หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน

1
1
1
1
1
2
2
2
3
7
7
8
8

9
10

10
10
13
133
133

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

134
135
141

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

175
175
176

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

176
176

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

177
177
178
179
180
181
182

หมวดที่ 8 การบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
183
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
183
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
183
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
184

ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2. รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
และการระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)
4. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
5. องค์ความรู้ที่เป็นสาระสาคัญตามลักษณะแขนงวิชา
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

185
190
193

196
316
330

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ )
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Engineering (Electronics Engineering Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng.(Electronics Engineering Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยสาหรับเอกสารและตาราในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็น ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศทีใ่ ช้ภาษาไทยได้
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับปี พ.ศ. 2554
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
.
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2560
.
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 .
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
.
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ .ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register : TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรีภายในปีการศึกษา
2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
2. วิศวกรการวัดคุมและอัตโนมัติ
3. วิศวกรโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง
4. วิศวกรคอมพิวเตอร์
5. ผู้ช่วยวิจัย
6. บุคลากรทางการศึกษา
7. ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
การวัดคุมและอัตโนมัติ และการกระจายภาพและเสียง
8. อาชีพที่เป็นผู้ประกอบการ

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1. นายโอภาส ศิริครรชิตถาวร

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

รองศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ.
2540
2536

นางสาวปาลีรัตน์ วงจาปา

อาจารย์

ปร.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2559
2554
2552

3.

นางสาวอินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส

อาจารย์

M.Sc. (Communication Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Ulm Universitaet, Germany
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2553
2549
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หมายเหตุ ลาดับที่ 1 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจาแขนงวิชาโทรคมนาคม
ลาดับที่ 2-3 อาจารย์ประจาแขนงวิชาโทรคมนาคม
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
4. นายอนุสรณ์ จึงตระการ

อาจารย์

ปี พ.ศ.
2557
2548
2545

นายพิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2556
2541
2536

6.

นายกฤษฎา มามาตร

อาจารย์

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

2558
2552
2549

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
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5.

หมายเหตุ

Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)
M.Sc. (Communication Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
Imperial College London, UK
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตาแหน่ง

ลาดับที่ 4-6 อาจารย์ประจาแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
7. นายประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

8.

นายสมชาย สาลีขาว

9.

นางทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์

Ph.D. (HCI & Robotics)
M.Sc. (Mechatronics Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

M.Sc. (Communication Engineering)
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2550
2544

วศ.ด. (วิศวกรรมการวัดคุม)
วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2559
2553
2548

อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ปี พ.ศ.
2555
2548
2544
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หมายเหตุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
University of Science and Technology, Korea
University of Siegen, Germany
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตาแหน่ง

ลาดับที่ 7-9 อาจารย์ประจาแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

มคอ.2

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
10. นางรัตนากร ผดุงถิ่น

11.

นายสิทธิชัย เด่นตรี

หมายเหตุ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
University of Technology, Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2556
2548
2540
2536

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2552
2549

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2559
2554
2549

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Power Electrical Engineering)
M.Sc. (Power Electrical Engineering)
MBA (Banking and Finance)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์
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12.

นางสาวพินันทา ฉัตรวัฒนา

ตาแหน่ง

ลาดับที่ 10-12 อาจารย์ประจาแขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมอันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศนั้นมีรากฐานที่สาคัญมาจากการ ผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิ ตวิศวกรทางด้านไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้เป็นที่ทราบดีว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศและ
เทคโนโลยีทางด้านนี้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วประกอบกับมีการแข่งขันกันสูงมากในเชิงธุรกิจ ความ
ต้องการบุคลากรในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการออกแบบและ วิจัยพัฒนาระบบให้
มีความเสถียรภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเป็นการเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศแบบยั่งยืน
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาตนเองของวิศวกรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านนี้ หลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งเน้น ผลิต บัณฑิต ให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความรู้เชิงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางด้าน คอมพิวเตอร์ ด้านการ กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ด้าน
เครื่องมือวัดและ ควบคุม และ ด้าน โทรคมนาคม และทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564)
ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดจึงจาเป็นต้องสร้างภูมิ คุ้มกันให้เข้มแข็ง และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
อีกทั้ง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้
เป็นหลักสูตรหนึ่งที่พัฒนาคนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเข้าสู่โมเดล
“ประเทศไทย 4.0”
โดย กลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล
ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ซึง่ ถือเป็นหลักสูตรที่สาคัญหลักสูตรหนึ่ง ที่ผลักดัน ให้ภาคอุตสาหกรรมได้ก้าวเข้า
สู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการที่ผลิตวิศวกรที่เชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวนั้นคงเป็นไปไม่ได้
วิศวกรที่ดีนอกเหนือจากความรู้ ทางด้านวิศวกรรมจาเป็นต้องคานึ งถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม มี จริยธรรม
และ จิตสานึกที่ดีต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพ
สามารถ สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและ
ปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่มี ผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตน้อยที่สุด วิศวกรต้องมี ศีลธรรมและสานึกใน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทาให้ จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจโดยอุตสาหกรรมใน
ประเทศต้องปรับเ ปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตตามแบบ มุ่งเน้นเรื่องการออกแบบและสร้างตราสินค้าของตนเอ ง
รวมทั้งต้องมุ่งสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจและอาเซียน ซึ่งจะทาให้ มีการเปิดเสรีแรงงานในสาขาอาชีพวิศวกรรม ดังนั้นจะเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานทักษะและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นอีกหนึ่งความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตคือความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
ดังนั้น ในการผลิตบุคลากร ผู้ชานาญทักษะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จาเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะป ฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน มีความรู้ความสามารถ
ในปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติม
เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง
มีทักษะในการทางานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศี ลธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การจัดทาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
เฉพาะทางที่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ ความ เป็นเลิศ ในการ ให้บริการและพัฒนาชุมชนและในการ
ประยุกต์เทคโนโลยีรวมไปถึงการพัฒนาประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยี
และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมทั้งมีความรู้คู่คุณธรรมะเพื่อเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรเทคโนโลยี วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรมและหลักการคานวณเชิงตัวเลขจึงต้องมีความสัมพันธ์กับภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมที่
สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการสอนภาษาต่างประเทศ
และกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนโดยภาควิชาเทคโ นโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า
และอุตสาหการ รวมทั้งคณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ที่สนับสนุนการสอนกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
วิชาในกลุ่มวิชาบังคับร่วม
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ และจุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุง่ มั่นที่จะพัฒนาวิศวกรเฉพาะทางและนักเทคโนโลยีด้านปฏิบัติการที่มีคุณธรรมและศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การวัดและควบคุม โทรคมนาคม และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ที่
สามารถเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้นไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในทางวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
วิศวกรรมเฉพาะทางด้าน โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ วัดและควบคุม และการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในสายวิชาชีพมีมนุษย
สัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
1.4.1 ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี
ในการแก้ ปัญหาทางวิศวกรรม
พื้นฐานและบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.4.2 สามารถใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย
1.4.3 เข้าใจโครงสร้าง หลักการทางาน และประยุกต์ใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
วงจรดิจิตอล ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
1.4.4 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะการสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด

-พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสภาวิศวกร
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของธุรกิจ และการเปลี่ยน
แปลงของเทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-ผ่านการประเมินมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
-รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะความรู้ความสามารถใน
การทางานโดยเฉลี่ยในระดับดี
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
ผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่าง
ไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องมือวัด
(อิเล็กทรอนิกส์ ) ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพ ระนครเหนือว่ าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ขาดการฝึกทักษะทางช่างและวิศวกรรม
- การปรับตัว
2.3.2 สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์น้อย
- ทักษะทางวิศวกรรมไม่เพียงพอ
- ขาดทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ
- การปรับตัว
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษรวมไปถึงทักษะทางวิศวกรรม
2.4.2 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา และการแบ่งเวลา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
140
140
-

จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2561
2562
2563
140
140
140
140
140
140
140
140
140
280
420
560
140

2564
140
140
140
140
560
140
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2560
700,000
840,000
1,540,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
1,400,000 2,100,000 2,800,000
1,680,000 2,520,000 3,360,000
3,080,000 4,620,000 6,160,000

2564
2,800,000
3,360,000
6,160,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
งบประมาณที่ต้องการแต่ละปี (หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
2560
2561
2562
2563
2564
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
7,200,000
7,416,000 7,638,480 7,867,634 8,103,663
ค่าตอบแทน
1,058,992
1,090,762 1,123,485 1,157,190 1,191,905
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,128,652
1,162,512 1,197,387 1,233,309 1,270,308
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
9,387,644
9,669,274 9,959,352 10,258,133 10,565,876
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
4,882,688
5,029,169 5,180,044 5,335,445 5,495,509
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
4,882,688
5,029,169 5,180,044 5,335,445 5,495,509
รวม (ก) + (ข)
14,270,332 14,698,443 15,139,396 15,593,578 16,061,385
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 28,681 บาท)
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหา
วิทยา ลัยเทคโนโ ลยี พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเ ทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2. กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาบังคับเฉพาะแขนง
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
ข. วิชาเลือกเฉพาะแขนง
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

147 หน่วยกิต
30
20
12
3
3
2
10
111
40
17
23
65
53

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 4 วิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
หรือเลือกเรียนจากวิชาอื่นๆ ในกลุม่ วิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

030953104
030953106

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Daily Life)
ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
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หรือเลือกเรียนจากวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Sciences in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรือ เลือกเรียนจากวิชาอื่นๆ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501
080303502
080303503
080303504
080303505
080303507
080303508
080303509
080303510

บาสเกตบอล
(Basketball)
วอลเลย์บอล
(Volleyball)
แบดมินตัน
(Badminton)
ลีลาศ
(Dancing)
เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
ฟุตบอล
(Football)
เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
เปตอง
(Pétanque)
ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
(Taiji/Thikek)

2

หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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มคอ.2

080303511

หมากล้อม
1(0-2-1)
(GO)
080303512 ฟีบ้า 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
หรือเลือกเรียนจากวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิ ชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา

030953101
030953102
030953103
030953107
030953108
030953109
030953114
030953115
080203904
080303104
080303401

2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
มนุษย์และการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society Development)
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
การใช้เหตุผลเชิงวิจัย
3(3-0-6)
(Reasoning for Research)
การประกอบธุรกิจและการจัดการ
3(3-0-6)
(Business Enterprising and Management)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Self-Development)
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
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080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกเรียนจากวิชาอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

030103300
030413100

105 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
23 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis I)

มคอ.2

18
030513100
030513200
030513220
030513221
030513300
030513334
030513335

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
(Digital Circuit and Logic Design)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
2. กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาบังคับเฉพาะแขนง
- แขนงวิชาโทรคมนาคม

030103100
030103102
030413120
030413145
030413221
030513120
030513123

3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

65

หน่วยกิต

53 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis Laboratory)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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030513125 หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
030513126 ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Line)
030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
030513143 การสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication)
030513150 วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
030513160 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Technology Project)
030513165 การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
030513241 ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)
030513246 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice II)
030513247 ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)

030103100

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(0-6-3)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
53 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
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030103102
030513120
030513121
030513126
030513144
030513161
030513177
030513253
030513254
030513331
030513332
030513336
030513341
030513345
030513349
030513351

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
การควบคุมและขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
การสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Bus Communication)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
(Instrumentation and Control Engineering Technology Project)
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 1
(Instrumentation and Control Practice I)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2
(Instrumentation and Control Practice II)
ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมและการวัด
(Industrial Sensor and Measurement)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการวัดคุม
(Electronic Circuits for Instrumentation)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
(Programmable Logic Control)
เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
ระบบควบคุมแบบสกาดา
(SCADA System)
มาตรวิทยาวิศวกรรม
(Engineering Metrology)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและการควบคุมอัตโนมัติ
(Process Control Technology and Automation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030513122
030513123
030513127
030513145
030513151
030513162
030513185
030513243
030513249
030513252
030513322
030513326
030513333

3(3-0-6)
1(0-3-1)

53 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Mathematics)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Technology Project)
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Computer Vision)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Practice I)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Practice II)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Seminar)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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030513337
030513343
030513346
030513347
030513348
030513367

030103100
030103102
030513123
030513141
030513148
030513149
030513163
030513192
030513244

ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing)
ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
53 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Network)
วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Radio and Television Engineering)
ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Television System)
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Production of Radio and Television Program)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
3(0-6-3)
(Radio and Television Engineering Technology Project)
การออกแบบระบบแสงเวที
3(3-0-6)
(Stage Lighting Design)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
2(0-6-2)
(Radio and Television Practice I)
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030513245
030513250
030513251
030513262
030513328
030513329
030513330
030513342
030513350
030513377

040113001
040113002

ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Laboratory I)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Practice II)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Laboratory II)
สัมมนาด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Seminar)
ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication System)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Micro-electronics)
ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวิดิทัศน์
(Television and Video Control System)
การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
(Dynamic Web Programming)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)
การใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานด้านการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์
(Software Application for Broadcasting)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
ข. วิชาเลือกเฉพาะแขนง
- แขนงวิชาโทรคมนาคม

030513164
030513166

การกระจายคลื่นวิทยุ
(Radio Wave Propagation)
การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)

1(0-2-1)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-3-1)

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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030513167
030513168
030513169
030513170
030513171
030513175
030513326
030513333
030513343
030513346

หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Telecommunication Engineering Technology)
การสื่อสารสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Communication)
การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communication)
การสื่อสารบรอดแบนด์
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Wireless Network)
การออกแบบวงจรสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communication Circuit Design)
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
(Database Design and Applications)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Network System)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Application Development)
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

030223128
030513178
030513179
030513180
030513181

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
ระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Control System)
วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการวัดคุมและควบคุม
(Image Processing Application in Instrumentation and Control)
ระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู้
(Knowledge-based Control Systems)

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

มคอ.2

25
030513182
030513183

การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์
3(3-0-6)
(Sensor Applications)
หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Instrumentation and Control Engineering Technology)
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

030513147
030513172
030513173
030513188
030513193
030513194
030513195
030513362
030513363
030513364
030513372
030513374

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)

ทฤษฎีการคานวณ
(Theory of Computation)
การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machines and Processes)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer Engineering Technology)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน
(Intelligent System and Application)
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
(Advanced Digital System Design)
โปรแกรมระบบเครือข่าย
(Network Programming)
การคานวณแบบขนานและแบบกระจาย
(Parallel and Distributed Computing)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และสื่อประสม
(Computer Graphics and Multimedia)
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
(Linux Operating System and Administration)
การสื่อสารไร้สายสาหรับระบบสมองกลฝังตัว
(Wireless Communication for Embedded System)

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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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030513166
030513173
030513187
030513189
030513190

030513191
030513196
030513197
030513198
030513365
030513375
030513376

มคอ.2

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
การสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Communication)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite and Microwave Communication)
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
3(3-0-6)
(Virtual Reality Technology)
หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและ
3(3-0-6)
โทรทัศน์
(Selected Topics in Broadcast Engineering Technology)
วิศวกรรมระบบเสียง
3(3-0-6)
(Sound Engineering)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Broadcasting Research Methodology)
กฎหมายและจริยธรรมด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Law and Ethics in Broadcast)
การสื่อสารทางแสงสาหรับการกระจายเสียงและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Optical Communication for Broadcasting)
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Application Programming for Mobile Communication Device)
การบริหารจัดการระบบสถานีโทรทัศน์
3(2-2-5)
(Television Station System Management)
เทคโนโลยีระบบการออกอากาศทางการกระจายเสียงวิทยุและ
3(2-2-5)
โทรทัศน์
(Broadcasting System Technology)

27
3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
030513260

มคอ.2
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตัวเอง)
6(540 ชั่วโมง)

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน

มคอ.2
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3.1.4 แผนการศึกษา
1. แขนงวิชาโทรคมนาคม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course I)
0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
วิชา (Physical Education Elective)
เลื04xxxxxxx
อกในกลุ่ม วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
พลศึกษา
รวม
1(02-1)
(Phy
sical
Education
Elective)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
21(xx-xx-xx)

มคอ.2
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030103102
030413100
030413221
030513300
040203112
040313007
040313015
0801030xx
0803035xx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis Laboratory)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21(17-11-38)

มคอ.2
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103100
030413120
030513100
030513120
030513200
030513220
030513334
040203211

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
(Digital Circuit and Logic Design)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(17-11-38)

มคอ.2
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030413145
030513123
030513125
030513126
030513221
030513335
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
21(x-x-x)

มคอ.2
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513140
030513142
030513143
030513240
030513241
030513xxx
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Line)
วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
การสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Telecommunication Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

มคอ.2
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513150
030513165
030513246
030513247
030513xxx
08xxxxxxx
08010301x

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice II)
ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Telecommunication Elective Course II)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
(Language Elective Course III)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

มคอ.2
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513160
030513xxx
030513xxx
08010301x
08xxxxxxx
xxxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Technology Project)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Telecommunication Elective Course III)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Telecommunication Elective Course IV)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
(Language Elective Course IV)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
18(xx-xx-xx)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)

มคอ.2
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2. แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103300

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
รวม

3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
21(xx-xx-xx)

มคอ.2
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

030103102

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
รวม

030413100
030513300
040203112
040313007
040313015
0801030xx
0803035xx

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
20(17-8-37)

มคอ.2
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103100
030513100
030513120
030513200
030513220
030513331
030513334
040203211

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมและการวัด
(Industrial Sensor and Measurement)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
(Digital Circuit and Logic Design)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(16-13-37)

มคอ.2
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513121
030513126
030513221
030513332
030513335
030513336
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การควบคุมและขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการวัดคุม
(Electronic circuits for Instrumentation)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
(Programmable Logic Control)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
21(x-x-x)

มคอ.2
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513144
030513253
030513341
030513349
030513xxx
030513xxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Bus Communication)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 1
(Instrumentation and Control Practice I)
เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
มาตรวิทยาวิศวกรรม
(Engineering Metrology)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(IC Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(IC Elective Course II)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(2-2-5)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)

มคอ.2
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513177
030513254
030513345
030513351
08010301x
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2
(Instrumentation and Control Practice II)
ระบบควบคุมแบบสกาดา
(SCADA System)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและการควบคุมอัตโนมัติ
(Process Control Technology and Automation)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
(Language Elective Course III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)

มคอ.2
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513161
030513xxx
030513xxx
08010301x
08xxxxxxx
xxxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
(Instrumentation and Control Engineering Technology Project)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(IT Elective Course III)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(IT Elective Course IV)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
(Language Elective Course IV)
วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Sciences and Humanities Elective Course
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)

มคอ.2
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3. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103300

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
20(xx-xx-xx)

มคอ.2
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030413100
030513122
030513322
040203112
040313007
040313015
08010301x
0803035xx

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Mathematics)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
รวม

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
20(17-7-37)

มคอ.2
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513100
030513200
030513220
030513326
030513334
040203211
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
(Digital Circuit and Logic Design)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Sciences and Humanities Elective Course
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(xx-xx-xx)

มคอ.2
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513123
030513221
030513333
030513335
030513337
08xxxxxxx
08010301x

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
(Language Elective Course III)
รวม

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)

มคอ.2

46

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513127
030513243
030513343
030513346
030513348
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Practice I)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)

มคอ.2
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513145
030513151
030513185
030513249
030513252
030513347
030513367
xxxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Computer Vision)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Practice II)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Seminar)
การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing)
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21(xx-xx-xx)

มคอ.2
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513162
030513xxx
030513xxx
030513xxx
030513xxx
08010301x
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Technology Project)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Computer Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Computer Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Computer Elective Course III)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Computer Elective Course IV)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
(Language Elective Course IV)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
19(xx-xx-xx)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)

มคอ.2
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4. แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)

030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม

3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
20(xx-xx-xx)

มคอ.2
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

030103102

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
รวม

030413100
030513300
040203112
040313007
040313015
0801030xx
0803035xx

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
20(17-8-37)

มคอ.2
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030103100
030513100
030513200
030513220
030513329
030513334
040203211
0803035xx

ชื่อวิชา
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering materials)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Micro-electronics)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
(Digital Circuit and Logic Design)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
19(13-15-32)

มคอ.2
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513123
030513221
030513328
030513330
030513335
030513377

08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication System)
ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวิดิทัศน์
(Television and Video Control System)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
การใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานด้านการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์
(Software Application for Broadcasting)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(x-x-x)
1(x-x-x)
21(x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513141
030513148
030513149
030513244
030513245
030513342
xxxxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering)
ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
(Digital Television System)
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
(Production of Radio and Television Program)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Practice I)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Laboratory I)
การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
(Dynamic Web Programming)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513192
030513250
030513251
030513350
030513xxx
030513xxx
08xxxxxxx
08010301x

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Practice II)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Laboratory II)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Broadcast Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Broadcast Elective Course II)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
(Language Elective Course III)
รวม

3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
030513163
030513262
030513xxx
030513xxx
08010301x
08xxxxxxx
xxxxxxxxxx

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering Technology Project)
สัมมนาด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Seminar)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Broadcast Elective Course III)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Broadcast Elective Course IV)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
(Language Elective Course IV)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Science and Humanities Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030513260

