ี วงจรการสงและรับสัญญาณของระบบการสื่อสารตางๆ 
 
515205 อิเล็กทรอนิกสกําลัง        3(2-2-5) 

(Power Electronics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514112 การวิเคราะหวงจรไฟฟา และ  
        สอบผานรายวิชา 514114 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 
 คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง เชน ไดโอดกําลัง ทรานซิสเตอรกําลังชนิดไบโพลาร มอสเฟต 
ไอจีบีที วงจรคอนเวอรเตอรขนิดตางๆ วงจรอินเวอรเตอร คุณสมบัติทางแมเหล็กของหมอแปลงและตัวเหน่ียวนํา
ในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรขับชนิดตางๆ 
 
515206 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม      3(0-6-3) 
  (Modern Electronics Technology) 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสที่ใชในผลิตภัณฑใหมๆ โดยอาศัยหลักวิศวกรรม 
ยอนรอย 
 
515207 เทคโนโลยีหุนยนต        3(2-2-5) 

(Robotics Technology) 
 ประเภทของหุนยนต องคประกอบของหุนยนต การออกแบบหุนยนตตามลักษณะการใชงาน การตรวจจับ
รับรูของหุนยนต เซนเซอรตรวจจับวัตถุ เซนเซอรตรวจจับสี เสียง การเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุนยนตเบื้องตน จัดการประลองแขงขันหุนยนต 
 
 2.2 กลุมวิชาโทรคมนาคม 
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
516101 หลักการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  (Principle of Communication) 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร  แนะนําการ
ใหบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การวิเคราะหขบวนการของสัญญาณการมอดูเลต แบบอนาล็อกและ
ดิจิตอล ระบบสวิตช่ิงโทรศัพท ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร และการสื่อสารแบบตางๆ เชนการสื่อสารใยแสง และ
การสื่อสารดาวเทียม 
 
516102 ปฏิบัติการโทรคมนาคม        1(0-3-2) 
  (Telecommunication Laboratory) 
 พ้ืนฐานความรู : ศึกษาพรอมกับรายวิชา 516101  หลักการสื่อสาร  
 ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชาหลักการสื่อสาร และหัวขอที่เกี่ยวของกับการสื่อสารโทรคมนาคม  
อยางนอย 8 การทดลอง 
 
 



 

516103 การสื่อสารใยแสง         3(3-0-6) 
  (Optical Fiber Communication) 
 ระบบสื่อสารเคเบิลใยแสง การเดินทางของเสนใยแสง ชนิดเสนใยแสง ชนิดของเคเบิล  ใยแสง 
พารามิเตอรการสงทางแสง กระบวนการผลิตเสนใยแสงและเคเบิลใยแสง  แหลงกําเนิดแสง หลักการของเลเซอร 
การมอดูเลตทางแสง ตัวตรวจจับแสง ตัวทวนสัญญาณแสง คัปเปลอร การตรวจดู ความสกปรกของหนาตัดเสนใย
แสง การเช่ือมตอเสนใยแสงแบบสไปซ การเขาหัวตอ การใชงาน OTDR  ในการวิเคราะหโครงขายและตรวจหา
ตําแหนงจุดเสีย แนวโนมของการสื่อสารใยแสงในอนาคต 
 
516201 การสื่อสารแบบไรสาย         3(3-0-6) 

(Wireless Communication)  
 นิยามการสื่อสารแบบไรสาย สเปคตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสื่อสารแบบไรสายสมัยใหม  เฟรสเนลโซน 
การสื่อสารแบบแนวสายตา (LOS) การสื่อสารแบบไมใชแนวสายตา (NLOS) หลักการเบื้องตนและแนวคิดในการ
ออกแบบระบบสื่อสารแบบไรสาย เทคนิคการเขาถึงหลายทางสําหรับการสื่อสารแบบไรสาย  สมการการสงผาน
ของฟริส  การสื่อสารสนามระยะใกล  เครือขายเซ็นเซอรไรสาย เทคโนโลยีโมบายลอินเทอรเน็ต มาตรฐาน
เครือขายแบบไรสาย แนวโนมเทคโนโลยีสื่อสารแบบไรสายในอนาคต 
 
516202 โทรคมนาคมไทย       3(3-0-6) 
  (Telecommunications of Thailand) 
 ประวัติความเปนมาของการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย องคกรที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร 
เครือขายและสารสนเทศ ผูใหบริการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม นโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคมในปจจุบันและแนวโนม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับโทรคมนาคม 
 
516203 การสื่อสารดาวเทียม       3(3-0-6) 

(Satellite Communication) 
 ระบบดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมวงโคจรตํ่า ดาวเทียมวงโคจรปานกลาง ดาวเทียมอยูกับที่  ระบบจาน
สายอากาศของดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดิน การมอดูเลตและการแยกสัญญาณ การเขารหัส และการถอดรหัส
ในระบบการสื่อสารดาวเทียม การแพรกระจายคลื่น ระหวางโลกและดาวเทียม ช้ันบรรยากาศ  ไอโอโนสเฟยรและ
ผลกระทบจากการแพรกระจายสัญญาณดาวเทียม การลดของสัญญาณเน่ืองจากช้ันบรรยากาศ สัญญาณรบกวน 
ทรานสพอนเดอรของดาวเทียม การสงสัญญาณผานดาวเทียม ระบบการสื่อสารระหวางดาวเทียมกับสถานี
ภาคพื้นดิน การแกวงของสัญญาณดาวเทียม การลดทอนของสัญญาณดาวเทียมยานความถ่ี C Ku และ Kc 
เน่ืองจากฝน ผลกระทบของความหนาแนนอิเล็กตรอนในช้ันบรรยากาศที่มีตอสัญญาณดาวเทียม และสาธิตใหเห็น
อุปกรณในระบบดาวเทียม 
 
516204 เทคโนโลยีสายอากาศ       3(3-0-6) 

(Antenna Technology) 
 นิยามและทฤษฎีพื้นฐานสายอากาศ สายอากาศอุดมคติไอโซโทรปค สายอากาศในทางปฏิบัติ การ
ประยุกตใชงานสายอากาศ คุณลักษณะของสายอากาศ ทิศทางและอัตราการขยาย อิมพีแดนซ  โพราไลเซช่ันของ
คลื่น การแพรคลื่นจากช้ินสวนกระแส สมบัติการแพรคลื่นของสายอากาศแบบเสนลวด สายอากาศแบบแถวลําดับ



 

เชิงเสน สายอากาศแบบยูดา-ยากิ สายอากาศแบบอะเพอเจอร สายอากาศแบบจานสะทอน การเลือกใชงาน
สายอากาศใหเหมาะสม การทดสอบสายอากาศ 
 
516205 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง     3(2-2-5) 
  (Internet of Things Technology) 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตประสานสรรพสิ่ง (ไอโอที) เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ ไอโอที  และ
สถาปตยกรรมไอโอทีแบบตางๆ  เครื่องมือในการพัฒนาไอโอที  การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณสมองกลฝงตัวเพื่อ
ใชงานในระบบไอโอที  การเช่ือมตออุปกรณกับอินเทอรเน็ต  การเช่ือมตออุปกรณกับเครื่องมือตาง ๆ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใชงานไอโอที  แนวโนมเทคโนโลยี ไอโอทีในอนาคต 
 
516206 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย        3(3-0-6) 
  (Data Communication and Network)    
 แนะนําการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรมการจัดช้ันของโครงขายการสื่อสาร โพรโทคอลแบบ
จุดตอจุดและการเช่ือมโยง แบบจําลองหนวงในโครงขายขอมูล การสื่อสารแบบเขาถึงหลายทาง การจัดเสนทางใน
โครงขายขอมูล การควบคุมการไหลของขอมูล 
 
516207 ระบบสายเคเบิลเพ่ือการสื่อสารโทรคมนาคม    3(3-0-6) 
  (Cable Systems for Telecommunication) 
 ชนิดและเคเบิลในการสื่อสารโทรคมนาคม ทฤษฏีเบื้องตนเกี่ยวกับเคเบิลประเภทตางๆ ในการสื่อสาร
โทรคมนาคม หนวยของสายเคเบิล แนวทางการออกแบบ มาตรฐานการเช่ือมตอ และติดต้ังระบบสายสัญญาณคู
บิดตีเกลียว (Twisted Pair Cable) สายเคเบิลแกนรวม (Coaxial Cable) และสายเคเบิลเสนใยแสง (Optical 
Fiber Cable) 
 
516208 วิศวกรรมโทรศัพท       3(3-0-6) 