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
030103100 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้วัสดุ
วิศวกรรม กลุ่มโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลภาค การแปล
ความหมายของแผนภาพสมดุลภาค คุณสมบัติเชิงกล การเสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม
Study of relationship between structures, properties, production
processes and applications of main groups of engineering materials i.e.
metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams
and their interpretation, mechanical properties and materials degradation.
030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 040313005 Physics I or Department Permission
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สถิตยศาสตร์ของของ
ไหล จลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สอง
ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and
kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work
and energy, impulse and momentum.
030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต
หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การบอกขนาดและสัญลักษณ์ผิว
งาน การบอกค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียน
แบบภาพคลี่และภาพช่วย การสเกตแบบด้วยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพ
แยกชิ้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ
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Standard Engineering Drawing, lettering, geometry drawing;
orthographic projection, orthographic drawing. Pictorial drawing,
dimensioning and surface roughness. Fits and tolerances, sections, auxiliary
views and development, freehand sketches, detail and assembly drawing,
basic computer-aided drawing.
030223128 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางอุ ณ หพลศาสตร์ กฎข้ อ ที่ ห นึ่ ง และกฎข้ อ ที่ ส องของเทอร์ โ ม
ไดนามิกส์ แนวคิดพื้นฐานและคุณสมบัติพื้นฐานของของไหล พื้นฐานของสถิตศาสตร์ของ
ไหล พื้นฐานของพลศาสตร์ของไหล ลักษณะของของเหลวเช่นการไหลแบบสม่ําเสมอและ
การไหลแบบปั่นป่วน
Fundamental concepts in thermodynamics; the first and second law
of thermodynamics; basic concepts and basic properties of fluids;
fundamentals of fluid statics; fundamentals of fluid dynamics;
characteristics of fluids such as laminar and turbulent flows.
030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
(Electric Circuits Analysis I)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I or concurrent
ส่วนประกอบของวงจร การวิเคราะห์โหนดและเมช ทฤษฎีวงจรต่างๆ ความ
ต้านทาน ความเหนี่ยวนํา คาปาซิแตนซ์ วงจรอันดับหนึ่งและสอง ไดอะแกรมเฟสเซอร์
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบสามเฟส
Circuit Component, Nodal and Mesh Analysis, Circuit Theory,
Resistance, Inductance, Capacitance, First and Second Order Circuit, Phasor
Diagram, AC Circuit, 3-Phase Systems.
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030413120 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หน่วยและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า การจัดแบ่งระดับและลักษณะสมบัติ
ของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดแรงดันและกระแสทั้งกระแสตรงและสลับ
โดยใช้เครื่องมือวัดแอนะลอกและดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟ้า ตัวประกอบกําลังและพลังงาน
การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวนําและคาปาซิแตนซ์ การวัดความถี่และคาบ/เวลา
การรบกวน ทรานสดิวเซอร์ การปรับเทียบ
Unit and Standard in Electrical Measurement, Classification and
Characteristic of Instrument, Measurement Analysis, DC/AC Voltage and Current
Measurement by Using Analog and Digital Meters, Measurement in Power, Power
Factor and Energy, Measurement in Resistance Inductance and Capacitance,
Measurement in Frequency and Period/time, Noise, Transducer, Calibration.
030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Field)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุ การพาและการนํากระแส
ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนํา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่
แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์
Electrostatic fields; conductors and dielectrics; capacitance; convection
and conduction currents; resistance, magneto static fields; magnetic materials;
inductance, time-varying electromagnetic fields; Maxwell’s equations.
030413221 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electric Circuit Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030413100 Electric Circuit Analysis I or concurrent
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
The experiments that correspond to the topics in 030413100 Electric
Circuit Analysis 1
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030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า คุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของอุ ป กรณ์ ว งจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในความสัมพัน ธ์กับกระแสแรงดันและความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที มอส ซีมอส และ ไบซีมอส
คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้วงจรขยายออปแอมป์ มอดูลแหล่งจ่ายไฟ
Semiconductor devices; current-voltage and frequency characteristics; analysis
and design of diode circuits; analysis and design of BJT; MOS; CMOS and BiCMOS
transistor circuits; operational amplifier and its applications; power supply module.
030513120 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
or Department Permission
วิธีทางเวลาและความถี่สําหรับจําลองและวิเคราะห์สัญญาณ ระบบในรูปแบบต่อเนื่องและ
ไม่ต่อเนื่อง การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ การสุ่มสัญญาณ การแปลงซี
Signal modelling and processing in time and frequency domains;
continuous and discrete system; Laplace transform; Series-Fourier and
Fourier transform; signal sampling; Z-transform.
030513121 การควบคุมและขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Electronic Drives and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง ไดโอด เอสซีอาร์ ทรานซิสเตอร์กําลังมอสเฟทกําลัง
จีทีโอและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์การทํางานของวงจรคอนเวอร์ทเทอร์ประเภท
ต่า งๆ ในระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส การคอมมิว เตชัน การควบคุมแรงดัน ไฟฟ้า
กระแสสลับ ดีซี ช อปเปอร์ อิน เวอร์ ทเทอร์ แบบป้อนแรงดัน และป้ อนกระแส และ
ไซโคลคอนเวอร์ทเทอร์
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Power electronic devices; diode; SCR; power transistor; power
MOSFET; GTO and other related equipment; circuit analysis;; converter
circuit analysis in 1-phase and 3-phase; commutation; AC voltage control;
DC chopper; current and voltage feedback control inverter; cycloconverter.
030513122 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เซต ลําดับ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์อุปนัย
วิธีทางคณิต ศาสตร์ นิย าม ขั้น ตอนวิธีแบบเรีย กซ้ํา วิธีการนับ และความสัมพัน ธ์แบบ
ปรากฏซ้ํา ความสัมพันธ์ ทฤษฎีกราฟ
Set; order and function; logic; growth of function; mathematical
induction; definition; iteration; counting method and recurrence relation;
relation; graph theory.
030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Network)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
บทนํ า การสื่ อ สารข้ อ มู ล และโครงข่ า ยของการสื่ อ สารข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรม
โครงข่ายที่แบ่งเป็นเลเยอร์ โพรโทคอลแบบจุดต่อจุดและการเชื่อมต่อ โมเดลการหน่วงใน
โครงข่ายข้อมูล โพรโทคอลควบคุมการเข้าใช้ตัวกลาง การควบคุมการการเคลื่อนที่ของ
ข้อมูล การควบคุมการผิดพลาด โครงข่ายท้องถิ่น โครงข่ายแบบสวิตชิง การจัดเส้นทางใน
โครงข่ายข้อมูล ความปลอดภัยของโครงข่าย ระบบและสถาปัตยกรรมของโครงข่ายแบบ
คลาวด์ มาตรฐาน
Introduction to data communications and networks; layered network
architecture; point-to-point protocols and links; delay models in data
networks; medium-access control protocols; flow control; error control;
local area network; switching network; routing in data networks; network
security; cloud network, architecture and system; standards.
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030513125 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513120 สัญญาณและระบบ
Prerequisite : 030513120 Signal and System
โมเดลการสื่ อสารทั้ง แบบมีส ายหรื อเคเบิล และไร้ส ายหรือใช้คลื่ น วิท ยุ บทนํ า
เกี่ยวกับสัญญาณและระบบ สเปคตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมและการ
แปลงฟูริเยร์ การมอดูเลตแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิลยูบี
เอฟเอ็ม พีเอ็ม
สัญญาณรบกวนในสื่อสารแอนะล็อก การมอดูเลตสัญญาณไบนารี
เบสแบนด์ ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณของไนควิสต์และควอนไตเซชัน การมอดูเลตพัลส์ แอ
นะล็อก พีซีเอ็ม ดีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพล็กซิง บทนําเกี่ยวกับสายส่ง การแพร่กระจาย
คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ไมโครเวฟและการสื่อสาร การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางแสง
Communication models; wire/cable and wireless/radio; introduction to
signal and system; spectrum of signal and applications of Fourier series and
transform; analog modulation; AM; DSB; SSB; FM; NB/WBFM; PM; noises in analog
communication; binary baseband modulation; Nyquist’s sampling theory and
quantization; pulse analog modulation; PCM; DM; multiplexing techniques;
introduction to transmission lines; radio wave propagation; microwave components
and communication; satellite communications; optical communication.
030513126 ระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System)
วิชาบังคับก่อน : 030513120 สัญญาณและระบบ
Prerequisite : 030513120 Signal and System
โมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน โมเดลของระบบในโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ โมเดลพลวัตรและผลตอบสนองพลวัตรของระบบ ระบบออร์เดอร์หนึ่ง
และสอง ระบบควบคุ ม แบบลู ป เปิ ด และลูป ปิ ด ระบบควบคุ ม ป้อ นกลั บ และความไว
ประเภทของระบบควบคุมป้อนกลับ วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยวิธีของเราท์เฮอร์
วิทซ์ การวิเคราะห์โดยวิธีการของโบเด วิธีการหาเส้นทางเดินของราก
Mathematical models of systems; transfer function; system models on
time domain and frequency domain; dynamic models and dynamic responses
of systems; first and second order systems; open-loop and closed-loop control;
feedback control and sensitivity; types of feedback control system; system
stability analysis with routh hurwitz; bode analytic; root locus technique.
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030513127 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Architecture)
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 030513335 Microcontroller Systems
แนะนําระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจําและการจัดการระบบหน่วยความจํา หน่วยอินพุต/
เอาต์พุต หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และลอจิก ตัวประมวลผลแบบ
ริสค์และซิสค์ สถาปัตยกรรมแบบมัลติโปรเซสเซอร์ แนะนําการประมวลผลแบบขนาน
Introduction to computer system; memory system organization;
input/out unit; central processing unit; arithmetic and logic unit; RISC and
CISC processor; multiprocessor architecture; parallel processing.
030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
(Communication Network and Transmission Line)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย โครงข่ายการสื่อสารแบบมีสายที่มีพารามิเตอร์ของ
สายส่งในลักษณะของแมทริกซ์ Y, Z, F, G และความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์แต่ละแบบใน
สายส่ง วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลงโครงข่าย ปริมาณการส่ง เทคนิคของวงจร
การส่งสัญญาณ วงจรกรองคลื่น ตัวลดทอนสัญญาณ การแมตชิงอิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง
สมการ คําตอบสําหรับความถี่ต่ํา กลาง สูง ค่าคงที่ปฐมภูมิและทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและ
คลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณสมบัติของสายส่งทั้งแบบไม่มีการสูญเสียและสูญเสียเมื่อ
เปิดวงจร ลัดวงจรและต่อกับโหลด การสะท้อนในอาณาจักรเวลา ไดอะแกรมการกระเด้ง
สัญญาณไขว้แทรกด้านใกล้และด้านไกล สัญญาณแบบดิฟเฟอเรนเชียล สายส่งแบบผสม
ประเภทของเคเบิล สายยูทีพี โคแอกเชียล มาตรฐานของเคเบิลในปัจจุบัน
Wire and wireless communication; wire communication network; Y; Z; F; G; H
matrix; relation; connection and basic circuits; network transformation; transmission
quantities; signal transmission circuit techniques; wave filters; attenuator;
impedance matching; transmission line theory; equation; solution for low; medium;
high frequencies; primary and secondary constant; incident and reflected waves;
standing wave ratio; line characteristics for open; short; terminated load; lossless;
and lossy lines; reflections in time domain; bounce diagrams; near-end and far-end
crosstalk; differential signaling; composite line; types of cable; and unshielded
twisted pair; coaxial cable; current cable standards.
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030513141 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Radio and Television Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ระบบการมอดูเลตสัญญาณ แบบ
ต่าง ๆ และการดีมอดูเลต หลักการวิทยุเอเอ็มและเอฟเอ็ม หลักการเครื่องส่งและ
เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ การสร้างภาพบนหน้าจอ และระบบสัญญาณโทรทัศน์สี
Principles of radio transmitter and receiver; signal modulation and
demodulation; principles of AM and FM radio; principles of TV signal transmitter
and receiver; image creation on the screen; and color TV signal system.
030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Prerequisite : 030413145 Electromagnetic Field
ทฤษฎีและนิยามพื้นฐาน แหล่งกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก รูปแบบของกําลังและ
สนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรเซชันของคลื่น อินพุต
อิมพีแดนซ์และแบนด์วิดธ์ สมการการส่งผ่านของฟริสส การแผ่คลื่นจากองค์ประกอบ
กระแส ผลกระทบของกราวนด์ คุณสมบัติการแผ่คลื่นของสายอากาศเส้นลวดเชิงเส้น
สายอากาศแถวลําดับเชิงเส้น สายอากาศยากิ-อุดะ สายอากาศรายคาบล็อก สายอากาศ
แบบไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่ที่ใช้งานในปัจจุบัน การวัดคุณสมบัติสายอากาศ
Basic definitions and theory; isotropic point source; power and field
patterns; directivity and gain; efficiency; polarization; input impedance and
bandwidth; Friis transmission equation; radiation from current elements;
ground effects; radiation properties of wire antenna; array antenna; YagiUda antenna and log-periodic antenna; aperture antenna; microstrip
antenna; modern antenna for current applications; antenna characteristics
measurement.
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030513143 การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
Prerequisite : 030513125 Principles of Communication
ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม ปริภูมิสัญญาณ แบนด์วิดธ์ต่ําสุดของ
ไนควิสต์ การดีเทคสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาส์สีขาวแบบบวก เทคนิคการมอดูเลต
ดิจิทัล ซิกมา-เดลต้า การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบสื่อสารดิจิทัล การซิงโครไนเซชัน
อีควอไลเซชัน ทฤษฎีข่าวสารเบื้องต้น การเข้า รหัสต้นทาง การเข้ารหัส ช่องสัญญาณ
ระบบแบบหลายช่องสัญญาณและหลายคลื่นพาห์ เทคนิคสเปรดสเปกตรัม ช่องสัญญาณ
ที่มีการจางหายจากหลายเส้นทาง
Review of probability and random process; signal space; minimum
Nyquist bandwidth; signal detections; AWGN; digital modulation
techniques; sigma-delta; performance analysis; synchronization;
equalization; introduction of information theory; source coding; channel
coding; multichannel and multicarrier systems; spread spectrum
techniques; multipath fading channels.
030513144 การสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Bus Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการพื้นฐานของการส่งสัญญาณที่ใช้ในระบบบัสในอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม
แบบเป็นชั้นของโปรโตคอล หลักการพื้นฐานของระบบบัส โปรโตคอลของระบบมอดบัส
โปรโตคอลแบบโฮสลิงค์และแคนบัส วิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของการส่ง-รับข้อมูล
ประเภทซีอาร์ซี แอลซี และประเภทพาริตีบิต การเข้ารหัสและถอดรหัสในการส่ง-รับ
ข้อมูล ประโยชน์ของการใช้ระบบบัสในงานอุตสาหกรรม
Fundamental principles of transmission using in industrial bus system;
basic principle of bus system; modbus protocol; hostlink protocol and CAN
bus; error identification of data transmission; CRC; LC and parity bit; encoder
and decoder of data transmission; advantages of industrial bus system.
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030513145 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการ
กําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่วยความจํา ระบบ
แฟ้มข้อมูล การป้องกันและความมั่นคงปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ
Principle of operating system; processes and synchronization; process
scheduling and management; input and output management; memory
management; file systems; operating system protection and security.
030513147 ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation)
วิชาบังคับก่อน : 030513122 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
Prerequisite : 030513122 Discrete Mathematics
ไฟไนต์ออโตมาตา นิพจน์และไวยากรณ์เรกูลาร์ คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ ไวยากรณ์
และภาษาคอนเท็กซ์ฟรี พุชดาวน์ออโตมาตา เครื่องจักรทัวริง ลําดับชั้นของซอสกี
Finite automata; expression and regular grammar; property of regular
language; grammar and context-free language; pushdown automata; Turing
machine; Chomsky hierarchy.
030513148 ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Television System)
วิชาบังคับก่อน : 030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Prerequisite : 030513123 Data Communication and Network
การเปรียบเทียบโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกและดิจิทัล ระบบสัญญาณภาพดิจิทัล
การบีบ อั ด สัญ ญาณภาพ การเข้ า รหัส และการถอดรหัส การส่ ง และการรั บ สัญ ญาณ
โทรทัศน์ดิจิทัล ระบบเอชดี จอแสดงผลแบบต่างๆ
Comparison of analog and digital TV; digital signal systems; video
compression; encoding and decoding; digital TV signal transmission and
reception; HD system; and display types.
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030513149 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Production of Radio and Television Program)
วิชาบังคับก่อน : 030513330 ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวีดิทัศน์
Prerequisite : 030513330 Television and Video Control System
หลักการวางแผนการผลิตรายการโทรทัศน์ การคิดรูปแบบรายการ การเขียนบท เทคนิค
การผลิตรายการออกอากาศ เทคนิคการถ่ายทําและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการผลิต
Principles of television program production planning; types of TV
broadcasting ideas or synopsis; script writing; broadcasting production
technique; shooting technique/movie producing technique and equipment
usage in production

030513150 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
Prerequisite : 030513140 Communication Network and Transmission Line
ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์และคลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อนําคลื่น
การวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ยไมโครเวฟ
อิ ม พี แ ดนซ์ แ ละแรงดั น กระแสเที ย บเคี ย ง
เมทริกซ์เอส กราฟการไหลของสัญญาณ การแมตชิงและจูนนิงอิมพีแดนซ์ ไมโครเวฟ
เรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งกําลังและคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง ไมโครเวฟฟิลเตอร์ การเชื่อมต่อ
ไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ การวัดไมโครเวฟ
ขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ใช้งาน
Review of Maxwell’s equations; plane waves; microwave transmission
lines and waveguides; microwave network analysis; impedance and
equivalent voltage and current; the s-matrix; signal flow graphs; impedance
matching and tuning; microwave resonators; power dividers and directional
couplers; microwave filters; point-to-point microwave link; radar system;
microwave propagation; basic of microwave measurement; applications.
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030513151 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ วงจร
ชีวิตของซอฟต์แวร์ วิธีการรวมรวบความต้องการและข้อกําหนดต่างๆ ของซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบเชิงวัตถุ และแผนภาพมาตรฐานที่ใช้
ออกแบบเชิ ง วั ต ถุ การนํ า ซอฟต์ แ วร์ กลั บ มาใช้ การประเมิ น ซอฟต์ แ วร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์ การบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้
เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Principle of software engineering; software development process;
software development life cycle; software requirement; software
architecture design; object oriented design; standard diagram for objectoriented design; code reused; software evaluation; software testing;
software maintenance; software project management; tools using in
software engineering.
030513160 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(0-6-3)
(Telecommunication Engineering Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นโครงงานสําหรับนักศึกษาที่มีจํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่า 70% ของจํานวน
หน่ ว ยกิ ต รวมทั้ งหลั กสู ต ร และมี การเตรี ย มรายงานโครงร่ า งที่ แสดงถึ งวั ต ถุ ป ระสงค์
แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทํางานและงบประมาณรายจ่ายของโครงงานเทคโนโลยี
วิศวกรรมโทรคมนาคม มีการดําเนินงานออกแบบ สร้างและทดสอบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับ
การค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และนําเสนอผลงานเป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์
Project for students who have accumulated credits not less than 70% of
total required credits in the course; and preparation of draft report providing
objective; concept; working plan and budget of telecommunication engineering
technology project; project methodolo-gy design, project construction and
project testing leading to be familiar with researcher qualification and solve
engineering problems; presenting the project as project report
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030513161 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
3(0-6-3)
(Instrumentation and Control Engineering Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นโครงงานสําหรับนักศึกษาที่มีจํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่า 70% ของจํานวน
หน่ว ยกิ ต รวมทั้ง หลั กสู ต ร และมีก ารเตรีย มรายงานโครงร่า งที่ แสดงถึง วัต ถุป ระสงค์
แนวความคิ ด วิ ธี ก ารศึ ก ษาแผนการทํ า งานและงบประมาณรายจ่ า ยของโครงงาน
เทคโนโลยีวิ ศ วกรรมเครื่ องมื อวั ด และควบคุ ม มี ก ารดํ า เนิ น งานออกแบบ สร้ า งและ
ทดสอบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และนําเสนอผลงาน
เป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์
Project for students who have accumulated credits not less than 70% of
total required credits in the course; and preparation of draft report providing
objective; concept; working plan and budget of instrumentation and control
engineering technology project; project methodology design, project construction
and project testing leading to be familiar with researcher qualification and solve
engineering problems; presenting the project as project report.
030513162 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
(Computer Engineering Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นโครงงานสําหรับนักศึกษาที่มีจํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่า 70% ของจํานวน
หน่ ว ยกิ ต รวมทั้ งหลั กสู ต ร และมี การเตรี ย มรายงานโครงร่ า งที่ แสดงถึ งวั ต ถุ ป ระสงค์
แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทํางานและงบประมาณรายจ่ายของโครงงานเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานออกแบบ สร้างและทดสอบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับ
การค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และนําเสนอผลงานเป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์
Project for students who have accumulated credits not less than 70% of
total required credits in the course; and preparation of draft report providing
objective; concept; working plan and budget of computer engineering
technology project; project methodology design, project construction and
project testing leading to be familiar with researcher qualification and solve
engineering problems; presenting the project as project report.