(Telephone Engineering) 
 เทคนิคของการใหสัญญาณและการสวิตชในโครงขายวงจรโทรศัพทการคํานวณทราฟฟกและการ
คาดการณโครงขายวงจร โทรศัพทสาธารณะ อุปกรณหลายทางและสายสงระบบสวิตชแบบ   เอสพีซี ระบบ
โทรศัพทตูสาขา ระบบไอเอสดีเอ็น ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ เทคโนโลยี 1G-4G   
 
516209 หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม        3(0-6-3) 
  (Selected Topic in Telecommunication)  
 จัดกิจกรรมในหัวขอเรื่องพิเศษทางโทรคมนาคม  ที่มีเน้ือหาชวยสงเสริมความถนัดของนักศึกษา สิ่งที่
นักศึกษาสนใจแตไมมีการสอนตามปกติ สิ่งที่กําลังพัฒนาและวิทยาการลาสุดในปจจุบันที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคม 
 
516210 ปฏิบัติการระบบเครือขาย       3(0-6-3) 
  (Networking System Laboratory) 
 ทดลองและทําความเขาใจระบบเครือขาย โดยอางอิงจากเน้ือหาของ CCNA (Cisco Certified Network 
Academy) หรือที่เกี่ยวของ โดยจะเนนถึงการออกแบบ การทดสอบระบบ รวมถึงการกําหนดคาคุณสมบัติตาง ๆ 
ที่จําเปนในการสรางเครือขาย 
 



 

516211 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมขั้นสูง     3(0-6-3) 
  (Advanced Telecommunication Engineering Laboratory)  
 ปฏิบัติการตามหัวขอที่ เรียนในวิชาการสื่อสารใยแสง ระบบสายเคเบิลเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง และหัวขอที่เกี่ยวของกับการสื่อสารโทรคมนาคม อยางนอย 8 การทดลอง 
 
  3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
514161 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 1(0-45-0) 
  (Preparation for Professional Experience in Electronic and  

Telecommunication Technology) 
 จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู 
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการในการฝกปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของในวิชาชีพ 
 
514162 การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  3(0-270-0) 
  (Field Experience in Electronic and Telecommunication Technology) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 514161 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
               เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  
 ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน ในประเทศหรือ
ตางประเทศ โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใตการควบคุม
ของอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เพื่อใหไดรับความรู พัฒนาทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพ  
 
514163 สหกิจศึกษา        6(0-640-0) 
  (Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยบูรณาการ
ความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริง  เสมือนหน่ึงเปน
พนักงานขององคกร  จัดทําโครงการ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงการ  และการนําเสนอ
โครงการตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา  อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ  เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรู
ในวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  เพื่อใหมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 



 

13. บันทึกผลการเรียน 
 13.1 ภาคปกติ 

กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาท่ัวไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 

514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   

514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(3-0-6)   

514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5)   

514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)   

514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5) 
  

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)   

รวม 21(20-4-40)   

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   

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

เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ันสูงและ 
            การใชงาน 

3(2-2-5)   

515102  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
            และการจําลองผล 

3(2-2-5)   

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 

            โทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 20(14-56-34)   
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 
            โทรคมนาคม        

3(0-270-0)   

รวม 3(0-270-0)   
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514211  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   
514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
514241  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5)   

514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
514231  การพัฒนาโปรแกรม 
            ประยุกตสําหรับอุปกรณ 
            สื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3)   

เอกเลือก 515201  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2-5)   
รวม 22(15-15-33)   

 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

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

515205  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5)   
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(0-6-3)   

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3)   
รวม 14(2-26-19)   

 
 
 
 
 
 



 

 กลุมวิชาโทรคมนาคม 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   
เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   

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

3(3-0-6)   

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)   
รวม 21(17-8-38)   

 
 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน 3(2-2-5)   
514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(0-6-3)   
514151  การบริการวิชาการและ 
            บริการชุมชน 

1(0-3-2)   

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

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณ 
            วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอ- 
            นิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 21(14-59-39)   
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  
            และโทรคมนาคม         

3(0-270-0)   

รวม 3(0-270-0)   
 
 

ปท่ี  2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   
005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514211  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   
514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
514241  การจัดการพลังงานใน 
            สถานประกอบการ 

3(2-2-5)   

514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
514231  การพัฒนาโปรแกรม 
            ประยุกตสําหรับอุปกรณ   
            สื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3)   

เอกเลือก 516210  ปฏิบัติการระบบเครือขาย 3(0-6-3)   
รวม 22(13-19-36)   