69

มคอ.2

030513163 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
3(0-6-3)
(Radio and Television Engineering Technology Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นโครงงานสําหรับนักศึกษาที่มีจํานวนหน่วยกิตสะสมไม่ต่ํากว่า 70% ของจํานวน
หน่ว ยกิ ต รวมทั้ง หลั กสู ต ร และมีก ารเตรีย มรายงานโครงร่า งที่ แสดงถึง วัต ถุป ระสงค์
แนวความคิ ด วิ ธี ก ารศึ ก ษาแผนการทํ า งานและงบประมาณรายจ่ า ยของโครงงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ มีการดําเนินงานออกแบบ สร้าง
และทดสอบ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และนําเสนอ
ผลงานเป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์
Project for students who have accumulated credits not less than 70% of
total required credits in the course; and preparation of draft report providing
objective; concept; working plan and budget of radio and television engineering
technology project; project methodology design, project construction and
project testing leading to be familiar with researcher qualification and solve
engineering problems; presenting the project as project report
030513164 การกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
(Radio Wave Propagation)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
Prerequisite : 030513125 Principles of Communication
การจัดสรรความถี่วิทยุ ระบบวิทยุพื้นฐาน การกระจายคลื่นในชั้นบรรยากาศ ไอโอ
โนสเฟียร์ การกระจายคลื่นแบบกระเจิงในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ระบบถ่ายทอด
ไมโครเวฟ ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและผ่านอวกาศ เรดาร์ การลดทอนกําลังงานของ
คลื่นอย่างรวดเร็วในแถบความถี่แคบและแถบความถี่กว้าง การกระจายแบบรวงผึ้ง การ
แพร่กระจายคลื่นในสภาพบรรยากาศไม่คงที่
Radio frequency management; fundamental of radio system; wave
propagation in the ionosphere; scattering propagation of wave in the
troposphere; microwave; satellite and space communication system;
radar; narrowband and wideband fast fading; cellular network; wave
propagation in an inhomogeneous atmosphere.
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030513165 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
Prerequisite : 030513125 Principles of Communication
ท่อนําคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจายคลื่น คุณสมบัติและ
โครงสร้า งของใยแก้ว นํ าแสง พารามิ เ ตอร์ของใยแก้ ว นํา แสง การผลิ ต ใยแก้ว นํ าแสง
ประเภทของเคเบิลเส้นใยแก้ว แหล่งกําเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง การผิดเพี้ยนการลดทอน
และดิสเพอร์ชันของสัญญาณในลิงค์เส้นใยแก้ว ตัวขยายกําลังและทวนสัญญาณแสง การ
คํานวณลิงค์บัดเจ็ด การมัลติเพล็กซ์ในระบบสื่อสารทางแสง บทนําเกี่ยวกับเอฟทีทีเอ็ก
Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; structure and types
of optical fiber; optical fiber parameters; optical fiber production; optical cable types;
optical transmitters; optical receivers; signal degradations; attenuation and
dispersion in fiber link; optical repeaters and amplifiers; link budget
calculation; multiplexing in optical link system; introduction to FTTX.
030513166 การสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
Prerequisite : 030513125 Principles of Communication
ระบบสื่อสารแบบไร้ส าย ทฤษฎีและหลักการพื้น ฐานของระบบสื่อสารเคลื่อนที่
ลักษณะและผลกระทบของการแพร่กระจายคลื่น วิทยุ เทคนิคการกล้ําสัญ ญาณ การ
เข้า รหัสเสียง เทคนิคการมัล ติเพล็ก การเชื่อมอุปกรณ์ในโครงข่า ยการสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่ มาตราฐานระบบสื่อสาร แบบเคลื่อนที่ในปัจจุบันระบบสื่อสารยุคที่ 3 ยุคที่ 4
ยุคที่ 5 และระบบสื่อสารเคลื่อนที่ในอนาคต โครงข่ายการสื่อสารแบบรวงผึ้ง การเข้าถึง
ช่ อ งสั ญ ญาณแบบหลายผู้ ใ ช้ การแทรกสอดระหว่ า งช่ อ งสั ญ ญาณ ค่ า ความจุ ข อง
ช่องสัญญาณไร้สายแบบผู้ใช้คนเดียวและหลายผู้ใช้ ระบบสื่อสารเคลื่อนที่แบบไมโม
Wireless communication system; theory and principle of mobile
communication system; characteristic and impact of radio propagation;
modulation techniques; speech coding; diversity channel coding; multiplexing
technique; interconnection components for mobile communication system;
standards of current mobile communication; 3G; 4G; 5G and beyond; cellular
systems: multiple access and interference management; capacity of wireless
channels; multiuser capacity; MIMO system.
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030513167 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Selected Topics in Telecommunications Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิช าการใหม่ๆ ทางด้า นวิศวกรรมโทรคมนาคมที่อยู่ ในความสนใจของวงการ
วิศวกรรมโทรคมนาคมในระยะเวลานั้น
New academic knowledge of telecommunication engineering in the
current interests of telecommunication engineering industry in that
particular period.
030513168 การสื่อสารสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513143 การสื่อสารดิจิทัล
Prerequisite : 030513143 Digital Communication
หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่ใช้อยู่ตามสภาพการณ์
ในปัจจุบัน ทั้งในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร การ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่
Principles; technique and methods of modern communication
technology used in accordance with the current situation both in analog
and digital systems; application of equipment and devices in various
communication systems; application of computer assisted program in
study of modern communication technology.
030513169 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
Prerequisite : 030513125 Principles of Communication
ระบบดาวเทียมสื่อสารแบบต่างๆ ดาวเทียมวงโคจรต่ํา ดาวเทียม วงโคจรปานกลาง
ดาวเทียมอยู่กับที่ ระบบจานสายอากาศ กระบวนการโมดูเลต ดีโมดูเลต การเข้ารหัสและ
การถอดรหัสในระบบสื่อสารดาวเทียม การแพร่กระจายคลื่นระหว่างโลกและดาวเทียม
ชั้ น บรรยากาศไอโอโนสเฟี ย ร์ และผลกระทบต่ อ สั ญ ญาดาวเที ย ม การสู ญ เสี ย ของ
สัญญาณเนื่องจากชั้นบรรยากาศ เสียงรบกวน ทรานสปอนเดอร์ของดาวเทียม การส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมแบบต่างๆ การสื่อสารระหว่างดาวเทียมสถานีภาคพื้นดิน การ
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เปลี่ยนแปลงทางแอมพลิจูดอย่า งกระทัน หันของสัญ ญาณดาวเทีย ม การลดทอนของ
สัญญาณดาวเทียมในชั้นบรรยากาศ
Satellite systems; low earth orbit satellite; medium earth orbit satellite;
geostationary earth orbit satellite; Antenna subsystem; Modulation/demodulation;
encoding/decoding for satellite communication system; radio wave propagation
between the earth and satellite; ionosphere effect on satellite signal; signal loss
due to atmosphere; noise; satellite transponder; satellite transmissions;
communication between satellite station and earth station; scintillation of
satellite signal; attenuation of satellite signal in the atmosphere.
030513170 การสื่อสารบรอดแบนด์
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513143 การสื่อสารดิจิทัล
Prerequisite : 030513143 Digital Communication
หลักการของการสื่อสารบรอดแบนด์ สําหรับระบบโทรศัพท์แบบสวิตซ์ชิงและระบบโทรศัพท์
แบบวีโอไอพี ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง เอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสแอลและเทคนิค
สวิตซ์ชิงในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอสดีเฮช วิศวกรรมโคร่งข่ายและคิวโอเอส
เอฟไอทีเฮช ไวเลสโลคอลแอเรียเน็ตเวิร์ค เครือข่ายพาสซีฟ ออปติคอลเน็ตเวิร์ค ระบบสื่อ
สัญญาณแสงแบบดีดับบลิวดีเอ็ม ทฤษฎีของการสื่อสารผ่านสายส่งกําลังไฟฟ้าสําหรับแนร์โรว์แบด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ มาตรฐานของระบบเครือข่ายการสื่อสารผ่านสายส่งกําลังไฟฟ้า
Principles of broadband communication networks for switching telephone
system; VoIP telephone; WAN infrastructure; ATM; VPN; FDDI; DSL and current
techniques; Internet; intranet; SDH; traffic engineering and QoS; FITH; WLANS; PON
DWDM network; theory of power line communications for narrowband;
broadband communications; standards of PLC-based networking.
030513171 เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Wireless Network)
วิชาบังคับก่อน : 030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030513343 Computer Network System
การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย คุณภาพการให้บริการและเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ
เครือข่ายพื้นที่กว้าง เครือข่ายท้องถิ่น และเครือข่ายส่วนตัว โพรโทคอล การเข้าถึงของ
เครือข่ายไร้สายต่างๆ หลักการออกแบบและการบริหารทรัพยากร
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Wireless data communication; quality of services and network
communication technologies; wide area network; metropolitan area
network; private network; protocols; wireless network access; design
principles and resource management.
030513172 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Control of Machines and Processes)
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 030513335 Microcontroller System
การประยุ กต์ ใช้คอมพิว เตอร์ ใ นการเฝ้า ระวังกระบวนการและการควบคุม การ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตของกระบวนการ การประมวลสัญญาณ
อินพุตเอาต์พุต การจําลองกระบวนการ ระบบควบคุมแบบวงปิดโดยใช้คอมพิวเตอร์
การควบคุมแบบลําดับ
Application of computer in process monitoring and control; computer
interfacing to input/output equipment of process; input/output signals
processing; process simulation; closed loop control system by using
computer; sequence control.
030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
การประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล รู ป ร่ า งลั ก ษณะของสั ญ ญาณช่ ว งเวลา
การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว การแปลงซี เทคนิคการ
ออกแบบวงจรกรองความถี่ดิจิทัลแบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ และการนําไปใช้
Introduction to digital signal processing; time signal features; sampling
theory; discrete Fourier transform and fast Fourier transform; z and inverse
z transform; The design of FIR and IIR digital filters and its application;
digital signal processing by using MATLAB; digital signal processor.
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030513175 การออกแบบวงจรสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communication Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Prerequisite : 030513125 Principles of Communication
030513100 Engineering Electronics
วงจรฟังก์ชันแอนะล็อก วงจรออสซิเลเตอร์ วงจรกรอง วงจรเฟสล็อกลูป หลักการ
สังเคราะห์ความถี่ การออกแบบวงจรขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรมอดูเลตและดีมอดูเลต
วงจรเครื่องรับและเครื่องส่ง
Analog function circuits; oscillator circuits; filter circuits; phase-locked
loop circuits; frequency synthesis principles; high frequency signal amplifier
designs; modulator/demodulator circuits; transmitter and receiver circuits.
030513177 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Safety)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กฎเกณฑ์ ในการวางระเบี ยบและแบบแผนมาตรการความปลอดภั ยในโรงงาน การป้ องกั น
อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติงาน การวางผังโรงงานเพื่อลดอุบัติเหตุ การออกแบบป้องกัน
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทางด้านงานเชื่อมงานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและงานที่เกี่ยวข้อง
กับสารพิษ การจัดหน่วยงานบริหารทางด้านการวางแผนความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน
The rules of factory/workplace safety regulation and safety measure
in factories; accident prevention in workplace; plant layout design to
reduce accident; Safety equipment design/ protective equipment design
for welding and electrical works; works related to fuel and toxicology;
organization of health and safety management in the workplace.
030513178 ระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Discrete Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการสร้างและเปลี่ยนรูปสัญญาณจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็น
แอนะล็อก การแปลงซีและการแปลงซีผกผัน การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ การวิเคราะห์
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ระบบแบบไม่ต่อเนื่องในระนาบซี การหาฟังก์ชันถ่ายโอนของตัวควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ด้วยปริภูมิสถานะสําหรับระบบไม่ต่อเนื่อง นิยามของความสามารถในการ
ควบคุมได้และการสังเกตได้ การออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีการหาเส้นทางเดินของ
รากและการหาผลตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบตัวควบคุมและตัวสังเกตระบบด้วย
วิธีการแทนค่าโพล การสังเคราะห์ลูปการควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
Analog to digital and digital to analog processes; Z-transform; inverse Ztransform; signal sampling; discrete system analysis; discrete system transfer
function; discrete system state-space representation; controllability and
observability of system; control system design with root locus technique;
frequency response; pole placement; discrete loop control analysis.
030513179 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบอัตโนมัติต่างๆ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไอซีแปรสภาพสัญญาณอนาล๊อกเป็นสัญญาณ
ดิจิทัล ตัวควบคุมในงานแบบทันท่วงที เทคนิคและการควบคุมหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แบบฉลาด
Automation system; microprocessor; analog-to-digital ICs; controller
in real-time task; robot control techniques; Intelligent robots.
030513180 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการวัดคุมและควบคุม
3(3-0-6)
(Image Processing Application in Instrumentation and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การประมวลผลภาพทางอุตสาหกรรม รูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพด้วยการ
มองและด้วยภาพ องค์ประกอบของระบบการประมวลผลภาพ ทฤษฎีคณิตศาสตร์ในการ
ประมวลผลภาพ การแปลงโคออร์ดิเนตของภาพ การหาขอบของวัตถุในภาพ การแบ่ง
ส่วนภาพ การจัดกลุ่มของวัตถุ การหาคุณลักษณะของวัตถุ การประมวลผลภาพสี
Image processing in industry; quality control using vision and image;
image processing components; theory and arithmetic in image processing;
Image coordinate transform; edge detection; Image segmentation;
objection classification; object recognition; color image processing.
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030513181 ระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge-based Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบควบคุมแบบดั้งเดิมและระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู้ ปัญญาประดิษฐ์
การจัดหมวดหมู่ความรู้ ตรรกคณิตศาสตร์ที่ใช้ในระบบอิงฐานความรู้ ฟัซซี่ลอจิก การ
คํา นวณแบบโครงข่า ยประสาท การได้ มาของข้ อมูล และการประมวลผลฐานความรู้
ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบควบคุมแบบขึ้นกับเหตุการณ์
Conventional control systems; Knowledge-based control systems;
Artificial intelligent; Knowledge management; Mathematical logic for
knowledge-based system; Fuzzy logic; Neural network; Knowledge acquiition
and processing; Supervisory control system; Real-time control system
030513182 การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์
3(3-0-6)
(Sensor Applications)
วิชาบังคับก่อน : 030513331 ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมและการวัด
Prerequisite : 030513331 Industrial Sensor and Measurement
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ซ็ น เซอร์ แ ละทรานส์ ดิ ว เซอร์ ใ นงานด้ า นอุ ต สาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมอาหาร หุ่นยนต์และเทคโนโลยีอวกาศ การออกแบบวงจรปรับแต่งสภาพ
สัญญาณและการต่อเชื่อมสัญญาณที่เหมาะสมกับงานประเภทนั้น ๆ
Application of sensors and transducers in automotive industry; food
industry; robot and space technology; signal-conditioner design and signal
interface applied for that particular kind of work.
030513183 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม 3(3-0-6)
(Selected Topics in Instrumentation and Control Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมที่อยู่ในความสนใจของ
วงการเครื่องมือวัดและควบคุมในระยะเวลานั้น
Latest technologies/New technology trends in the field of
instrumentation and control that are in the interests of instrumentation
and control fields/domain at that particular time.
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030513185 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
3(3-0-6)
(Computer Vision)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การประมวลภาพในระบบ 2 มิติ การปรับปรุง
การเรียกคืน และการกรองข้อมูลภาพ เพื่อทําให้คอมพิวเตอร์สามารถรับภาพและนําภาพ
นั้นไปใช้ในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ภาพวิดีโอ การค้นคืนภาพและวิดีโอ การรู้จําด้วย
วิธีทางสถิติ การแปลงภาพเพื่อการสังเคราะห์ภาพ การทําความเข้าใจภาพ การวิเคราะห์
การเคลื่อนที่
Components of computer vision system; 2 dimensional image
processing; image enhancement and filtering; video image analysis; still
image and video restoration; image recognition using statistical techniques;
image conversion for image synthesis; image interpretation; motion analysis
030513187 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite and Microwave Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการสื่อสารไมโครเวฟ พื้นฐานอุปกรณ์ในระบบสื่อสารไมโครเวฟ ทฤษฎีพื้นฐาน
สายส่งสัญญาณไมโครเวฟ ทฤษฎีพื้นฐานท่อนําคลื่น การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ การออกแบบ
ระบบสื่อสารไมโครเวฟ การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร
ดาวเทียม ระบบวงโคจรดาวเทียม ระบบจานสายอากาศ ทฤษฎีการส่งสัญญาณและการ
แพร่กระจายคลื่นระหว่างสถานีฐานและดาวเทียม ผลกระทบและการลดทอนสัญญาณใน
ชั้นบรรยากาศ การวิเคราะห์ระบบการสื่อสารดาวเทียม
Microwave communication principles; basic equipment in microwave
communication system; basic theory in microwave signal transmission line;
waveguide basic theory; impedance matching; microwave communication
system design; microwave network analysis; basic principles of satellite
communication; orbit satellite system; antenna system; theory of signaling and
wave propagation between base station and satellite; effects and signal
attenuation in atmosphere; analysis of satellite communication system.
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030513188 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิช าการใหม่ๆ ทางด้า นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ในความสนใจของวงการ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระยะเวลานั้น
New technology trends in computer engineering fields that are in the
interests of computer engineering fields/domain at that particular time.
030513189 เทคโนโลยีความจริงเสมือน
3(3-0-6)
(Virtual Reality Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030513350 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
Prerequisite : 030513350 Multimedia and Animation Technology
ความหมายของคําว่าความจริงเสมือน การจําลองโดยคอมพิวเตอร์ สภาพอุปกรณ์แสดงผลสามมิติ
การโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมความจริงเสมือนโดยใช้อุปกรณ์นําเข้ามาตรฐาน หลักการและวิธีการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการทําสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนในงานการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
Background and definition of virtual reality technology; concept and
principles of virtual reality technology; category and principles of virtual reality
technology; computer simulation; three-dimensions display device; interacting with
virtual reality environment using standard imported device; principles and
methods of creating 3D animation; application program usage in making
augmented reality technology and virtual reality technology; benefits of
virtual reality technology; virtual reality technology application in various fields.
030513190 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Broadcast Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิชาการใหม่ๆ ทางด้านวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ที่อยู่ในความ
สนใจของวงการวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ในระยะเวลานั้น
New technology trends of Broadcast Engineering that are in the
interests of broadcast engineering fields at the particular time.
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030513191 วิศวกรรมระบบเสียง
3(3-0-6)
(Sound Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีคลื่นเสียง ไมโครโฟน คุณลักษณะสัญญาณเสียง การคํานวณและหน่วยวัด
ระบบสตูดิโอและระบบอะคูสติก การคํานวณการยืดเยื้อของเสียง การวัดการสะท้อนของ
เสียง เครื่องมิกเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมเสียง ปัญหาที่มีผลต่อสัญญาณเสียงและวิธีแก้ไข
ระบบบันทึกเสียง การตัดต่อเสียง การจัดระบบเสียงทั้งภายในและนอกสถานที่
Soundwave theory; microphone; sound signal characteristics; calculations
and measurements; studio system and acoustics system; prolonged sound
calculation; measurement of sound reflection; mixer and volume control;
problems affecting audio signal and solutions; audio recorder; sound editing;
arrangement of sound system both inside and outside.
030513192 การออกแบบระบบแสงเวที
3(3-0-6)
(Stage Lighting Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎี แ สง การผสมสี ข องแสง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม ระบบแสง
การจัดระบบแสงบนเวทีทั้งในและนอกสตูดิโอ เทคนิคการจัดระบบแสง ประเภทของ
หลอดไฟชนิดต่างๆ
Lighting theory; color mixing of light; tools of light system control;
stage lighting system both inside and outside studio;; lighting techniques;
types of light bulbs
030513193 การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณลักษณะและองค์ประกอบของภาพดิจิทัลแบบ 2 มิติ โอเปอร์เรเตอร์และการ
ประมวลผลของจุดภาพ การปรับปรุงภาพ การแปลงฟูริเยร์และการประมวลผลในโดเมน
ความถี่ การกู้คืนข้อมูลภาพ เรขาคณิตของภาพและการแปลง กรทําเซกเมนท์เทชั่น และ
การจําแนกข้อมูล การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ในงานประมวลผลภาพ
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Characteristics and components of 2 dimensional digital image;
operators and pixel operations; image enhancement; Fourier transform and
frequency domain processing; image restoration; image geometry and
transformations; image segmentation; data classification; usage of software
tools in digital image processing.
030513194 ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
(Intelligent System and Application)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนะนําระบบอัจฉริยะ หลักการระบบโครงข่ายประสาทเทียมและการประยุกต์ใช้
งาน หลักการของฟัซซีลอจิก การใช้ฟัซซีลอจิกในระบบควบคุม การใช้ฟัซซีลอจิกในระบบ
ช่วยตัดสินใจ หลักการพื้นฐานของกรรมวิธีเชิงพันธุกรรมและการประยุกต์ ระบบความ
ฉลาดแบบอาศัยกลุ่ม ระบบลูกผสม หัวข้อด้านระบบอัจฉริยะที่กําลังได้รับความสนใจ
Introduction to intelligent system; principles of neural network and
application; principles of fuzzy logic; using fuzzy logic in control system
and decision support system; fundamental concept of genetic algorithm
and application; swarm intelligence system; hybrid system; current
interest topic in intelligent system.
030513195 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital System Design)
วิชาบังคับก่อน : 030513334 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
Prerequisite : 030513334 Digital Circuit and Logic Design
ทบทวนหลักการออกแบบระบบดิจิทัล หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องมือในการ
ออกแบบระบบดิจิทัล การใช้ภาษาอธิบายการทํางานของฮาร์ดแวร์และการออกแบบ
การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช้วงจรรวมและอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ การจําลอง
ระบบดิจิทัล การออกแบบระบบดิจิทัลเพื่อการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
Review concept of digital system design; tool for digital system design;
using hardware description language and design; digital system design using
integrated circuits and programmable devices; digital system simulation;
digital system design for digital signal processing.
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030513196 ระเบียบวิธีวิจัยทางการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Broadcasting Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาแนวคิด หลักการพื้นฐานของการวิจัย ปัญหาการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย เครื่องมือ
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย
การนําเสนอและการวิพากษ์โครงร่างการวิจัยจากบทความวิจัยที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมการ
กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งเข้าใจหลักการจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี
Review concept of digital system design; principles and techniques for using
digital design tools; using hardware description language and design; digital
design using integrated circuits and programmable devices; digital
simulation; digital design for digital signal processing.
030513197 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Law and Ethics in Radio and Television Broadcast)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาประเด็นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์ อาทิ กฎหมายการเผยแพร่ออกอากาศ กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายธุรกิจ
และการโฆษณา พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติ
องค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและโทรทั ศ น์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท เป็นต้น
Studying issues and laws regarding broadcasting field such as
broadcast legislation; human rights laws; business and advertising laws;
printing Act; information Act; frequency allocation and broadcasting
controlling Act; copyright Act; privacy violation; defamation.
030513198 การสื่อสารทางแสงสําหรับงานกระจายเสียงและโทรทัศน์
3(3-0-6)
(Optical Communication for Broadcasting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ท่อนําคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจายคลื่น คุณสมบัติ
และโครงสร้ า งของใยแก้ ว นํ า แสง การผลิ ต ใยแก้ ว นํ า แสง การแผ่ รั ง สี ของแสง
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แหล่งกําเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง การผิดเพี้ยนและการลดทอนของสัญญาณแสงใน
เส้นใยแก้ว เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ การส่งลําแสงกําลังสูงและการคับปลิ้ง การ
มัลติเ พล็กซ์และการดีมัลติเพล็กซ์ การออกแบบระบบสื่อสารทางแสงสําหรับงานการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือวัดสําหรับระบบสื่อสารใยแก้วนําแสงสําหรับ
งานการกระจายเสียงและโทรทัศน์
Cylinder dielectric waveguide and propagation condition; properties and
structure of fiber optic; fiber optic production; light emission; light source;
light sensor; distortion and attenuation of optical signal in fiber; signal modulation
technique; high beam transmission and coupling; multiplexing and demultiplexing; optical communication system design of broadcasting;
instrument usage of fiber optic communication system of broadcasting.
030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือเรียนร่วม
Prerequisite : 030513100 Engineering Electronics or concurrent
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ สนั บ สนุ น วิ ช า
030513100
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Electronic circuit laboratory studied in 030513100 Electronic
Engineering course.
030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
2(0-6-2)
(Electronics Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Prerequisite : 030513100 Engineering Electronics
การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับวงจรจ่ายไฟฟ้า วงจรเร็กติฟายด์ วงจร
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า วงจรควบคุมกระแสไฟฟ้า การออกแบบวงจร งานซิล-สกรีน การจัด
วางอุ ป กรณ์ ประกอบอุ ป กรณ์ ล งกล่ อ ง การเดิ น สายไฟฟ้ า การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบวงจร
Electronic component assembly; rectifier circuit; voltage regulator
circuit; current regulator circuit; circuit design; silkscreen; component layout;
assembling the box/assemble components into a case; electrical wiring;
usage of electronic measuring instruments to diagnose/monitor circuit.
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030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
2(0-6-2)
(Electronics Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
Prerequisite : 030513220 Electronics Practice I
ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์โดยใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์สําหรับอุปกรณ์แบบ
วางทะลุแผ่น (DIP) และแบบวางบนผิวแผ่น (SMD) สร้างแผ่นวงจรพิมพ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบวงจรขยายสัญญาณ สร้างลายวงจรด้านสื่อสารและการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวน
Design of printed circuit board for dual in-line packages and surfacemount devices; design of amplifier circuits; design of telecommunication
circuits and solving noise interference problem.
030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
2(0-6-2)
(Telecommunication Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 030513335 Microcontroller System
เทคโนโลยี ส มองกลฝั ง ตั ว และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน สถาปั ต ยกรรมของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แ ละองค์ ป ระกอบภายใน การเขี ย นโปรแกรมสํ า หรั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาระดับสูง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้งาน
อิ น เตอร์ รั ป ต์ การสื่ อ สารผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ การเชื่ อ มต่ อ กั บ เซ็ น เซอร์ แ ละ
แอคทูเอเตอร์ ระบบปฏิบัติการสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
Embedded technology and its application; microcontroller architecture and
its components; high level language programming for microcontroller; interface
with peripheral device; interruption; network communication standards;
actuator/sensor interface; operating system for embedded system.
030513241 ปฏิบัติการสื่อสาร 1
1(0-2-1)
(Communication Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030513125 Principles of Communication or concurrent
การทดลองพื้นฐานของการสื่อสารแบบแอนะล็อก การมอดูเลตแบบแอมพลิจูด
แถบข้างคู่และแถบข้างเดียว การมอดูเลตแบบความถี่ การมอดูเลตแบบเฟส การมอดูเลต
แบบแอมพลิจูดพัลส์ การมอดูเลตความกว้างพัลส์
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Basic analog communication experiments; amplitude modulation;
single-side band and double-side band; frequency modulation; phase
modulation; pulse amplitude modulation; pulse width modulation.
030513243 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
2(0-6-2)
(Computer Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 030513335 Microcontroller System
การออกแบบและสร้างวงจรตรวจจับ เครื่องมือวัด วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัว
ควบคุมแบบโปรแกรมได้ งานควบคุมแบบระบบอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรมควบคุม
Design and implementation of microcontroller controlled system;
;measuring instrument; microcontroller interfacing to input/output devices;
computer programming used for controlling electronic circuits in industry;
microprocessor or programmable controller; automatic control and
programming; hardware design and testing; software development using
high level language; software debugging.
030513244 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
2(0-6-2)
(Radio and Television Practice I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การทํางานในห้องสตูดิ โอ ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ ในสภาพการณ์จริง
ควบคุมการผลิตรายการตลอดจนกระบวนการออกอากาศ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานผลิต
รายการออกอากาศ การติดตั้งกล้อง ระบบควบคุมสัญญาณ ระบบเสียง ระบบแสง การ
สร้างฉาก การใช้เครื่องมือในการผลิตรายการออกอากาศ การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ
ระบบ ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น
Working in studio; television production practice in real situation; production
and broadcast process control; equipment installation in broadcast production;
camera setting; signal control system; sound system; lighting system; scene creating;
equipment usage in broadcast production; instrument usage and system testing;
and techniques of solving unexpected problems as well as teamwork skills.
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030513245 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
1(0-2-1)
(Radio and Television Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การทดลองพื้นฐานการส่งสัญญาณความถี่วิทยุและไมโครเวฟในงานกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบทางความถี่ในงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายการออกอากาศในงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
Basic experiment on radio frequency and microwave signal
transmission in radio and television broadcasting; instrument usage and
frequency testing in radio and television broadcasting; broadcast network
analysis equipment usage in radio and television broadcasting.
030513246 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
2(0-6-2)
(Telecommunication Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
Prerequisite : 030513125 Principles of Communication
การติด ตั้ง การทดลองอุ ป กรณ์ สื่อ สารใยแก้ ว นํ า แสง อุป กรณ์สื่ อสารดาวเทีย ม
อุปกรณ์สื่อสารไมโครเวฟ อุปกรณ์สื่อสารวิทยุ การใช้เครื่องมือวัดทางด้านการสื่อสาร
Installation; fiber optic experiment; satellite communication equipment;
microwave communication devices; radio communication equipment; usage of
telecommunication measuring instrument.
030513247 ปฏิบัติการสื่อสาร 2
1(0-2-1)
(Communication Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 030513143 การสื่อสารดิจิทัล หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 030513143 Digital Communication or concurrent
การทดลองพื้ น ฐานการสื่ อ สารแบบดิ จิทั ล การมอดู เ ลตแบบพี ซีเ อ็ ม เอเอสเค
พีเอสเค เอฟเอสเค การมอดูเลตแบบเดลต้า การวัดสัญญาณด้วยรูปแบบดวงตา การมอ
ดูเลชันแบบแผ่สเปกตรัมพื้นฐาน การเข้ารหัสและถอดรหัสพื้นฐาน
Fundamental laboratory for digital communications; PCM; ASK; PSK;
FSK DM; eye-pattern measurement; fundamental spread spectrum
modulation; fundamental encoding and decoding.
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030513249 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
2(0-6-2)
(Computer Practice II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มุ่งเน้นเพื่อฝึกทักษะในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ และซับซ้อน
การใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ วิเคราะห์ และทดสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของแอพพลิเคชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับวิชา 030513151 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Focus on training large-scale and complex applications development
skills; using software tools for designing; analysis and measuring the
performance of the application.
030513250 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
2(0-6-2)
(Radio and Television Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513244 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
Prerequisite : 030513244 Radio and Television Practice I
การจั ด ระบบโทรทัศน์ ว งจรปิด และการออกอากาศผ่ า นคลื่น วิท ยุและโครงข่า ย
คอมพิวเตอร์ การติดตั้งเครื่องส่งเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และระบบสายอากาศ ฝึก
การทํางานเป็นระบบสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณ การ
ผลิตรายการโทรทัศน์ในสภาพการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเทคนิควิธีการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น
CCTV and broadcast system via radio waves and computer network;
installation of TV transmitter and receiver and antenna system; practice
working on digital television system; measuring tools and signal testing;
television production in real situations that are beneficial to the society;
and unexpected problem solving technique and collaboration skills.
030513251 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
1(0-2-1)
(Radio and Television Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 030513245 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
Prerequisite : 030513250 Radio and Television Practice II
การส่งสัญญาณผ่านระบบใยแก้วนําแสงในงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ การ
ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบใยแก้วนําแสงในงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ การ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายระบบใยแก้วนําแสงในงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
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Transmission signal through fiber optic system in broadcasting;
instrument usage and fiber optic system test in broadcasting; tool usage of
network fiber optic analysis in broadcasting.
030513252 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-2-1)
(Computer Engineering Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึ ก ษาหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น และการพั ฒ นาใหม่ ท างด้ า นวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ โดยจัดทําเป็น รายงานและอภิปรายร่วมกัน
Study current interest topics and new development in computer
engineering by preparing report and discussing in class.
030513253 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 1
2(0-6-2)
(Instrumentation and Control Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
Prerequisite : 030513221 Electronics Practice II
การนําเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ทั่วไปและเฉพาะทางสําหรับอุตสาหกรรมมา
ปร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น กร ะ บ ว น กา ร ค ว บคุ ม แ บ บป้ อ น ก ลั บอ ย่ า ง ง่ า ย ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
Application of general and specific sensors/transducers for a simple
feedback control process; microcontroller application; programmable
controlling-devices.
030513254 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2
2(0-6-2)
(Instrumentation and Control Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513253 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 1
Prerequisite : 030513253 Instrumentation and Control Practice I
โครงงานขนาดเล็กด้านเครื่องมือวัด และกระบวนการควบคุม การนําไปใช้และการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด เซ็นเซอร์ และระบบควบคุม
Mini project in instrumentation and control system; implementation
and application in instrumentation; sensor and control system.
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030513260 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นการส่งนักศึกษาไปทํางานร่วมกับสถานประกอบการเอกชนในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องเข้าไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
บริษัท หรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการจริง โดยมีช่วงการทํางานไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา การทํางานจะอยู่ภายใต้การกํา กับดูแลและให้คะแนนร่ว มกันระหว่า ง
ผู้สอนและผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษา
จะต้องเสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อภาควิชาเพื่อใช้ประกอบการประเมิน
Students are required to work in private enterprises in cooperative
education with related fields; students are required to work in factories or
companies or institutes or enterprise with at least one semester; working
will be supervised and assessed by lecturers and entrepreneurs; after
practical training completion in each semester students are required to
submit working reports to the department for evaluation.
030513262 สัมมนาด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
1(0-2-1)
(Broadcasting Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัด ทํา โครงการสั มมนาทางด้า นการกระจายเสี ย งวิท ยุและโทรทัศน์ ห รื อใน
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ มีการเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงหลักการและเหตุผลใน
การจั ด ทํ า โครงการ วั ต ถุ ป ระสงค์ แนวความคิ ด วิ ธี ก ารศึ ก ษา แผนการทํ า งานและ
งบประมาณรายจ่ายของโครงการสัมมนาที่จัดทําขึ้น มีการดําเนินงานติดต่อประสานงาน
อย่างเป็นระบบและสามารถออกแบบรูปแบบการจัดสัมมนาได้
Conduct of seminars on radio and television broadcasting or on
interesting issues; preparation of draft report showing principles and
rationales of project; project objectives; project concepts; project
methodologies; work plan and budget of prepared seminar; systematic
operation and coordination and seminar designs.
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030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer concepts; computer components; hardware and software
interaction; current programming language; programming practices.
030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้ า งภาษาเชิ ง วั ต ถุ หลั ก การออกแบบและพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ ชิ ง วั ต ถุ
วากยสัมพันธ์และซีแมนติกของภาษาโปรแกรม แนวคิดและคุณสมบัติของ วัตถุ คลาส
การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป แอบแสตคคลาสและอินเตอร์เฟส หลักการสําหรับ
การเขีย นโปรแกรมที่ทํางานตามเหตุการณ์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีส่ว น
ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ กรณีศึกษาการพัฒนาซอฟแวร์เชิงวัตถุในงานวิศวกรรม
Object-oriented programming structure; object-oriented programming design
and development principles; syntax and semantics of programming language;
object-oriented programming concepts and properties: object; class; encapsulation;
inheritance; polymorphism; abstract and interface. Principles of event-driven
programming; graphical user interface application design and development; case
studies of object-oriented software development in engineering domain.
030513326 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Prerequisite : 030513322 Object Oriented Programming
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน สแตก คิว ลิสท์ ความสัมพัน์เวียนเกิด ทรี กราฟ พื้นฐาน
อัลกอริทึมสําหรับการค้นหา การเรียงข้อมูล กลวิธีการออกแบบอัลกอริทึม การแบ่งแยก
และเอาชนะ กําหนดการพลวัต และอัลกอริทึมเชิงละโมบ
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Fundamental data structure; stack; queue; list; recurrence relation;
tree; graph; basic algorithm for searching; data sorting; algorithm design
techniques; divide and conquer; dynamic programming; greedy algorithm.
030513328 ระบบการสื่อสารดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Communication System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบแบบการสื่อสารแบบสัญญาณดิจิทัล การมอดูเลตและดีมอดูเลตในรูปแบบสัญญาณ
ดิจิทัลแบบต่าง ๆ วิธีการเข้าจังหวะและการควบคุม การเข้ารหัสและการถอดรหัสช่องสัญญาณ
Digital communication system; modulation and demodulation for
digital signals; synchronization and control; channel coding and decoding.
030513329 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Micro-electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า โครงสร้ า งและการทํ า งานของอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมวิธีการสร้างวงจรรวม คุณลักษณะสมบัติของวงจรรวมชนิดเชิงเส้นและ
ออปแอมป์ การต่อออปแอมป์ในลูปปิดและลูปเปิด การประยุกต์ใช้งานไอซีออปแอมป์
Semiconductor characteristics; structure and function of electronics
devices; fabrication process of integrated circuits; characteristics of linear
integrated circuits and op-amp; open-loop and closed-loop op-amp
circuits; op-amp applications.
030513330 ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวีดิทัศน์
3(2-2-5)
(Television and Video Control System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก กา รทํ างา นข อง อุ ป กรณ์ คว บคุ มสั ญญา ณวี ดิ ทั ศน์ ในห้ อง คว บคุ ม
ตั ว ควบคุ ม กล้ อ งสวิ ท ซ์ ชิ ง เครื่ อ งตรวจสอบสั ญ ญาณภาพและสั ญ ญาณเสี ย ง
ตัวควบคุมสัญญาณเสียงและมิกซ์เสียง อุปกรณ์แทรกตัวอักษรและภาพเอ็ฟเฟ็คพิเศษ
ตัวบันทึกสัญญาณโทรทัศน์
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Principles of video signal controlling tools in control room; camera
controller; switching; video and audio signal tester; audio signal controller and
mixing; letter inserting and special effect image tools; TV signal recorder.
030513331 ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมและการวัด
3(2-2-5)
(Industrial Sensor and Measurement)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างและคุณสมบัติของเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสําหรับ
การวัดความดัน วัดการไหล วัดระดับ วัดอุณหภูมิและวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ตัวตรวจจับ
ระยะใกล้ การแปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์เป็นสัญญาณมาตรฐานที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจจับระยะใกล้ เซ็นเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ชนิดต่าง ๆ ที่ ใช้ ในการวัดค่าในอุตสาหกรรมสําหรับงานการวัดระยะขจัด
ความเครียด ความเร็ว อุณหภูมิ ความดัน ระดับ อัตราการไหลและค่าพีเอช
Structure and characteristic of industrial sensors and transducers
applied in industries for measuring pressure; flow; level; temperature and
pH; Proximity sensors; Conversion of signal from sensors and transducers
to standard signal used in industries; fundamental theory of
instrumentation; application of proximity sensors; sensors and transducers
in industrial instrumentation for measuring displacement; stress; speed;
temperature; pressure; level; flow and pH.
030513332 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการวัดคุม
3(2-2-5)
(Electronic circuits for Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณลักษณะของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา วงจรขยายความแตกต่าง การต่อออปแอมป์
ในแบบลูปปิดและลูปเปิด การประยุกต์ใช้งานไอซีออปแอมป์ในงานวัดและควบคุม การ
ออกแบบวงจรสําหรับอุปกรณ์ตรวจจับ
Semiconductor characteristic; amplifier circuit; open-loop and closedloop op-amps; op-amps application in instrumentation and control; circuit
design in sensor equipment.
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030513333 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
(Database Design and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและองค์ประกอบระบบฐานข้อมูล รูปแบบของฐานข้อมูล การออกแบบ
การออกแบบและการใช้ ฐ านข้ อมู ล ฐานข้อ มูล เชิง สัม พั น ธ์ ภาษาสํา หรั บ การจั ด การ
ฐานข้อมูล การจัดระบบ ข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Database definition and components; database types; database
design and operation; relational database; database manipulation
language; database normalization; entity-relational model; database
problems and database usage controls; distributed database systems.

030513334 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
3(2-2-5)
(Digital Circuit and Logic Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นของระบบดิจิทัล ระบบตัวเลขและรหัสพีชคณิต บูลีน
และ สวิตชิง ฟังก์ชัน อุปกรณ์สวิตชิง วงจรตรรกะ การลดทอนบูลีนฟังก์ชัน ผังของคา
นอร์ ตารางความจริง เกท การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน ด้วยวงจรตรรกะ การ
ออกแบบวงจรซีเควนเชียล วงจรฟลิปฟลอป รีจิสเตอร์ วงจรนับ วงจรเข้า รหัสวงจร
ถอดรหัส หน่วยความจํา
Principles and basic theories of digital system; number system;
Boolean algebra and switching function; logic circuit; simplify of Boolean
function; Karnaugh Map; truth table; logic gate; design of combinational
logic circuit; design of sequential logic circuit; flip-flop circuit; register;
counter circuit; encoder circuit; decoder circuit; memory.
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030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microcontroller Systems)
วิชาบังคับก่อน : 030513334 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ
Prerequisite : 030513334 Digital Circuit and Logic Design
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ ชุดคําสั่งและการ
เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเชื่อมต่ออินพุต/
เอาต์ พุต อิ น เตอร์รั พต์ การประยุ กต์ ใช้ ง านตัว นับ และตั ว ตั้ งเวลา พอร์ต สื่อ สารแบบ
อนุกรม การออกแบบระบบและการประยุกต์ใช้งาน
Architecture of microcontroller and microprocessor; instruction set
and assembly language programming; high level language programming;
input/output interfacing; interrupt; application of counter and timer; serial
communication port; system design and application
030513337 ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิวัฒนาการของการนําเสนอองค์ความรู้และตรรกะ การเรียนรู้ของเครื่องจักร
โครงข่า ยประสาทเทีย ม ระบบหลายตั ว จั ด การ การรู้จํ า และแยกแยะรู ป แบบ การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในทางวิศวกรรม
Evolution of knowledge representation and logic; machine learning
techniques; artificial neural network; multi-agent systems; pattern
recognition and classification; an application of artificial intelligence
systems in engineering domain.
030513341 เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Control Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การปรับแต่งสภาพสัญญาณและการต่อเชื่อมสัญญาณด้วยวงจรอินสทรูเมนเทชัน
แอมปลิไฟล์ วงจรปรับค่าความชันและตําแหน่งศูนย์ วงจรเปลี่ยนแรงดันให้เป็นกระแส
วงจรเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดัน วงจรเปลี่ยนแรงดันให้เป็นความถี่ วงจรเปลี่ยนความถี่
ให้เป็นแรงดัน วงจรแยกสัญญาณและกราวน์ดิ้ง ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัวควบคุม
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แบบเปิดปิด ตัวควบคุมแบบพี แบบพีไอและแบบพีไอดี วงจรเชื่อมต่อกับตัวจ่ายกําลัง
วงจรขยายกําลัง วงจรจุดชนวนไทริสเตอร์
Signal conditioning circuits and signal Interface for instrumentation
amplifier; zero and span circuits; voltage to current circuits; current to
voltage circuits; voltage to frequency; frequency to voltage; isolation
circuits and grounding; analog controller; on-off controller; P; PI and PID
controller; power interface circuits; power amplifier circuits; phase control
using thyristors.
030513342 การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
3(2-2-5)
(Dynamic Web Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นิยามของการโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา
HTML การใช้คําสั่ง HTML ในการสร้างตารางและแบบฟอร์ม แนะนําภาษา PHP
เบื้องต้น การรับข้อมูลจากแบบฟอร์ม การโต้ตอบกับแบบฟอร์มแบบต่างๆ การเขียน
คําสั่งเงื่อนไขและวนรอบด้วยภาษา PHP การเขียนฟังก์ชัน การใช้งานคุกกี้และการ
จัดการเซสชันในภาษา PHP แนะนําการใช้งานไลบรารี Bootstrap การเขียนอีอาร์
ไดอะแกรม การจัดการระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL การเขียนเว็บด้วยภาษา PHP ให้
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล การแสดงผลแบบไดนามิก การตรวจสอบสิทธิและการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล การประมวลผลผ่านทางเว็บ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บ
กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Definition of dynamic web programming; writing web programming of
HTML; using HTML to create tables and forms; introduction of basic PHP;
receiving form data; interacting with forms; writing conditions and loop
commands with PHP; writing functions; using cookies and session
management in PHP; using Bootstrap libraries; writing ER diagrams; managing
database system with SQL; Web authoring with PHP connecting to database;
dynamic display; authentication and information security; processing via
website; database application on website and electronic transactions.
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030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Network System)
วิชาบังคับก่อน : 030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Prerequisite : 030513123 Data Communication and Network
ภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลการสื่อสาร มาตรฐานและเทคโนโลยีของเครือข่า ย
คอมพิวเตอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
หาเส้นทางข้อมูล กลวิธีควบคุมความคับคั่งในการส่งข้อมูล การออกแบบระบบเครือข่าย
ตามข้ อ กํา หนด มาตรฐานและรายละเอีย ดโปรโตคอลนํา ส่ งข้ อ มูล การนํ า เครื อข่ า ย
คอมพิว เตอร์ ไปใช้งาน ระบบการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล เบื้องต้น การใช้งาน
โปรแกรมจําลองระบบเครือข่ายในการออกแบบและทดสอบก่อนนําไปใช้งานจริง
Overview of computer networks; components and architectures of
computer network; communication protocols; wire and wireless standard
and technology of computer network; computer network devices; data
routing algorithm; mechanism to control data congestion; computer
network design based on standard and protocol; computer network
implementation; basic of computer network security; computer network
simulation tools for design and testing before implementation.
030513345 ระบบควบคุมแบบสกาดา
3(2-2-5)
(SCADA System)
วิชาบังคับก่อน : 030513144 การสื่อสารแบบบัสทางอุตสาหกรรม
Prerequisite : 030513144 Industrial Bus Communication
หลักการและองค์ประกอบของระบบสกาดา ส่วนประกอบของสถานีควบคุมหลัก
และสถานีย่อย การเชื่อมต่อระหว่างสถานีควบคุมหลักกับสถานีย่อย ชนิดของทอพอโลยี
ระบบการสื่อสารที่ใช้ในระบบสกาดา ฟังก์ชันการทํางานของระบบสกาดา ระเบียบวิธีต่อ
มอดบัส การจัดเก็บข้อมูลของระบบสกาดา
Principles and components of SCADA system; central station;
substation and their connectivities; types of topologies; communication in
SCADA system; functionality in SCADA system; Modbus protocol and
database in SCADA system.