 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

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

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

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3)   
รวม 14(6-18-21)   

   
 
 
 
 
 



 

13.2 ภาค กศ.ปช.  
กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2 

3(3-0-6)   

004002   การคิดเชิงระบบและการตัด 
             สินใจ 

3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(3-0-6)   
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(0-6-3)   

รวม 15(12-6-27)   
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรยีน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
เอกบังคับ 514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิว 

            เตอร 
3(3-0-6)   

514141  การควบคุมคุณภาพและ 
            ความปลอดภัยในงาน   
            อุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

514114  การวิเคราะหวงจร
อิเล็กทรอ- 
            นิกส 

3(3-0-6)   

เอกเลือก 515101  การออกแบบวงจรดิจิทัลข้ัน 
            สูงและการใชงาน 

3(0-6-3)   

รวม 15(11-8-26)   
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 005001  การเปนผูประกอบการสมัย 
            ใหม 

3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและ
การ 
             ใชงาน 

3(2-2-5)   

514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(0-6-3)   
รวม 9(5-8-14)   

 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรยีน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   
เอกบังคับ 514221  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   

514221  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)   
514241  การจัดการพลังงานใน
สถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5)   

514231  การพัฒนาโปรแกรม 
            ประยุกตสําหรับอุปกรณ 
            สื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3)   

รวม 15(10-10-25)   
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

เอกบังคับ 514251  โครงการวิจัยและพัฒนา 1 1(0-3-2)   
514151  การบริการวิชาการและ 
            บริการชุมชน 

1(0-3-2)   

เอกเลือก 515102  การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอ 
            นิกสและการจําลองผล 

3(0-6-3)   

515201  อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

515204  อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร 3(0-6-3)   
ฝกประสบการณ 

วิชาชีพ 
514161  การเตรียมฝก
ประสบการณ 
            วิชาชีพเทคโนโลยี
อิเล็กทรอ 
            นิกสและโทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 12(2-65-15)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณ
วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
และโทรคมนาคม 

3(0-270-0)   

รวม 3(0-270-0)   
 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   
เอกเลือก 515205  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(2-2-5)   
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม 3(0-6-3)   

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3)   
รวม 11(2-20-14)   

 
กลุมวิชาโทรคมนาคม 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทัว่ไป 001003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)   
004002  การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   

เอกบังคับ 514111  คณิตศาสตรเพื่องานวิศวกรรม 3(3-0-6)   
514112  การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-2-5)   
514113  วงจรดิจิทัลและการจําลองผล 3(2-2-5)   

รวม 15(13-4-28)   
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6)   
เอกบังคับ 514131  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)   

514141  การควบคุมคุณภาพและความ 
            ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

3(2-2-5)   

514114  การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)   
เอกเลือก 516103  การสื่อสารใยแสง 3(3-0-6)   

รวม 15(14-2-29)   
 

 
 



 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 005001  การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6)   
เอกบังคับ 514121  ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน 3(2-2-5)   

514132  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3(0-6-3)   
รวม 9(5-8-14)   

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
ผลการ
เรียน 

หมายเหตุ 

ศึกษาทั่วไป 002001  วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6)   
เอกบังคับ 514221  สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6)   

514241  การจัดการพลังงานในสถาน 
            ประกอบการ 

3(2-2-5)   

514231  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
            สําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที ่

3(0-6-3)   

รวม 12(8-8-20)   
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

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

1(0-3-2)   

เอกเลือก 516101  หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)   
516102  ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1(0-3-2)   
516203  การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)   
516210  ปฏิบัติการระบบเครือขาย 3(0-6-3)   

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514161  การเตรียมฝกประสบการณ 
วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
และโทรคมนาคม 

1(0-45-0)   

รวม 13(6-60-21)   
 

 
 
 
 
 
 



 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 

514162  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
            เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 
            โทรคมนาคม 

3(0-270-0)   

รวม 3(0-270-0)   
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต ผลการเรียน หมายเหตุ 

เอกบังคับ 514252  โครงการวิจัยและพัฒนา 2 2(0-6-3)   
เอกเลือก 516202  โทรคมนาคมไทย 3(3-0-6)   
เลือกเสร ี 515206  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

สมัยใหม 
3(0-6-3)   

516209  หัวขอคัดสรรทางโทรคมนาคม 3(0-6-3)   
รวม 11(3-18-25)   

 
 
 
 