96

มคอ.2

030513346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 030513333 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
Prerequisite : 030513333 Database Design and Applications
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การสร้างเว็บเพจขั้น
พื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บ การตกแต่งหน้าเว็บ การเขียนโปรแกรมให้เว็บสามารถ
ตอบสนองกั บผู้ ใช้ งาน การเขี ยนโปรแกรมเว็ บผ่ านเฟรมเวิ ร์ ค การประยุ กต์ ใช้ งานกั บ
ฐานข้อมูล การป้องและรักษาความปลอดภัยของเว็บ
Web development components and architectures; basic web page
development; web programming; web page decoration; user interactive
web programming; web development via frameworks; web and database
application; web protection and security.
030513347 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
(Mobile and Cloud Computing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิด สถาปัตยกรรม ของ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ
การบริหารจัดการระบบกลุ่มเมฆ เครื่องมือของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคง
ปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประยุกต์ใช้งานระบบกลุ่มเมฆในรูปแบบต่าง ๆ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้ทํางานร่วมกับระบบกลุ่มเมฆ
Concept and architecture of mobile application development; cloud computing
management; tools for mobile application development; user interface design and
mobile application development; mobile application security; cloud computing types and
their usage; development of mobile applications working with cloud computing.
030513348 ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
(Embedded Control System)
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
Prerequisite : 030513335 Microcontroller Systems
แนะนําระบบสมองกลฝังตัว ตัวอย่างการใช้ระบบสมองกลฝังตัวในงานควบคุมทาง
อุตสาหกรรม หลักการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซนเซอร์และ
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ตั ว ขั บ เร้ า การเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบสมองกลฝั ง ตั ว ความรู้ พื้ น ฐานระบบควบคุ ม แบบ
ป้อนกลั บ แบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ข องระบบ การวิเ คราะห์ และออกแบบระบบ
ควบคุมขั้นพื้นฐาน การสังเคราะห์ตัวควบคุมบนระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ
Introduction to embedded system; example of embedded system
application in industrial control system; principle of embedded system
design; fundamental of sensor and actuator; embedded system interfacing;
feedback control system; system mathematical model; basic of control
system analysis and design; controller synthesis on embedded system;
design and development of system control software.
030513349 มาตรวิทยาวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Metrology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
มาตรวิทยาเบื้องต้น ความสามารถในการสอบกลับได้ การทวนสอบ ประเภทของ
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พิกัดความเผื่อ การตีความและเข้าใจใบรับผลการสอบเทียบ ความไม่
แน่นนอนของการวัด การสอบเทียบตาชั่งอิเล็กทรอนิกส์ มาตรวิทยาเชิงอุณหภูมิเบื้องต้น
Introductory metrology; traceability; verification; type of digital
multimeter; tolerance; interpretation and understanding calibration
certificate; measurement uncertainty; electronics balance calibration; basic
temperature metrology.
030513350 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
(Multimedia and Animation Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030513342 การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
Prerequisite : 030513342 Dynamic Web Programming
ความเป็ น มาและความหมายของเทคโนโลยี มั ล ติ มี เ ดี ย และภาพเคลื่ อ นไหว
องค์ประกอบของเทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว หลักการและวิธีการสร้างสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการนําส่งภาพเคลื่อนไหวเข้าสู่
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ประโยชน์ของเทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหวใน
รูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ
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Background and definition of multimedia technology and animation;
elements of multimedia technology and animation; principles and
methods of creating animated media with computer software; design and
develop multimedia and animation; benefits of multimedia technology
and animation; application of multimedia applications and animation in
the form of 2D multimedia.
030513351 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและการควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Process Control Technology and Automation)
วิชาบังคับก่อน : 030513341 เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
Prerequisite : 030513341 Industrial Control Technology
ลักษณะของการควบคุมกระบวนการไหล ระดับ ความดัน และอุณหภูมิ ชนิดของ
วาล์ว เทคนิคการควบคุมแบบพีไอดีเพื่อการควบคุมกระบวนการป้อนกลับแบบหนึ่งลูป
แบบแคสเคสและแบบป้อนล่วงหน้า วิธีการปรับ ค่า พีไอดี การเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ควบคุมกระบวนการโดยการปรับแต่งค่าพีไอดี
Characteristics of process control, flow, level, pressure and
temperature; industrial valve types; proportional-integral-derivative control
technique for single-loop feedback control; cascade control; and
feedforward control; PID tuning; efficiency enhancement via PID tuning.
030513362 โปรแกรมระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
(Network Programming)
วิชาบังคับก่อน : 030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030513322 Object Oriented Programming
030513343 Computer Network System
การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายทีซีพ/ี ไอพี การทํางานกับซ็อกเก็ตแบบคอนเน็คชันโอ
เรี ย นเต็ ด การทํา งานกั บ ซ็ อ กเก็ต แบบคอนเน็ค ชัน เลส การจัด การข้ อ มูล เพื่ อส่ งผ่ า น
เครือข่าย การใช้งานอะซิงโครนัสซ็อกเก็ต การเขียนโปรแกรมแบบมัลติเทรด การเขียน
โปรแกรมบนชั้นของแอพพลิเคชัน
TCP/IP Communication; socket connection-oriented programming;
socket connectionless programming; multithreaded programming; standard
network service communication; network file transfer programming.
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030513363 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
3(2-2-5)
(Parallel and Distributed Computing)
วิชาบังคับก่อน : 030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030513300 Computer Programming
030513343 Computer Network System
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน แบบไปป์ไลน์ และแบบกระจาย ขั้นตอน
วิธีการคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย การออกแบบระบบคํานวณแบบขนานและ
แบบกระจาย วิธีการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล โทโปโลยีเครือข่ายและระบบกระจาย
Architecture of parallel, pipelined and distributed computers; methodology
of parallel and distributed computing; design of parallel and distributed
computing system; network topology and distributed computing system.
030513364 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และสื่อประสม
3(2-2-5)
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาพ การสร้างรูปทรงเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ การสร้างภาพวัตถุ
การเคลื่อนย้ายพิกัด การย่อ/ขยาย การเคลื่อนที่ของวัตถุ การบดบังของวัตถุหลายชิ้น มุมมองของวัตถุ
บนระนาบสองมิติและสามมิติ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์ การสร้างแสงและเสียงประกอบ รายละเอียดและคุณสมบัติพื้นผิวของวัตถุ
Components and characteristics of image; geometric shape
construction; objects creation and manipulation: transformation; scaling
and motion; objects overlapping; object viewpoint in 2 and 3 dimensional
planes; motion image construction using software tools and techniques;
light and sound effects; details and properties of object surface.
030513365 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Application Programming for Mobile Communication Device)
วิชาบังคับก่อน : 030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030513300 Computer Programming
การเขียนโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบของเกมส์ สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์
และงานมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
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Application programming for games; multimedia; movies or video; and
other multimedia on mobile communication device.
030513367 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
(Network Security)
วิชาบังคับก่อน : 030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 030513343 Computer Network System
ปัญหาความปลอดภัยระบบเครือข่าย การเข้ารหัสลับข้อมูล การถอดรหัสลับข้อมูล
การรักษาความปลอดภัยของโครงข่ายสื่อสาร การป้องกันความปลอดภัยโครงข่ายสื่อสาร
ในระดับกายภาพ การควบคุมการเข้าถึง
Computer network security issues; data encryption; data decryption; compute
network security; network physical layer security and protection; access control.
030513372 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
3(2-2-5)
(Linux Operating System and Administration)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ เทคโนโลยีเครื่องเสมือน การ
ติดตั้งและปรับแต่งค่าเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ คําสั่งและการใช้งานเชลล์ การ
เขียนเชลล์สคริป การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การติดตั้ง
ตั้งค่า และการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
Linux operating system history and evolution; virtualization
technology; Linux installation and configuration; command line and Linux
shell; shell script programming; storage management; user account
administration; Linux security, installation and configuration.
030513374 การสื่อสารไร้สายสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
(Wireless Communication for Embedded System)
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
Prerequisite : Microcontroller System
แนวคิดการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลในระบบ
สมองกลฝั ง ตั ว มาตรฐานบั ส และโปรโตคอลการสื่ อ สารระบบสมองกลฝั ง ตั ว ในงาน
อุตสาหกรรม ระบบการสื่อสารแบบไร้สายและโปรโตคอลมาตรฐานของการสื่อสารแบบ
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ไร้สาย โมดูลการสื่อสารแบบไร้สายสําหรับระบบสมองกลฝังตัว ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ
ในการพัฒนาระบบ
Concept of embedded system development; basic of data
communication in embedded system; bus standard and protocol;
embedded communication in industry; wireless communication system
and protocol; wireless communication module for an embedded system;
software and development tool.
030513375 การบริหารจัดการระบบสถานีโทรทัศน์
3(2-2-5)
(Television Station System Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบริหารจัดการระบบงานต่างๆภายในสถานีโทรทัศน์ พื้นฐานอุปกรณ์ที่ใช้ใน
สตูดิ โ อ ชนิ ด และวิธีการใช้ง าน การจัด การระบบในสถานี โ ทรทัศน์ อาทิ ระบบเสีย ง
ระบบแสง ระบบการถ่ายทําและการออกอากาศ ระบบการผลิตรายการ การปฏิบัติงาน
ภายในสตูดิโอ เป็นต้น
Management of various systems in television station; basic device
used in studio; types and usages; system management in television station
including audio system; lighting system; film and broadcast systems;
production system; practices in studio.
030513376 เทคโนโลยีระบบการออกอากาศทางการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
3(2-2-5)
(Broadcasting System Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030513375 การบริหารจัดการระบบสถานีโทรทัศน์
Prerequisite : 030513375 Television Station System Management
ศึ ก ษาเทคโนโลยี ด้ า นการกระจายเสี ย งวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ วิ วั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกอากาศ การส่งเผยแพร่ภาพและเสียงในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยในระบบการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์แบบต่างๆ
นโยบายการรักษาความปลอดภัยของการออกอากาศ
Studying of radio and TV broadcasting technology; evolution of
technology used in broadcast; publishing of video and audio in various
styles; security system in various radio and television broadcasting;
broadcasting security policy.
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030513377 การใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับงานด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
3(2-2-5)
(Software Application for Broadcasting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การประยุกต์ใช้งานบนคอมพิว เตอร์แมคอินทอช การใช้ โปรแกรมวาดภาพและ
กราฟิกส์ การทําสื่อโฆษณาและภาพเคลื่อนไหว การทําสื่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์ การตัด
ต่อภาพและวีดิทัศน์ การผลิตหลังการถ่ายทํา การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการและ
ควบคุมงานในระบบสถานีโทรทัศน์
Applications on Macintosh; drawing and graphic programming; media and
animation; video presentation and film; image and video makers; production
after filming; application for management and control television system.
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิท ยาศาสตร์ ; วิ ทยาศาสตร์กั บ อาหารและ
โภชนาการวิทยาศาสตร์กับสุขภาพมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับเครื่องสําอางและความงาม
วิทยาศาสตร์กับ เครื่องนุ่งห่ม,วิทยาศาสตร์กับ ที่อยู่อาศัย วิทยาศาสตร์กับ การเกษตร
วิทยาศาสตร์กับพลังงาน
Nature of sciences, applied sciences, introduction to energy,
environment and pollution affecting life, scientific principles in daily life,
sciences and technology relating to development of the country.
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาวิวัฒน์ การวางแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ การพั ฒ นาและการบํ า รุง รั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์การธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่นําไปประยุกต์ในองค์การและกรณีศึกษา
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Human resource management for Thailand 4.0, strategic human
resource planning, human resource development and maintenance
responsive to current situation of business organization, laws related to
human resource management and case study.
030953102 มนุษย์และการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิวัฒนาการของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ กลุ่มสังคมและการขัด
เกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมเพื่อความสุขในการอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมและ
การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม การดํ า รงชี วิ ต ในสถาบั น สั ง คม พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ แ ละการ
เปลี่ย นแปลงทางสังคม วิกฤติการณ์ทางสังคมและแนวทางแก้ไข เทคนิคการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Human evolution and society, social groups and socialization, social
rules for harmony living, culture and cultural conservation, living in social
institutions, human behavior and social change, crisis in society and
solution, technique in developing quality of life based on philosophy of
sufficiency economy.
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โอกาสการทําธุรกิจ การเลือกประกอบธุรกิจ ความรอบรู้ในการจัดทําธุรกิจ กล
ยุทธ์เพื่อการอยู่รอดในการประกอบธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน
Entrepreneurial dynamics, entrepreneurship models, entrepreneurial
organization and management, business management strategies for
accomplishment under current circumstances.
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030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เศรษฐศาสตร์และตลาดเศรษฐกิจ การผลิต การประกอบธุรกิจ การบริ โภค และ
ภาวะการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การออม และการลงทุน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
Economics and economics markets, production, business operations,
consumption and financial impacts on economy, economic growth,
saving and investment under Sufficiency Economy Philosophy in
compliance with present circumstances.
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมทางสังคม แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ ทั่วไป
และจรรยาบรรณในการใช้ ข้ อ มู ล การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ สู่ ก ารสร้ า ง
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
Creative thinking, development of different types of creative thinking,
techniques on creative thinking development for social innovation, resources
for general education and ethics on data using, application of creative
thinking for innovation responsive to current situation.
030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
3(3-0-6)
(Personality for Association)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของบุคลิกภาพเพื่อการสมาคม การสํารวจบุคลิกภาพและปรับปรุงบุคลิกภาพ
การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี หลักการพูดในโอกาสต่างๆ เทคนิคการแต่งกายให้เหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ มารยาทสําหรับงานเลี้ยงแบบต่างๆ และมารยาทในการเข้าสมาคม
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Importance of personality for socialization, personality investigation,
improvement and enhancement; principles of proper personality,
principles of speech in different occasions, tips & techniques for dressing,
social manners for parties and socialization.
030953108 การใช้เหตุผลเชิงวิจัย
3(3-0-6)
(Reasoning for Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการใช้เหตุผลทั่วไป กระบวนการของการวิจัยกับการใช้เหตุผล การคิดอย่างมี
เหตุผล การใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหา การประเมินทางเลือก เทคนิค
การพัฒนาการใช้เหตุผล การประยุกต์การวิจัยกับการใช้เหตุผลในชีวิตประจําวัน
General principle of reasoning, research process and reasoning,
logical thinking, reasoning for decision making and resolution, strategic
option evaluation, techniques for logical reasoning improvement,
application of research and logical reasoning in everyday life.
030953109 การประกอบธุรกิจและการจัดการ
3(3-0-6)
(Business Enterprising and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประเภทของธุรกิจ การประกอบอาชีพอิสระ รูปแบบและจัดตั้งองค์การธุรกิจ
หลักการบริหารธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริหารการตลาด การแสวงหาแหล่ง
เงินทุน การบริหารการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน การคํานวณดอกเบี้ยและ
ส่วนลดทางการเงิน การบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดย่อม การภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ กฎหมายแรงงานที่ใช้ในองค์การธุรกิจ
Type of business, self-employment, format and establishment of a
business organization, principle of business administration, consumer
behavior and marketing management, seeking funding sources, financial
management and financial analysis, interest calculation and financial
discount, accounting for small business, taxation related to business,
labor law for business organization

106

มคอ.2

030953114 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการรวมกลุ่มประเทศ และพัฒนาการของประชาคม
อาเซียน ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับประเทศสมาชิก กลไกลการทํางานประชาคมอาเซียน กฎ
บัตรอาเซียน เป้าหมาย โครงสร้างองค์การ วิสันทัศน์และพันธกิจสําคัญในด้านประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านเศรษฐกิจอาเซียน และด้านสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน บทบาท ผลกระทบและการปรับตัวของประเทศไทยต่อประชาคมอาเซียน
History and the development of ASEAN; introduction to ASEAN member countries;
ASEAN community establishment; ASEAN charter; goals, organization structure, vision
and mission in ASEAN political-security community, ASEAN economic community, ASEAN
socio-cultural community; the impact and adaptation of Thailand to ASEAN.
030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Self-Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จุดประสงค์ของการทําสมาธิ วิธีการ จุดเริ่มต้นของการทําสมาธิ ลักษณะของการ
บริกรรม ลักษณะและประโยชน์ของสมาธิ การต่อต้านสมาธิ และการนําสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
Objectives of meditation, methods, starting point of meditation
practice, characteristics and benefit of meditation, meditation hindrance,
application of meditation in daily life.
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธ์ใน
ปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเททีฟ อโลหะ
โลหะทรานซิชั่น พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพล
ศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไออน และเคมีไฟฟ้า
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Matters and scientific measurement, atoms molecules and ions,
stoichiometry, electronic structure of the atom, periodic properties,
representative elements, nonmetal, transition metals, chemical bond, shape
of molecules, gas, liquid, solid, solution, thermodynamics, chemical kinetics,
chemical equilibrium, ionic, equilibrium and electrochemistry
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers or concurrent
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
All experiments are corresponded to the course of 040113001
Chemistry for Engineer
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : none
ฟังก์ชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การหา
อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริง การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กําหนด
ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
Function, parametric equations, polar coordinates, limit and
continuity, derivative, differentiation of real-valued functions of a real
variable, applications of derivative, indeterminate forms, integral,
techniques of integration, applications of integral, numerical integration.
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง
อนุกรมอนันต์ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ
แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและ
การประยุกต์
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Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real
numbers, infinite series, Taylor series expansions of elementary functions,
surface in three-dimensional space, calculus of several variables, partial
derivative and applications, multiple integral and applications.
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรง ระนาบ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์ เคิร์ล และไดเวอร์เจนซ์ ปริพันธ์ตามเส้น
ปริพันธ์ตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
Vector algebra, lines, planes, vector-valued functions, space curves,
derivatives and integrals of vector-valued functions, gradient, curl and
divergence, line integrals, surface integrals, ordinary differential equations,
first-order differential equations, higher-order differential equations,
applications of ordinary differential equations.
040313005 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและเส้นโค้ง กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนต์
ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิม
เปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสองซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การออสซิลเลตแบบแดมป์
การออสซิลเลตด้วยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตย์ ความเข้มเสียง ระดับ
ความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการ
ก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทาง
กายภาพของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแห่งความ
ต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี การวัดอัตราการไหล
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Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion,
Newton’s law of motion, circular motion, work, power, energy, momentum,
moment of inertia, rotation equations, torque, angular momentum, rolling,
simple harmonics motion, superposition of two simple harmonics, damped
oscillation, forced Oscillation, types of waves, standing waves, beats, intensity
and sound level, Doppler effect, properties of matters, heat transfer, ideal gas
equation, laws of thermodynamics, heat engines and reverse engine, physical
properties of fluid, buoyancy, Pascal’s law, pressure measurement equation of
continuity, Bernoulli’s equation, flow measurement.
040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I or concurrent
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
040313005 ฟิสิกส์ 1
All experiments are corresponded to the course of 040313005
Physics I.
040313007 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I
กฎของคูล อมบ์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ ไฟฟ้า สารไดอิเ ล็กตริก ตัว เก็บ
ประจุ สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ สารแม่เหล็ก แรงลอเรนท์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนํา วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตร์
ทางเรขาคณิต ทัศนอุป กรณ์ การแผ่รังสีของวัต ถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การกระเจิง
คอมป์ ตั น รั ง สี เ อ็ ก ซ์ อะตอมไฮโดรเจน ทวิ ภ าคของคลื่ น และอนุ ภ าค โครงสร้ า ง
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์
Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential,
dielectric materials, capacitor, magnetic field, Biot-Savart law, Ampere’s
law, magnetic substance, Lorentz force, electromotive force, inductance,
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alternating current and basic electronic circuits, properties of waves,
reflection, refraction, interference, diffraction, geometrical optics, optical
instruments, Black-body radiation, photoelectric effect, Compton’s
scattering, X-rays, hydrogen atom, wave-particle duality, structure of
nucleus, radioactivity, nuclear reactions.

040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1, 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313006 Physics II or concurrent
ปฏิบัติการต่างๆ มีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
040313007 ฟิสิกส์ 2
All experiments are corresponded to the course of 040313007
Physics II.

040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้สถิติทั่วไปกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทางสถิติ
สถิติในสังคมมนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การตลาด การเงิน
การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using
statistically logical skills. The uses of statistics in social science, humanity,
government, sport, education, environment, advertisement, finance,
epidemiology, or others.
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080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะ
เพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading,
and writing at basic level in order to apply in daily life with the
cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary and
grammatical structures through conversations, academic and general
journals. Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive
practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning.
080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการ
ใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึก
ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง ตนเองและการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic
level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse
users. Learning vocabulary and grammatical structures through
conversations, academic and general journals. Writing complex
sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning
Center (SALC) and through e-Learning to promote life-long learning.
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080103012

การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
เทคนิคและกลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
Reading techniques and strategies, develop students reading abilities
through class activities and self-access learning.

080103013

การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
วิชาบังคับก่อน : 080103012 การอ่าน 1
Prerequisite : 080103012 Reading I
กลวิธีการอ่านแบบอภิปัญญา การประยุกต์กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน
Metacognitive strategies in reading, applying reading strategies to
develop comprehension skills through class activities.

080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียน
กิจกรรมการให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and expository types,
paragraph components, writing process, peer feedback and teacher
feedback activities.
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080103015

การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
วิชาบังคับก่อน : 080103014 การเขียน 1
Prerequisite : 080103014 Writing I
การเขีย นย่อหน้า ขนาดยาว การเขีย นเล่า เรื่อง การเขีย นเชิง โต้แย้ง การเขีย น
อธิบายและการเขียนรายงาน
Writing long paragraphs; narrative, argumentative, descriptive and
report writing.

080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทั ก ษะการออกเสี ย งและการพู ด เบื้ อ งต้ น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น
การแนะนําตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่างๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for
communication in daily life, self introduction, describing things, giving
direction and expressing opinions.

080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการ
สื่ อ สารในสถานการณ์ แ บบเตรี ย มตั ว และแบบไม่ เ ตรี ย มตั ว ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยเน้นการพูดและฟัง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both
prepared and impromptu situations, English communication skills in daily
life with an emphasis on speaking and listening.
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ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การต้อนรับ
ลูกค้าและผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนําเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การ
เขียนและการนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions
and products, writing and presenting projects.

080203904

กฎหมายในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒ นาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เ กี่ย วกับ
กฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge
about life cycle in society and being good citizenship.

080303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความขัดแย้งในการ
ทํางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้นํา การสร้างทีมงาน และการ
สื่อสารในที่ทํางาน
Psychology for work, motivation, decision-making, problem-solving,
conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team
building and communication at workplace.
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080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับ
คาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกเพลง การจัดทํารายการเพลง การตั้งจังหวะเพลง
การใช้งานเสียงประกอบ การฝึกร้องเพลง การร้องเพลงเดี่ยวและเพลงคู่
History and concepts of karaoke, general knowledge of music,
computer and computer software for karaoke: nick karaoke, extreme
karaoke, installation of appropriate equipment and instrument, song
selection and programming, rhythm setting, synchronized karaoke and
sound effect, singing practice both solo and duet singing.
080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games,
good sportsmanship and spectator.

080303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล
การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games,
good sportsmanship and spectator.
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080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติข องกีฬาแบดมิน ตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้ อุป กรณ์ ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games,
good sportsmanship and spectator.

080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องการลี ล าศ ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการลี ล าศ มารยาทของการลี ล าศ
การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for
developing knowledge, understanding and positive attitudes, Latin
dancing and ballroom dancing.

080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส
การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of
proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play
games, good sportsmanship and spectator.
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ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาฟุตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน นําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of football, techniques, rules, regulations and etiquette
transferring of knowledge to others, good sportsmanship and spectator.

080303508 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาตะกร้อ เทคนิคการเล่น เข้าใจกฎ กติกา มารยาทของผู้เล่นและผู้ชมที่
ดี การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่น และนําไปถ่ายทอดให้
ผู้อื่นได้
History of Sepak-Takraw, techniques, rules, regulations, player and
spectator etiquette, practice in basic skills and applying skills to play
games and transferring knowledge to others.
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึก
ทักษะพื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแข่งขันกีฬาเปตอง
การแข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for
competition, playing equipment, practice in basic skills: holding ball,
throwing, hitting and counting points, organizing competition programs
and competition in class.
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080303510 ไท้จ/ี๋ ไทเก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji/Thikek)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการของไท้จี๋ / ไท้เก๊ก การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก การ
ฝึกทักษะพื้นฐาน การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเท้าและลําตัว การฝึกลมปราณไท้จี๋/ไท้
เก๊ก 18 ท่า และการฝึกมวยไท้จ/ี๋ ไท้เก๊ก ขั้นที่ 1
History and development of Taiji / Taikek, prevention of injury from
practicing, basic skills practice : balancing and movement of feet and
body, practicing 18 patterns of Taiji / Taikek and level-l Taiji / Taikek.
080303511

หมากล้อม
1(0-2-1)
(GO)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมากล้อม กฎ กติกา มารยาท
วัตถุประสงค์พื้นฐานของการเล่นหมากล้อม ทักษะทางปัญญา 11 ประการ บัญญัติ 10
ประการ เทคนิคในการเล่นของหมากล้อมแบบต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างเกม คุณค่า
ของหมากล้อมและการนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
History of the game of GO, rules, principles, etiquettes and
purposes, basic playing method of game, eleven intellectual skills on
playing game, ten regulations of the game, techniques and problem
solving, values and application for daily life.

080303512 ฟีบ้า 33
1(0-2-1)
(FIBA 33)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาฟีบ้า 33 (FIBA 33 : Federation International Basketball 33)
กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะพื้นฐาน การถือลูก
บอล การส่ง การเลี้ยง การยิงประตู การป้องกัน การบันทึกคะแนน การจัดการแข่งขัน
และการแข่งขันภายในชั้นเรียน
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History of FIBA 33 (Federation International Basketball 33), rules,
regulation, ethical standards for competition, sport equipment, practice
in basic skills: holding, throwing, and dribbling ball, shooting, defending,
scoring, organizing competition programs and competition in class.
080303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การ
พัฒนาตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา ความขัดแย้งและการ
บริหารความขัดแย้ง สังคม วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการ
ประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, understanding individual
and others, self - development, communication, teamwork, leadership,
conflicts and conflict management, society and culture, social etiquette,
religious principles and application to enhance human relations.

080303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ
สุขภาพจิต การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสร้าง
บุ ค ลิ ก ภาพ บุ ค ลิ ก ภาพสู่ ค วามเป็ น ผู้ นํ า ความฉลาดทางอารมณ์ การพู ด การฟั ง
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral
development, need theory, physical and mental health, perceived selfefficacy and self-esteem, creative thinking, choosing a spouse, life
management, work with happiness and Dharma principles for
development of life quality.

3.2 ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ

ปี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

- แขนงวิชาโทรคมนาคม
นายโอภาส ศิริครรชิตถาวร

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540
รอง
ตามเอกสารหน้า 129
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2536 ศาสตราจารย์
พระนครเหนือ

12

9

2.

นางสาวปาลีรัตน์ วงจาปา

ปร.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 129

-

9

3.

นางสาวอินทวดี
จันทร์ทักษิโณภาส

M.Sc. (Communication
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Ulm Universitaet,
2553
Germany
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2549
พระนครเหนือ

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 129

9

9
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ

ปี

2557

อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)

Imperial College London,
UK
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2558
2552
2549

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

ตามเอกสารหน้า 129

-

6

ผู้ช่วย
ตามเอกสารหน้า 129
ศาสตราจารย์

-

9

-

9

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
4.

นายพิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

Ph.D. (Electrical and
Electronic Engineering)
M.Sc. (Communication
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

6.

นายกฤษฏา มามาตร

อาจารย์

2548
2545
2556
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5.

นายอนุสรณ์ จึงตระการ

2541
2536

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 130

มคอ.2

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ

ปี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

ผู้ช่วย
ตามเอกสารหน้า 130
ศาสตราจารย์

6

9

ผู้ช่วย
ตามเอกสารหน้า 130
ศาสตราจารย์

12

12

6

9

- แขนงเครื่องมือวัดและควบคุม
7.

9.

นายสมชาย สาลีขาว

นางทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์

Ph.D. (HCI & Robotics)

University of Science and
Technology, Korea
M.Sc. (Mechatronics
University of Siegen,
Engineering)
Germany
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Communication
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
Engineering)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อส.บ. (เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์)
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ด. (วิศวกรรมการวัดคุม)
วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2555
2548
2544
2550
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8.

นายประเสริฐศักดิ์
เตียวงศ์สมบัติ

2544

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2559
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2553
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2548
พระนครเหนือ

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 130

มคอ.2

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ

ปี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

รอง
ตามเอกสารหน้า 130
ศาสตราจารย์

6

9

ผู้ช่วย
ตามเอกสารหน้า 130
ศาสตราจารย์

6

12

-

6

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
10.

12.

น.ส.พินันทา ฉัตรวัฒนา

นายสิทธิชัย เด่นตรี

Ph.D. (Power Electrical
Engineering)
M.Sc. (Power Electrical
Engineering)
MBA (Banking and Finance)

2556
2548
2540
2536
2557
2552
2549
2559

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 131

2554
2549

มคอ.2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
University of Technology,
Australia
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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11.

นางรัตนากร ผดุงถิ่น

3.2.2 อาจารย์ผู้ร่วมสอน
ลาดับ
ที่

1.

ชื่อ-นามสกุล

นายศิริวัฒน์ หงษ์ทอง

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ค.อ.ม (ไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2.

นายพูนศักดิ์ เอื้อดุลเดชา

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา)

3.

นายอุดม จีนประดับ

MS.AVIONIQUE

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

4.

นายสมเด็จ น้อยสวย

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

รอง
ตามเอกสารหน้า 131
ศาสตราจารย์

6

6

ตามเอกสารหน้า 131

6

6

ECOLE NATIONALE
2537
รอง
ตามเอกสารหน้า 131
SUPERIORE DE
ศาสตราจารย์
L’AERONAUTIQUE ET DE
L’ESPACE ,France
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2528
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3

3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2537
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2526
พระนครเหนือ

9

9

สถาบัน/ประเทศ

ปี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2533
2523
2533

รอง
ศาสตราจารย์

2523

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า

มคอ.2

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

124

ค.อ.บ. (วิศวกรรม
โทรคมนาคม)

สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

นายสืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์

6.

นายชาญชัย กุศลจิตกรณ์

7.

น.ส.นพพร สุทธิวงศ์

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

ค.อ.ม (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2535
รอง
ตามเอกสารหน้า 131
พระนครเหนือ
ศาสตราจารย์
ค.อ.บ (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2523
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วย
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2525
ตามเอกสารหน้า 131
ศาสตราจารย์
อุตสาหกรรม)
พระนครเหนือ

6

6

3

3

Dr. rer. nat
(Physics/Electrical
Engineering)
M.Sc. (Sensor Systems
Technology)
อส.บ. (เครื่องมือวัดและระบบ
ควบคุม)
ปร.ด. (บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ตามเอกสารหน้า 132

9

9

รอง
ตามเอกสารหน้า 132
ศาสตราจารย์

6

6

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปี

University of Bremen,
Germany

2553

Karlsruhe University of
Applied Sciences, Germany
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2547

อาจารย์
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นายชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ที่มีอยู่แล้ว

สถาบัน/ประเทศ

5.

8.

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก

2542
2558
2544
2541
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ลาดับ
ที่

9.

10.

12.

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน/ประเทศ

นายดารงเกียรติ แซ่ลิ้ม

นายณัฐพล ประยงค์พันธุ์

นายชูพันธุ์ รัตนโภคา

นายมนตรี เข็มราช

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
อุตสาหกรรม)
พระนครเหนือ
Ph.D. (Telecommunication) University Joseph Fourier,
France
M.Sc. (Signal, Image, Acoustique ENSEEIHT, France
et optimization)
M.Eng. (Signal et Communication) ENST-Bretagne, France
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
Ph.D. (Computer Science) Strasbourg
M.Sc. (Advanced Studied University,France
in Computer Science)
Strasbourg
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) University,France

ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)

2544

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 132

6

6

อาจารย์

ตามเอกสารหน้า 132

9

9

2551
ผู้ช่วย
ตามเอกสารหน้า 132
2547 ศาสตราจารย์

6

6

3

3

2540
2552
2547
2546
2543

2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2535
ผู้ช่วย
ตามเอกสารหน้า 132
พระนครเหนือ
ศาสตราจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2524
พระนครเหนือ

มคอ.2

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ปี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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11.

ชื่อ-นามสกุล

สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

13.

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ

นายสุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

Ph.D. (Computer Science)

ปี

Institut National
2551
Polytechnique de
Grenoble, France
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2541
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2537
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วย
ตามเอกสารหน้า 132
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

6

6

127
มคอ.2

3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่

1.

ชื่อ-นามสกุล

นายเฉลิมชาติ มานพ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2.

บัณฑิตย์

นายสมานมิตร อยู่สุขสวัสดิ์

ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.ม. ( บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)

4.

นางศิริพร เฮงเกียรติศักดิ์

อส . บ . ( เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ภาระการสอน (ชั่วโมง/
สัปดาห์)
ที่มีอยู่แล้ว

ที่จะมีในหลักสูตร
ปรับปรุง

รอง
- ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
ศาสตราจารย์ เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์ และเฉลิมชาติ
2544
มานพ, “การพัฒนา MATLAB GUI สาหรับ
การวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนา ”,
2541
วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, vol.27(2), April-June 2017
2526
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
2540

3

3

3

3

2521

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

3

สถาบัน/ประเทศ

ปี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

2553
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3.

นายณรงค์

สาเร็จการศึกษาจาก

2529
2525

มคอ.2
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3.3 ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. รศ.โอภาส ศิริครรชิตถาวร
● Vitawat Sittakul, Opas Sirikunchittavorn, and Patchara Kamonlert, "Design of Compact
Multiband L-shaped Slot Antenna using Complementary Split Ring Resonator for
WLAN Applications", The 2nd International Conference on Engineering Science and
Innovative Technology (ESIT2016), Phuket, Thailand, April 21 - 23 2016.
2. อาจารย์ ดร.ปาลีรัตน์ วงจาปา
● Paleerat Wongchampa, Monthippa Uthansakul. Orthongonal Beamforming for
MultiUser Wireless Communications. IEEE Antennas and Propagation Magazine
(accepted 13 Nov, 2016)
3. อาจารย์อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส
● Inthawadee Chantaksinopas, Lee Wilaiporn, Prayote Akara and Oothongsap
Phoemphum, Delay-sensitive applications in VANET and seamless connectivity,
International Journal of Computer Science & Network Security, vol. 12(10), October
2012
4. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ จึงตระการ
● สิริอักษร อับดุลเลาะ, นครินทร์ เครือแก้ว, อนุสรณ์ จึงตระการ, การจัดการข้อมูลการซ่อมบารุง
ชุมสายไฟเบอร์ออฟติกด้วยเว็บแอปพลิเคชัน , การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ
ครั้งที่ 9 (The 9th National Confernce on Technical Education : NCTechED 9), 24 พ.ย.
2559.
5. อาจารย์ ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
● พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร , “การลดความผิดเพี้ยนกระแสอินพุตวงจรแปลงผัน ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรงโดยใช้ตัวควบคุมแบบเรโซแนนซ์”,

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ

ครั้งที่ 9 (The 9th National Confernce on Technical Education : NCTechED 9), 24 พ.ย.
2559
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6. อาจารย์ ดร.กฤษฏา มามาตร
 W. Santipach, K. Mamat, and C. Charoenlarpnopparut, “Outage Bound for Max-Based
Downlink_Scheduling with Imperfect CSIT and Delay Constraint, “IEEE Commun.
Letters, vol.20, no.8, 1675-1678, Aug. 2016.
7. ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
 Choopan Rattanapoka and Prasertsak Tiawongsombat, "Large-Scale Web Traffic Log
Analyzer using Cloudera Impala on Hadoop Distributed File System", The Journal of
Industrial Technology, vol. 13(1), January-April 2017.
8. ผศ.สมชาย สาลีขาว
● สันติ ทรยงค์เพ็ชร, ภูมิสัณห์ ฤกษ์ศิริพงษ์ , อาภาวรรณบุญชลาโกศล และ สมชาย สาลีขาว , เครื่องวัด
ปริมาณน้าฝนโดยใช้หลักการลดทอนสัญญาณดาวเทียมย่าน Ku-Band, การประชุมวิชาการ งานวิจัย
และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (7th ECTI-CARD 2015), Trang, Thailand
9. อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์
 Amphawan Julsereewong, Prasit Julsereewong, Tipparat Rungkhum, and Hirofumi
Sasaki , “Interface circuit using operational conveyors for differential resistive
sensors”, Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and
Information Technology (ECTI-CON), 15-17 May 2013
10. ผศ.ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น
● Rattanakorn Phadungthin and Juthathip Haema, "Porcelain Insulator Maintenance
Management for Smart Power Transformer", International Journal of Electrical Energy,
vol. 3(4), 2015.
11. ผศ.ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา
 พินันทา ฉัตรวัฒนา และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, "รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน", วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, vol. 8(2), 2015.
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12. อาจารย์ดร.สิทธิชัย เด่นตรี
● S. Dentri, C. Phongcharoenpanich and K. Kaemarungsi, “Single-Fed Broadband
Circularly Polarized Unidirectional Antenna using Folded Plate with Parasitic Patch for
Universal UHF RFID Readers,” International Journal of RF and Microwave ComputerAided Engineering, vol.26, no.7, pp.575-587, Sep.2016
3.4 ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยของอาจารย์ผู้ร่วมสอน
1. รศ.ดร.ศิริวัฒน์ หงษ์ทอง
● Vitawat Sittakul, Sirivat Hongthong, "Broadband Data Transmission over Radio over
Fiber", The 31st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers
and Communications" (ITC-CSCC 2016), July 10-13, 2016, Okinawa, Japan
2. รศ.พูนศักดิ์ เอื้อดุลเดชา
 งานแต่งตารา
- สายอากาศ (ANTENNAS), 2544
3. รศ.อุดม จีนประดับ
 โอภาส ศริรครรชิตถาวร ,อุดม จีนประดับ,สืบศักดิ์ พันธ์ไพโรจน์ , สมเด็จ น้อยสวย, “EduCake กล่อง
สมองกลฝังตัว 32 บิต สาหรับการทดลองเรียนรู้ระบบควบคุม ”, ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2559, ISBN 978-616-423-170-2
4. อาจารย์สมเด็จ น้อยสวย
● โอภาส ศริรครรชิตถาวร ,อุดม จีนประดับ ,สืบศักดิ์ พันธ์ไพโรจน์ , สมเด็จ น้อยสวย, “EduCake กล่อง
สมองกลฝังตัว 32 บิต สาหรับการทดลองเรียนรู้ระบบควบคุม ”, ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2559, ISBN 978-616-423-170-2
5. รศ.สืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์
● โอภาส ศริรครรชิตถาวร ,อุดม จีนประดับ ,สืบศักดิ์ พันธ์ไพโรจน์ , สมเด็จ น้อยสวย, “EduCake กล่อง
สมองกลฝังตัว 32 บิต สาหรับการทดลองเรียนรู้ระบบควบคุม ”, ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2559, ISBN 978-616-423-170-2
6. ผศ.ชาญชัย กุศลจิตกรณ์
 ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์ และ เฉลิมชาติ มานพ , "การ
พัฒนา MATLAB GUI สาหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนา", วารสารวิชาการ พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, vol.27(2), April-June 2017.

132

มคอ.2

7. อาจารย์ ดร.นพพร สุทธิวงศ์
 N. Suttiwong, M. Birk, G. Wagner, M. Krocka, M. Wittkamp, P. Haschberger, P. Vogt, F.
Geiger, “Development and characterization of the balloon borne instrument TELIS
(TErahertz and submillimeter LImb Sounder): 1.8 THz receiver”, The 1st International
Conference of Multi Disciplines of Engineering on Advanced Technology and
Environmentalism Design (MDEATED) 2012
8. รศ.ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
 ชาญชัย กุศลจิตกรณ์ ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล เอกลักษณ์ กุญชรจันทร์ และ เฉลิมชาติ มานพ , "การ
พัฒนา MATLAB GUI สาหรับการวินิจฉัยฟอลต์มอเตอร์เหนี่ยวนา", วารสารวิชาการ พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, vol.27(2), April-June 2017.
9. อาจารย์ดารงเกียรติ แซ่ลิ้ม
 Adisorn Martpanna, Damrongkiat Lim and Supot Chunwiphat, "A Hierarchical
Information Fusion Model for Human Activity Recognition", the 1st International
Conference on Engineering Science and Innovative Technolgy (ESIT2014), 2014.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ แต่เพื่อให้จัดการหลักสูตรเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักศึกษาต้องเข้า
ฝึกภาคสนามกับสถานประกอบการอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ ากับสถาน
ประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม ของแต่ละแขนงวิชา เป็นโครงงานสาหรับนักศึกษาที่มีจานวน
หน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 60% ของจานวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร และเป็นการนาเอาองค์ความรู้
ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโดยอาจมีความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม และมีการนาเสนอโครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพื่อพิจารณาผลดาเนินงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่อ งมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทา
โครงงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการนาเสนอผลงาน
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการจดบันทึกการให้คาปรึกษา
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน การนาเสนอโครงงาน และความสามารถในการ
ทางานของระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น มาในโครงงาน พร้อมกับดูความสมบูรณ์ของปริญญานิพนธ์ โดยมีอาจารย์สอบ
ไม่ต่ากว่า 3 คนเป็นกรรมการสอบ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก (1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
กาลเทศะ และทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การใช้สินค้ามีลิขสิทธิ์
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม
ไม่ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น การประกอบวิชาชีพที่
คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี (1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว (2) การเรียนการสอนในภ าคปฏิบัติจากการทดลองใน
อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ นอกสถานที่ โดยใช้ความรู้ทาง
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
ทฤษฎี
(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี (1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้าเพื่อจะ
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อ (2) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอก
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ (1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดยมีการมอบหมาย
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางาน งานเป็นกลุ่มของแต่ละกิจกรรม
เป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทางาน (2) จัดโครงการศึกษาดูงาน
ได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการ (3) จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์
ทางาน
ปัจจุบัน

มคอ.2

135
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง
เทคนิค ในการติดต่อ สื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

(1) การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอในลักษณะการ
บรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน และมีการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2)จัดโครงการเสริมสร้างภาษา เช่น โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น
การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
การนาเสนอผลงานที่ได้ศึกษา
มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ระบบ หรือนา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้กรณีศึกษา
จากสถานประกอบการจริง

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
ติดตัง้ และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรง
ตามข้อกาหนด

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวิจัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยในการทางานกลุ่ มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรม
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลกรเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิ ชาที่ศึกษาในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ
และช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความใจทางคณิตศาสต
ร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์
และ
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วยการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่
มี
ประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ(สหกิจ/ฝึกงาน)
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(6) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(7) ประเมินจากรายวิชาสหิจ/ฝึกงาน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้น ให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จาการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) กาหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
(4) กาหนดงานที่ได้รับมอบหมายให้นักศึกษา
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาถามเกี่ยวกับ
นิยามต่าง ๆ ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแลความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้ เมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องไดรับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
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สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึ
กษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนั้น
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานักความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกา หนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไปมีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
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(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทา
ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเส นอ
ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหา และให้
นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ใน
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในราย วิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากลหายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคานวณ
(3) ประเมินจากเทคนิคการสาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถือข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
1.3 มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม
1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
2. ด้านความรู้
2.1 รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2.2 สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
2.3 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2.4 สามารถนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.5 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่าเป็นระบบ
3.2 สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3.4 สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้
ขปัไญหาที่เหมาะสมได้
3.5 สามารถบูรณาการความรู้แล้วนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4.3 เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4.4 รักษาชื่อเสียงของคนเอง ครอบครัว และองค์กร
4.5 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคานวณ และนาไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
5.2 สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.4 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)

 

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2

030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Sciences in Daily Life)
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(Modern Human Resource Management)
030953102 มนุษย์และการพัฒนาสังคม
(Man and Society Development)
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
(Economics for Daily Life)
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
(Creative Thinking for Innovation)
030953107 บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
(Personality for Association)
030953108 การใช้เหตุผลเชิงวิจัย
(Reasoning for Research)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2

030953109 การประกอบธุรกิจและการจัดการ
(Business Enterprising and Management)
030953114 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
(Statistics in Everyday Life)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)








3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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080103015 การเขียน 2
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
(Law for Everyday Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
(Psychology for Work)
080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1(0-2-1)
1(0-2-1)
(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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มคอ.2

080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไท้จ/ี๋ ไท้เก๊ก
(Taiji/Thikek)
080303511 หมากล้อม
(GO)
080303512 ฟีบ้า 33
(FIBA 33)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2

3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO (Expected Learning Outcome)
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กาหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจนในเล่มหลั กสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2560 ตามวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลัก
1. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และเคมี ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
พื้นฐานและบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
และปลอดภัย
3. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทางาน และประยุกต์ใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
วงจรดิจิตอล ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
4. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะการสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา
แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcast)
B.1 สามารถออกแบบและผลิตสื่อในงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ โดยเลือกใช้อุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม
B.2 สามารถควบคุมการดาเนินงานในสถานีกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ตามมาตรฐานสากล
B.3 สามารถนาความรู้มาใช้ในการติดตั้ง แก้ไข และ ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบการกระจาย
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์
B.4 สามารถนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการกระจายเสียงวิทยุแโทรทั
ละ ศน์ได้
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer)
C.1 สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
C.2 สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ โครงสร้างข้อมูล อัลกอริธึม และเทคนิคทางด้าน
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหางานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
C.3 สามารถออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูล ให้กับ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีมาตรฐานสากล
C.4 สามารถออกแบบระบบเครือข่าย และรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายได้ตาม
มาตรฐานสากล

147
แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrumentation and control)
I.1 เข้าใจหลักการทางาน และเลือกใช้ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ได้อย่างเหมาะสมใน
ภาคอุตสาหกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้องได้
I.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านเครื่องมือวัดและควบคุมในภาคอุตสาหกรรม หรืองาน
ที่เกี่ยวข้องได้
I.3 เข้าใจ ใช้งาน และเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสาหรับงานควบคุมใน
ภาคอุตสาหกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้องได้
I.4 เข้าใจหลักการทางานของตัวควบคุม อุปกรณ์เชื่อมต่อ และระบบบัส ใน
ภาคอุตสาหกรรม และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่เกี่ยวข้องได้
I.5 ออกแบบ และปรับจูนระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้
I.6 เข้าใจหลักการคานวณ การวิเคราะห์ และอธิบาย ระบบควบคุมขั้นพื้นฐานได้
แขนงวิชาโทรคมนาคม (Telecommunication)
T.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ของระบบ
การสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
T.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการออกแบบวงจรไมโครเวฟ
T.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพื่อการจาลองการทางานของระบบสื่อสาร
และการออกแบบอุปกรณ์สื่อสาร
T.4 สามารถประยุกต์ใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์สัญญาณ เพื่อการ
ประมวลผลสัญญาณในรูปแบบต่างๆ

มคอ.2

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)

รายวิชา
1

2

3




การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2


 

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4
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มคอ.2

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางาน
เป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งต่างลาดับ
ความสาคัญ
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการ
ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบอาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
สาขาที่เกี่ยวข้อ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

2

4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
T.1

T.2

T.3

T.4

         
              







 

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
I.6
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2. ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศว กรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ  
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ

ความความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่

เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน

ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์








  

      

มคอ.2

รายวิชา
1

2

3




การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.3

B.4

C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

T.2

T.3

T.4

         
     
      

 
        










        







 







   

 



I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
T.1



B.2

คอมพิวเตอร์

I.6
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3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหา และความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปั
ญหาด้าน
วิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินในในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอ่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่า ง
สร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

3

4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

   
       



    

  



    

  

    

  

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4
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มคอ.2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอ บในการ
ทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

2

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

รายวิชา
1

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

    

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

   































  
    

 
 


  

   

  

152

(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
การทางานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การ
เขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทาง
วิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

 

  

 

  





  



มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
030103300
030413100

030513200
030513220
030513221
030513300

3(2-3-5) ●
3(3-0-6) ●

●

3(3-0-6) ●

●

1(0-3-1)
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030513100

● ●

●

2(0-6-2) ● ● ●

●

2(0-6-2) ● ● ●

●

3(2-3-5) ●

มคอ.2

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอกนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอกนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)

รายวิชา
1

030513334

030513335

การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรก
(Digital Circuit and Logic
Design)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)

2

●

3(2-2-5) ●

●

030413120

030413145

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

154

030103102

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
เครื่องมือวัดและการวัดทาง
ไฟฟ้า
(Electrical Instruments and
Measurements)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Engineering Materials)

3

3(2-2-5) ●

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง - แขนงวิชาโทรคมนาคม
030103100

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

3(3-0-6) ●
3(3-0-6) ●
3(3-0-6)

●

3(3-0-6) ●

มคอ.2

รายวิชา
1

030413221
030513120
030513123

030513126
030513140

030513142
030513143

3

4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

● ●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●
●

●
●

●
●

●

มคอ.2

030513150

2

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

155

030513125

ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1(0-3-1)
(Engineering Mechanics I)
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 3(3-0-6)
(Electrical Instruments and
Measurements)
หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System)
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 3(3-0-6)
(Communication Network
and Transmission Line)
วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)
การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Communication)
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

030513160

030513165
030513240

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม
3(0-3-6)
โทรคมนาคม
(Telecommunication
Engineering Technology Project)

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

2

3

4

● ●

●

●

B.2

B.3

B.4

C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

●

●

●

●

●
●

030513241

ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)

1(0-2-1)

●

030513246

ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice I )
ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for
Engineering)

2(0-6-2)

●

1(0-2-1)

●

030513247
040113001
040113002

156

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6) ●
(Optical Communication)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
2(0-6-2) ●
(Telecommunication Practice I)

B.1

คอมพิวเตอร์

●

3(3-0-6) ●
1(0-3-1) ●

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
030103100
030103102
030513120

030513126
030513144

●
●
●

●
●

●

●
●

157

030513121

●
●

มคอ.2

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
การควบคุมและขับเคลื่อนด้วย 3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม
(Industrial Electronic
Drives and Control)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System)
ระบบสื่อสารแบบบัสในทาง
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
(Industrial Bus
Communication System)

รายวิชา
1

030513161

030513177

030513254

030513336
030513331

2

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

3

4

● ● ●

●

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

●

●

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

●
● ● ●

●

● ● ●

●

● ● ●

●

158

030513253

●

●

มคอ.2

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(0-6-3)
เครื่องมือวัดและควบคุม
(Instrumentation and
Control Engineering
Technology Project)
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
(Industrial Safety)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุ
1 ม2(0-6-2)
(Instrumentation and
Control Practice I)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุ
2 ม2(0-6-2)
(Instrumentation and
Control Practice II)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 3(2-2-5)
(Programmable Logic Control)
ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมและ 3(2-2-5)
การวัด
(Industrial Sensor and
Measurement)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

030513332

030513349
030513341

030513345
040113001
040113002

2

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

3

4

● ● ●

●

B.2

B.3

B.4

C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

●

●

●

●

I.3

I.4

โทรคมนาคม

I.5

I.6

● ●

● ●

●

●

● ●

●

●

B.1

คอมพิวเตอร์

T.1

T.2

T.3

T.4

159

030513351

●
●
●

มคอ.2

วงจรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการวัดคุ3(2-2-5)
ม
(Electronics Circuit for
Instrumentation)
มาตรวิทยาวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Metrology)
เทคโนโลยีการควบคุมทาง
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ3(2-2-5)
และการควบคุมอัตโนมัติ
(Process Control Technology
and Automation)
ระบบควบคุมแบบสกาดา
3(2-2-5)
(SCADA System)
เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for
Engineering)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

●

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030513122

030513123

030513145
030513146
030513151

3(3-0-6) ●

●

3(3-0-6) ● ●

3(3-0-6)

●

●

●

●

160

030513127

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Process Control and
Automation Technology)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and
Network)
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

●

3(3-0-6) ●

●

● ●

3(2-2-5) ●

●

● ●

3(3-0-6)

●

● ●

●

มคอ.2

รายวิชา
1

030513162

030513185
030513243

030513252

030513322
030513326

2

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

3

4

●

●

●

●

●

●

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

161

030513249

●

มคอ.2

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม 3(0-6-3)
คอมพิวเตอร์
(Computer Engineering
Technology Project)
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
3(3-0-6)
(Computer Vision)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
2(0-6-2)
(Computer Practice I)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
2(0-6-2)
(Computer Practice II)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)
(Computer Engineering
Seminar)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
(Object Oriented Programming)
โครงสร้างข้อมูลและการ
3(2-2-5)
วิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and
Algorithm Analysis)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

030513333

030513343
030513346

030513348
030513367

2

3

●

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

●

●

●
●

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

●

C.3

C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

เครื่องมือวัดและควบคุม

162

030513347

การออกแบบและการ
3(2-2-5)
ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล
(Database Design and
Applications)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Network System)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ3(2-2-5)
(Web Application Development)
การประมวลผลบนอุปกรณ์
3(2-2-5)
เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing)
ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว 3(2-2-5)
(Embedded Control System)
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย 3(2-2-5)
(Network Security)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

● ●
●

●

●

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

คอมพิวเตอร์

B.4

C.1

●

●

●

●

●

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง - แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
030103100
030103102
030513123

030513148
030513149

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

● ●

วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television
Engineering)
ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
(Digital Television System)

3(3-0-6) ●

163

030513141

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and
Network)

3(3-0-6) ●

การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 3(3-0-6)
(Production of Radio and
Television Program)

●

●
●

●

●

●

●

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

2

3

4

B.1

B.2

B.3

B.4

●

●

●

●

●

●

●

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุ
และโทรทัศน์
(Radio and Television
Engineering Technology Project)

3(0-6-3)

030513192

การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television
Practice 1)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television
Laboratory I)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television
Practice II)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television
Laboratory II)

3(3-0-6)

●

●

●

2(0-6-2) ● ● ●

● ●

●

●

●

1(0-2-1)

●

●

●

●

●

●

●

030513244

030513245

030513250

030513251

C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

164

030513163

คอมพิวเตอร์

●

2(0-6-2) ● ● ●

● ●

1(0-2-1)

●

●

●

มคอ.2

รายวิชา
1

030513262

030513328

030513329

030513342
030513350

1(0-2-1)

3(2-2-5)

2

3

●

●

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

● ●

●

●

●

●

3(2-2-5) ●

●

3(2-2-5)

● ●

3(2-2-5)

● ●

3(2-2-5)

● ●

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

●

●

●

165

030513330

●

มคอ.2

สัมมนาด้านการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Seminar)
ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication
System)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Micro-electronics)
ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศน์
และวิดิทัศน์
(Television and Video
Control System)
การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
(Dynamic Web Programming)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
ภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and
Animation Technology)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

030513377

040113001

การใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับ 3(2-2-5)
งานด้านการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์
(Software Application for
Broadcasting)
เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6) ●
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1) ●
(Chemistry Laboratory for
Engineering)

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

● ●

166

040113002

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

กลุม่ วิชาเลือกเฉพาะแขนง - แขนงวิชาโทรคมนาคม
030513164
030513166

การกระจายคลื่นวิทยุ
(Radio Wave Propagation)
การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)

3(3-0-6) ●

●

3(3-0-6) ●

●

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
วิศวกรรมโทรคมนาคม
(Selected Topics in
Telecommunication
Engineering Technology)

3(3-0-6)

●

●

030513168

การสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication)
การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communication)
การสื่อสารแบบแถบกว้าง
(Broadband Communication)
เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
(Mobile Wireless Network)
การออกแบบวงจรสื่อสาร
(Communication Circuit Design)
โครงสร้างข้อมูลและการ
วิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and
Algorithm Analysis)

3(3-0-6) ●

●

3(3-0-6) ●

●

3(3-0-6) ●

●

3(3-0-6) ●

●

030513169
030513170
030513171
030513175
030513326

T.3

T.4

●

167

030513167

T.2

3(3-0-6)
3(2-2-5)

●
●

มคอ.2

รายวิชา
1

030513333

030513343
030513346

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก
3

4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

●

●
●

●

●

168

การออกแบบและการ
3(2-2-5)
ประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and
Applications)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Network System)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5)
บนเว็บ
(Web Application Development)

2

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
030223128
030513178
030513179

3(3-0-6)
3(3-0-6) ●
3(3-0-6) ●

●
●

มคอ.2

เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)
ระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Control System)
วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)

รายวิชา
1

030513180

030513181

030513183

2

3

การประยุกต์ใช้การประมวลผล 3(3-0-6) ●
ภาพในการวัดคุมและควบคุม
(Image Processing Application in
Instrumentation and Control)
ระบบควบคุมอิงฐานความรู้
3(3-0-6) ●
(Knowledge-based Control
System)
การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์
3(3-0-6)
(Sensor Application)
หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี 3(3-0-6) ● ● ●
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
(Selected Topics in
Instrumentation and Control
Engineering Technology)

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

●

●

●

●

●

●

● ●
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030513182

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

●

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030513147

3(3-0-6) ●

● ●

มคอ.2

ทฤษฎีการคานวณ
(Theory of Computation)

รายวิชา
1

030513172

030513173
030513188

030513194

030513195

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

3(3-0-6) ●

●

●

3(3-0-6) ●

●

●

3(3-0-6) ●

●

●

3(3-0-6) ●

●

●

3(3-0-6) ●

●

●

●

●

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

●

170

030513193

3(3-0-6) ●

●

มคอ.2

การควบคุมเครื่องจักรกลและ
กระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of
Machines and Process)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer
Engineering Technology)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
ระบบอัจฉริยะและการ
ประยุกต์ใช้งาน
(Intelligent System and
Application)
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
(Advanced Digital System
Design)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

030513362
030513363

030513364

030513374

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

3(2-2-5)

●

● ●

●

3(2-2-5) ●

●

● ●

●

3(2-2-5) ●

●

●

3(2-2-5)

●

●

3(2-2-5) ●

●

●

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

171

030513372

โปรแกรมระบบเครือข่าย
(Network Programming)
การคานวณแบบขนานและ
แบบกระจาย
(Parallel and Distributed
Computing)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และสื่อผสม
(Computer Graphics and
Multimedia)
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการ
บริหารจัดการ
(Linux Operating System
and Administration)
การสื่อสารไร้สายสาหรับระบบ
สมองกลฝังตัว
(Wireless Communication
for Embedded System)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

●

●

มคอ.2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง - แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
030513166

การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
การสื่อสารไมโครเวฟและ
ดาวเทียม
(Satellite and Microwave
Communication)
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
(Virtual Reality Technology)

3(3-0-6) ●

030513190

030513191

030513173
030513187

3(3-0-6) ●

●

3(3-0-6) ● ●

●

3(3-0-6)

● ●

หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยี
วิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์
(Selected Topics in Broadcast
Engineering Technology)

3(3-0-6)

●

วิศวกรรมระบบเสียง
(Sound Engineering)

3(3-0-6)

●

●

●

●

172

030513189

●

●

มคอ.2

●

รายวิชา
1

030513196

030513197

030513365

030513375

2

3

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

3(3-0-6)

●

B.1

B.2

●

3(2-2-5)

● ●

3(2-2-5)

●

●

B.3

B.4

●

●

คอมพิวเตอร์
C.1

C.2

C.3

เครื่องมือวัดและควบคุม
C.4

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

173

030513198

●

มคอ.2

ระเบียบวิธีวิจัยทางการกระจาย
เสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Research
Methodology)
กฎหมายและจริยธรรมทางการ
กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Law and Ethics in Broadcast)
การสื่อสารทางแสงสาหรับงาน
การกระจายเสียงและโทรทัศน์
(Optical communication
for Broadcasting)
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลือ่ นที่
(Application Programming
for Mobile Communication
Device)
การบริหารจัดการระบบ
สถานีโทรทัศน์
(Television Station System
Management)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก

รายวิชา
1

030513376

เทคโนโลยีระบบการ
ออกอากาศทางการกระจาย
เสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting System
Technology)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะแขนงวิชา

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังหลัก
2

3

3(2-2-5)

การกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
4

B.1

B.2

B.3

B.4

●

●

●

●

● ●

●

●

●

คอมพิวเตอร์
C.1

เครื่องมือวัดและควบคุม

C.2

C.3

C.4

I.1

I.2

I.3

● ●

●

●

●

● ●

I.4

I.5

โทรคมนาคม
I.6

T.1

T.2

T.3

T.4

กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
(Co-operative
Education)

6(540 ชั่วโมง) ● ● ●

● ●

● ●

●

●

●

174

030513260

มคอ.2

175

มคอ.2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียน รู้ของนักศึกษาหลังสาเร็จการศึกษ าเพื่อนามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจใช้การ
ประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญา
ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา

176

มคอ.2

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะ
(2) มีการชี้แจงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
(3) มีการชี้แจงนโยบายต่างๆของภาควิชาที่
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยสนับสนุนให้
อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนาความรู้มาถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในภาควิชา
(2) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์นางานวิจัยมานาเสนอในการเรียนการสอน
(4) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) มีการจัดฝึกอบรมการเขียนโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาระดับชาติ
และนานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) องค์ประกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดาเนินการตาม
การประกัน คุณภาพขั้นต่า และ (2) องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
จะดาเนินการด้วยการใช้ เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ ASEAN University NetworkQuality Assurance (AUN-QA) ระดับหลักสูตร ที่มีสาระหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome
Based Education (OBE) มุ่งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับ
1. การกากับมาตรฐาน
ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยกาหนดให้
1.1 อาจารย์ประจา หลักสูตร มีวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตา แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กา หนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดา รงตาแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนอย่าง
น้อย 5 คน
1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ
มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทา หน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้
ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจจะได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
1.4 มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยต้องไม่ เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ /ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานปีที่ 6)
2. บัณฑิต
มีการสารวจ ติดตาม คุณภาพบัณฑิต ในหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 อัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา (Success Rate)
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตามคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ
2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.3.2 ด้านความรู้
2.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักศึกษา
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง
3.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม ช่างเครื่องมือวัด (อิเล็กทรอนิกส์ ) ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.1.2 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาผ่านทางการสอบแข่งขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน
(Admission) และการคัดเลือกผ่านระบบโควต้า
3.3 ภาควิชาเปิดรายวิชาให้กับนักศึกษาในแต่ละชั้นปีสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
3.4 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
3.4.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
3.4.2 มีการแต่ งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน การทาโครงงาน สามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้
3.4.3 อาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา มีการ กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอย่างเป็นระบบ
3.5 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด
สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือ
สามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้
3.6 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเป็นข้อได้ดังนี้
3.6.1 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ
มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา
3.6.2 ควรมีผู้ช่วยสอนประจาห้องปฏิบัติการที่มความรู
ี
้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
3.6.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเพิ่มทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีระดับคะแนน
ความสามารถภาษาอังกฤษได้คะแนนขั้นต่าตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ .ศ. 2558 โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเที ยบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา การจัดการ หรือเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 มีการกากับดูแล
4.2.1 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4.2.2 มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร
4.2.3 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน
4.3 การพัฒนาอาจารย์
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อรับวิทยาการใหม่ ๆ ในวิชาชีพ เพิ่ มศักยภาพด้านการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาผลงานมา
พัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการทาผลงานทางวิชาการ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญานิพนธ์ จะต้องมีการสร้างผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อ รับปริญญาอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการสร้างผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.4 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญา
นิพนธ์ จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Expected Learning
Outcomes) และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.5 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษหรือผู้บรรยายพิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบา งชั่วโมงจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการ หรือเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
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สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาก ารที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การกากับดูแลหลักสูตร
5.1.1 มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกากับดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
5.1.2 มีการปรับหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อใช้ในปีที่ 6
5.1.3 ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.5 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
5.1.6 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน
5.1.7 มีการนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้กากับ ดูแล พิจารณาการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา
โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ ที่
มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ
5.2.2 มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้
5.2.3 มี การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ .3 และ มคอ .4 เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง
5.2.4 มีการกากับ ติดตามการทาปริญญานิพนธ์
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามควา มก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อสา เร็จ
การศึกษา
5.3.2 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัและเนื
ง ้อหาของหลักสูตร(มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ. 7)
5.3.3 อาจารย์ในภาควิชา มีส่วนร่วมในการพิจารณาระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา
5.3.4 มีการประเมินการทาปริญญานิพนธ์
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีการแต่งตั้งอาจา รย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้คา ปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหาในด้านการเรียน ตลอดจน
ปัญหา ส่วนตัวอื่น ๆ โดยการให้คาปรึกษาอาจเป็นการให้คา ปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เครือข่ายสังคม หรือการเข้าพบเพื่อขอคา ปรึก ษา อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะต้องกา หนดชั่วโมงให้คา ปรึกษา
(Office Hours) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาปรึกษา
6.2 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณประจาปีและเงินรายได้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ /ประกาศ การจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และข้อบังคับอื่นที่เกี่ ยวข้องของ
มหาวิทยาลัย
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.3.1 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานัก
หอสมุดกลาง ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
6.3.2 ระดับวิทยาลัยมีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง ในส่วนของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
ห้องสมุดเพือ่ บริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง
6.3.3 มีการจัดสื่อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น ประจาอยู่ในทุกห้องเรียนของวิทยาลัยอย่างเพียงพอ
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อบริการให้อาจา รย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียน การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่ว นร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
6.5 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรประจาห้องเรียนของวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะสารวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาด้วย
แบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื้ ่อจัดทางบประมาณในแต่ละ
ปี ในการจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อความต้องการในการเรียนการสอน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ . 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ .5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ค รบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ
.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดให้ มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ จากนักศึกษา การตอบ
คาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบ รวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้น
ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี
สอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหา
ที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน
ในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะประเมินผลจากนักศึกษาและบัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตหรือ
อุตสาหกรรมและการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินการของการ
ประเมินผลรายวิชา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูต ร
ในภาพรวมประจาปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ หลักสูตรในภาพรวมประจาปีการศึกษา ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดาเนินการของหลักสูตรต่อไป ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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) [EnET – Broadcast (EnET-B)]

3(x-x-x)

Free Elective
Course II
0801030xx

3(3-0-6)

Language Elective
Course IV
08xxxxxxx

3(3-0-6)

Social. and Human.
Elective Course

3(x-x-x)

Language Elective
Course I

Language Elective
Course II

Physical Education
Elective Course

General Education
Elective Course

General Education
Elective Course

General Education
Elective Course

20 (xx-xx-x)

20 (17-8-37)

19 (13-15-32)

21 (xx-xx-xx)

21 (xx-xx-xx)

21 (xx-xx-xx)

19 (xx-xx-xx)

6 (540 Hours)

190

ภาคผนวก 2
รายละเอียดการกาหนดรหัสของหลักสูตร
และ
การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
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รายละเอียดการกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตร

โครงสร้างรหัสวิชา 9 หลัก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักที่
1-2
3-4
5
6
7

8-9

ค่าตัวเลข
03
05
1
2
3
1
2
3
4
00-19
10-39
40-69
70-99

ความหมาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EnET)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ECT, EIT, ETT)
ปริญญาตรี
วิชาทฤษฎี
วิชาปฏิบัติ
วิชางานประลอง
วิชาสหกิจศึกษา
ลาดับรายวิชาสาหรับชันปีที่ 1
ลาดับรายวิชาสาหรับชันปีที่ 2
ลาดับรายวิชาสาหรับชันปีที่ 3
ลาดับรายวิชาสาหรับชันปีที่ 4
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2. การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
การระบุชื่อปริญญาในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
1. ชื่อเต็มภาษาไทย

2. ชื่อย่อภาษาไทย

3. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

4. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(โทรคมนาคม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องมือวัดและควบคุม)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์)
: วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม)
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (การกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์)
: Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
Technology (Telecommunication)
Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
Technology (Instrumentation and Control)
Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
Technology (Computer)
Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
Technology (Broadcast)
: B.Eng in Electronics Engineering Technology (Telecommunication)
B.Eng in Electronics Engineering Technology (Instrumentation
and Control)
B.Eng in Electronics Engineering Technology (Computer)
B.Eng in Electronics Engineering Technology (Broadcast)
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ภาคผนวก 3
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก 4
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2554

197

รายละเอียด
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับปี พ.ศ.2554

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-----------------------------------------------------------------------------------1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากการพัฒนาอย่างเนื่องทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องมี
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้ง 4 แขนงวิชา ได้แก่
แขนงวิชาโทรคมนาคม แขนง วิชาเครื่องมือวัดและ ควบคุม แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ และ แขนง วิชาการ
กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และค วามเข้าใจทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้งการปรับปรุงครั้งนี้ได้รับการ
ชี้แนะจาก ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดวิชาและภาพ
โดยรวมของหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม)
1. รศ.ประกาศิต ตันติอลงการ
- M.Sc. (Communication Engineering)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2546
- ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ใหม่)
1. นายโอภาส ศิริครรชิตถาวร
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536

หมายเหตุ
เสียชีวิต
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม)
- ศษ.บ. (ริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธาช, 2534
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2527
2. โอภาส ศิริครรชิตถาวร
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536

3. รศ.สืบศักดิ์ พันธุ์ไพโรจน์
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2535
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2523
4. นายสามัญ คาภาแก้ว
- Dimplom-Ingenieur (Control Engineering)
University Karlsruhe, Germany, 2545

5. นายชายชาญ กุศลจิตกรณ์
- วท.ม. (วิศวกรรมระบบซอร์ฟแวร์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ใหม่)

หมายเหตุ

2. น.ส.ปาลีรัตน์ วงจาปา
เปลี่ยนแปลง
- ปร.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัย ลาดับ
เทคโนโลยีสุรนารี, 2559
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2554
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2552
3. น.ส.อินทวดี จันทร์ทักษิโณภาส
เปลี่ยนแปลง
- M.Sc. (Communication Engineering)
บุคคล
Ulm Universitaet, Germany, 2553
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549
4. นายอนุสรณ์ จึงตระการ
เปลี่ยนแปลง
- Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) บุคคล
Imperial College London, UK, 2557
- M.Sc. (Communication Engineering)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545
5. นายพิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร
ลาออก
- ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้)า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541
- อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื,อ2536
6. นายกฤษฎา มามาตร
เพิ่มเติม
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2558
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2552
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้)ามหาวิทยาลัยบูรพา
, 2549
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ใหม่)
7. นายประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ
- Ph.D. (HCI & Robotics) University of
Science and Technology, Korea, 2555
- M.Sc. (Mechatronics Engineering)
University of Siegen, Germany, 2548
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2544
8. นายสมชาย สาลีขาว
- M.Sc. (Communication Engineering)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2550
- อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื,อ2544
9. นางทิพย์รัตน์ จันทร์สิงห์
- วศ.ด. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั, ง2559
- วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั,ง2553
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548
10. นางรัตนากร ผดุงถิ่น
- Ph.D. (Power Electrical Engineering)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2556
- M.Sc. (Power Electrical Engineering)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2548
- MBA (Banking and Finance) University
of Technology, Australia, 2540
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2536

หมายเหตุ
เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

201
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (เดิม)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (ใหม่)

หมายเหตุ

11. น.ส.พินันทา ฉัตรวัฒนา
เพิ่มเติม
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื,อ2552
- ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื,อ2549
12. นายสิทธิชัย เด่นตรี
เพิม่ เติม
- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั,ง2559
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม
) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั,ง2554
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม
) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั,ง2549

5.2 เปลี่ยนชื่อแขนงวิชาจากเดิมแขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนเป็น แขนงวิชา
เครื่องมือวัดและควบคุม
5.3 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร ดูในรายละเอียดในข้อที่ 7 หัวข้อ 7.1 โครงสร้างของหลักสูตร
5.4 ปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชาเพื่อให้มีความทันสมัย และเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
5.5 เพิ่มและลดรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ลดวิชา
080103061
การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
ลดวิชา
080103062
การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
ลดวิชา
080303606
ความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
ลดวิชา
080203901
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
ลดวิชา
080203906
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
ลดวิชา
080203907
ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
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ลดวิชา

080303102

ลดวิชา

080303602

เพิ่มวิชา

030923102

เพิ่มวิชา

030953102

เพิ่มวิชา

030953104

เพิ่มวิชา

030953106

เพิ่มวิชา

030953107

เพิ่มวิชา

030953108

เพิ่มวิชา

030953109

เพิ่มวิชา

030953114

เพิ่มวิชา

030953115

จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Sciences in Daily Life)
มนุษย์และการพัฒนาสังคม
(Man and Society Development)
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดาเนินชีวิต
(Economics for Daily Life)
ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
(Creative Thinking for Innovation)
บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
(Personality for Association)
การใช้เหตุผลเชิงวิจัย
(Reasoning for Research)
การประกอบธุรกิจและการจัดการ
(Business Enterprising and Management)
อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)

5.6 ลดรายวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ
ลดวิชา
040113001
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ลดวิชา
040113002
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
5.7 ลดรายวิชา กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม หมวดวิชาเฉพาะ
ลดวิชา
030103102
วัสดุวิศวกรรม 1
(Engineering Materials)
ลดวิชา
030103102
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-0-6)
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(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-3-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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5.8 เพิ่มวิชา และ ลดวิชา ในกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง หมวดวิชาเฉพาะ
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
เพิ่มวิชา
030103100
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
เพิ่มวิชา
030103102
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
เพิ่มวิชา
030413120
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Instruments and Measurements)
เพิ่มวิชา
030413221
ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
1(0-3-1)
(Electric Circuit Analysis Laboratory)
เพิ่มวิชา
030513126
ระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System)
เพิ่มวิชา
030513165
การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
เพิ่มวิชา
040113001
เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineering)
เพิ่มวิชา
040113002
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineering)
ลดวิชา
030513124
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรรมสื่อสาร
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Communication Engineering
ลดวิชา
030513261
สัมมนาโทรคมนาคม
1(0-2-1)
(Telecommunication Seminar)
ลดวิชา
030513343
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Network System)

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
030103100
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
030103102
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
030513177
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
030513331
ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมและการวัด
(Industrial Sensor and Measurement)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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เพิ่มวิชา

030513332

เพิ่มวิชา

030513336

เพิ่มวิชา

040113001

เพิ่มวิชา

040113002

ลดวิชา

030513321

ลดวิชา

030513324

ลดวิชา

030513325

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

วงจรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับวัดคุม
(Electronic Circuits for Instrumentation)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
(Programmable Logic Control)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์อุตสาหกรรม
(Industrial Sensor and Transducer)
การควบคุมโดยลาดับและอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
(Sequential and Automation Control for
Industry)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030513185
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Computer Vision)
030513252
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Seminar)
030513333
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
030513337
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
030513346
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
030513347
การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing)
030513348
ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)
030513367
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ลดวิชา

030513147

ลดวิชา

030513327

ลดวิชา

030513146

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
ลดวิชา

ทฤษฎีการคานวณ
(Theory of Computation)
การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
030103100
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
030103102
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
030513192
การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
030513377
การใช้โปรแกรมประยุกต์สาหรับงานด้านการ
กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Software Application for Broadcasting)
040113001
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
030513120
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)

5.9 เพิ่มวิชา และ ลดวิชา ในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง หมวดวิชาเฉพาะ
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
เพิ่มวิชา
030513326
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
เพิ่มวิชา
030513333
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
เพิ่มวิชา
030513343
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
เพิ่มวิชา
030513346
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

206
ลดวิชา

030513165

ลดวิชา

030513173

ลดวิชา

030513174

ลดวิชา

030513360

ลดวิชา

030513361

การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
การโปรแกรมสาหรับระบบสื่อสาร
(Programming for Communication System)
ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัสช่องสัญญาณ
(Information Theory and Channel Coding)
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์
(Computer-aided Design for Electronics)

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ลดวิชา
030513177
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
ลดวิชา
030513176
เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น
(Introduction to Thermofluid)
เพิ่มวิชา
030223128
เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
ลดวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
030513147
ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation)
030513193
การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Image Processing)
030513194
ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
(Intelligent System and Application)
030513195
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Digital System Design)
030513372
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
3(2-2-5)
(Linux Operating System and Administration)
030513374
การสื่อสารไร้สายสาหรับระบบสมองกลฝังตัว
3(2-2-5)
(Wireless Communication of Embedded System)
030513184
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 2
3(3-0-6)
(Digital Circuit and Logic Design II)
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ลดวิชา

030513185

ลดวิชา

030513186

เพิ่มวิชา

เพิ่มวิชา

เพิ่มวิชา

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

ลดวิชา
ลดวิชา
ลดวิชา

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Computer Vision)
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
030513196
ระเบียบวิธีวิจัยทางการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์
(Broadcasting Research Methodology)
030513197
กฎหมายและจริยธรรมด้านการกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์
(Law and Ethics in Radio and Television
Broadcast)
030513198
การสื่อสารทางแสงสาหรับงานกระจายเสียงและ
โทรทัศน์
(Optical Communication for Broadcasting)
030513375
การบริหารจัดการระบบสถานีโทรทัศน์
(Television Station System Management)
030513376
เทคโนโลยีระบบการออกอากาศทางการกระจาย
เสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting System Technology)
030513165
การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
030513192
การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
030513366
การใช้โปรแกรมบนแมคอินทอช
(Software Application on Macintosh)

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

5.10 รายวิชาที่ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คําอธิบายรายวิชา ของกลุ่มวิชาแกน และ กลุ่มวิชาชีพ
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3(3-0-6) 030103102

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชา
ระบบแรง แรงลั พ ธ์ สมดุ ล ของอนุ ภ าคและวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง

030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6) 030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electromagnetic Field)
(Electromagnetic Field)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
040313007 ฟิสิกส์ 2
--สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุ การพา
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุ การพาและ
และการนํากระแสสนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลาสมการ การนํากระแส ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนํา
ของแมกซ์เวลล์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์
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หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบ
ของแรง และแรงลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลแรง การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ สถิตยศาสตร์ของของไหล จลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้าง ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แรงเสียด กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
ทาน จุดศูนย์ถ่วง และจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ คาน หลักการ
ของงานเสมือน ความเสถียรภาพ

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า คุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของอุ ป กรณ์ ว งจร
อิเล็กทรอนิกส์ในความสัมพันธ์กับกระแสแรงดันและความถี่ การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรขยายทรานซิสเตอร์และทรานซิสเตอร์มอสเฟต คุณสมบัติและการ
ประยุก์ใช้วงจรขยายออปแอมป์

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า คุ ณ สมบั ติ ท างไฟฟ้ า ของอุ ป กรณ์ ว งจร
อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ในความสั มพั น ธ์กั บกระแสแรงดั น และความถี่ การวิเ คราะห์ แ ละ
ออกแบบวงจรไดโอด การวิเ คราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที
มอส ซี มอส และ ไบซีม อส คุ ณ สมบั ติแ ละการประยุ กต์ ใ ช้ วงจรขยายออปแอมป์
มอดูลแหล่งจ่ายไฟ

3(3-0-6) 030513120

สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
(Signal and System)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
วิธีท างเวลาและความถี่ สําหรับ จําลองและวิ เคราะห์สัญ ญาณ
วิธีทางเวลาและความถี่สําหรับจําลองและวิเคราะห์สัญญาณ ระบบ
ระบบในรูป แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การแปลงลาปลาซ อนุกรมและการ ในรูปแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การแปลงลาปลาซ อนุกรมและการแปลงฟูริเยร์
แปลงฟูริเยร์ การสุ่มสัญญาณ การแปลงซี ตัวกรองดิจิทัล
การสุ่มสัญญาณ การแปลงซี
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030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

030513100

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
030513123

การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Network)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนํ า การสื่ อ สารข้ อ มู ล และโครงข่ า ยของการสื่ อ สารข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมโครงข่ายที่แบ่งเป็นเลเยอร์ โปรโตคอลแบบจุดต่อจุดและการเชื่อมต่อ
โมเดลการหน่วงในโครงข่ายข้อมูล โปรโตคอลควบคุมการเข้าใช้ตัวกลาง การควบคุม
การการเคลื่อนที่ของข้อมูล การควบคุมการผิดพลาด โครงข่ายท้องถิ่น โครงข่ายแบบ
สวิตชิ่ง การจัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล ความปลอดภัยของโครงข่าย ระบบและ
สถาปัตยกรรมของโครงข่ายแบบคลาวดน์ มาตรฐาน

030513125 หลักการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles of Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513120 สัญญาณและระบบ
สัญญาณและระบบเบื้ องต้ น ; สเปคตรั มของสัญญาณ การ
ประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์; การมอดูเลตแบบอแนล็อก เช่น
AM, DSB, SSB, FM, NBFM และ PM; สัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารอนาล็อก;
การมอดูเลตโดยใช้พัลส์ เช่น PCM, DM; ระบบมัลติเพล็กซ์; บทนําเกี่ยวกับ
ระบบสื่อสารอื่น ๆ เช่น ระบบสื่อสารด้วยใยแก้ว ดาวเทียม ไมโครเวฟ เป็นต้น

030513125

หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513120 สัญญาณและระบบ

3(3-0-6)

โมเดลการสื่อสารทั้งแบบมีสายหรือเคเบิลและไร้สายหรือใช้คลื่นวิทยุ บทนําเกี่ยวกับ
สัญญาณและระบบ สเปคตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมและการแปลงฟูเรีย การมอดูเลตแอ
นะล็อก AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM สัญญาณรบกวนในสื่อสารแอนะล็อก การมอดูเลต
สัญญาณไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎีการสุ่มสัญญาณของไนควิสต์และควอนไตเซชัน การมอดูเลตพัลส์แอ
นะล็อก PCM, DM เทคนิคการมัลติเพล็กซิง บทนําเกี่ยวกับสายส่ง การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ อุปกรณ์
ไมโครเวฟและการสื่อสาร การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารทางแสง
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030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
3(3-0-6)
(Data Communication and Network)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายของการสื่อสารข้อมูล โครงข่าย
ของสถาปัตยกรรมแบบเป็นขั้นโปรโตคอลแบบจุดต่อจุดและการเชื่อมต่อ รูปแบบ
ของการหน่วงในโครงข่ายข้อมูล การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง การจัดเส้นทาง
ในโครงข่ า ยข้ อ มู ล การควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ ข องข้ อ มู ล และการรั ก ษาความ
ปลอดภัยข้อมูล

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
030513126

030513127 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Architecture)
วิชาบังคับก่อน : 030513323 ไมโครโปรเซสเซอร์
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ รีจี
สเตอร์ หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และตรรก การจัดการระบบรับส่งข้อมูลเข้า
ออกของไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยควบคุมและอุปกรณ์ ไอ/โอ การเข้ารหัสและการแทน
ตัวเลข สถาปัตยกรรม แบบมัลติโปรเซสเซอร์ การประมวลผลแบบขนาน สถาปัตยกรรม
แบบสเกลาร์ แบบมัลติเทรด และแบบเดต้าโฟลว ไปป์ไลนิ่ง เวกเตอร์ โปรเซสเซอร์ อะเรย์
โปรเซสเซอร์ แบบริสก์และซิสก์ หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น

030513127

ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
วิชาบังคับก่อน : ---030513120 สัญญาณและระบบ

3(3-0-6)

โมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน โมเดลของระบบในโดเมน
เวลา และโดเมนความถี่ โมเดลพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบออร์เดอร์หนึ่งและสอง
ระบบควบคุมแบบลูปเปิดและลูปปิด ระบบควบคุมป้อนกลับและความไว ประเภทของระบบควบคุม
ป้อนกลับ วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยวิธีของเราท์เฮอร์วิทซ์ การวิเคราะห์โดยวิธีการของ
โบเด วิธีการหาเส้นทางเดินของราก

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Architecture)
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
แนะนํา ระบบคอมพิ วเตอร์ หน่ ว ยความจํ า และการจั ด การระบบ
หน่วยความจํา หน่วยอินพุต/เอาต์พุต หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลทาง
คณิตศาสตร์และลอจิก ตัวประมวลผลแบบริสค์และซิสค์ สถาปัตยกรรมแบบมัลติ
โปรเซสเซอร์ แนะนําการประมวลผลแบบขนาน
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030513126 ระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System)
วิชาบังคับก่อน : 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 และ
030513120 สัญญาณและระบบ
โมเดลทางคณิตศาสตร์ของระบบ ระบบควบคุมแบบลูปปิด และ
ระบบควบคุมแบบลูปเปิด ฟังก์ชันถ่ายโอน ซิกแนลโฟลกราฟ การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบควบคุมในโดเมนเวลา และโดเมนความถี่ ทางเดินราก ไนควิสต์
พล๊อต โบเดพล๊อต เสถียรภาพของระบบ

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513140

การสื่อสารแบบใช้สายและไร้สาย โครงข่ายการสื่อสารแบบใช้สายความสัมพันธ์ของ
เมทริกซ์ Y, Z, F, G และ วงจรพื้นฐานและการเชื่อมต่อ การแปลงโครงข่าย ปริมาณการส่ง เทคนิคของวงจร
การส่งสัญญาณ วงจรกรองคลื่น ตัวลดทอนสัญญาณ การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง สมการ
คําตอบสําหรับความถี่ต่ํา กลาง สูง ค่าคงที่ primary และ secondary คลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อน
อัตราส่วนคลื่นนิ่ง (SWR) คุณสมบัติของสายส่งทั้งแบบไม่มีการสูญเสียและสูญเสียเมื่อเปิดวงจร ลัดวงจร
และต่อกับโหลด การสะท้อนในอาณาจักรเวลา ไดอะแกรมการกระเด้ง ครอสทอลคแบบ near-end และ far
end สัญญาณแบบ Differential สายส่งแบบผสม ประเภทของเคเบิล สาย UTP โคแอกเชียล มาตรฐาน
ของเคเบิลในปัจจุบัน

030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6) 030513142
(Antenna Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
โครงสร้างสายอากาศ การแผ่คลื่นของสายอากาศ แหล่งกําเนิดแบบจุด
ไอโซทรอปิก รูปแบบของกําลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซ์
การแผ่คลื่น โพลาไรเซชันของคลื่น การแผ่คลื่นจากองค์ประกอบกระแส คุณสมบัติการ
แผ่คลื่นของสายอากาศเส้นลวดเชิงเส้น สายอากาศแถวลําดับเชิงเส้น สายอากาศยากิ-อุ
ดะ สายอากาศรายคาบล็อก สายอากาศแบบช่องเปิด สายอากาศแบบไมโคร สตริป การ
วัดสายอากาศ

โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
(Communication Network and Transmission Line)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

3(3-0-6)

ทฤษฎีและนิยามพื้นฐาน แหล่งกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปิก รูปแบบของกําลังและ
สนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรเซชันของคลื่น อินพุตอิมพีแดนซ์
และแบนด์วิดธ์ สมการการส่งผ่านของ Friss การแผ่คลื่นจากองค์ประกอบกระแส ผลกระทบของ
กราวน์ ด คุ ณสมบั ติ การแผ่ คลื่ นของสายอากาศเส้ นลวดเชิ งเส้ น สายอากาศแถวลํ าดั บเชิ งเส้ น
สายอากาศยากิ-อุดะ สายอากาศรายคาบล็อก สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่ที่ใช้
งานในปัจจุบัน การวัดคุณสมบัตสิ ายอากาศ
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030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
(Communication Network and Transmission Line)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีวงจรข่าย การวิเคราะห์และออกแบบวงจรเทียบเคียง
แบบ 1 พอร์ตและ 2 พอร์ต วงจรเรโซแนนซ์แบบอนุกรมและขนาน วงจร
เรโซแนนซ์แบบมัลติเปิล วงจรกรองสัญญาณ การแปลงอิมพีแดนซ์และแมชชิ่ง
วงจรข่ า ย ทฤษฎี ข องสายส่ ง สั ญ ญาณในวงจรข่ า ย สายโทรศั พ ท์ แมชชิ่ ง
อิมพีแดนซ์ในงานสายส่งสัญญาณ การออกแบบสําหรับการส่ง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513143 การสื่อสารทางดิจิทัล
3(3-0-6) 030513143
(Digital Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
030513124 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับ
วิศวกรรมสื่อสาร

การสือ่ สารดิจิทัล
(Digital Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
------

3(3-0-6)

ทบทวนความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม ซิกแนลสเปซ แบนด์วิดธ์ต่ําสุด
ของไนควิสต์ การดีเทกสัญญาณ สัญญาณ AWGN เทคนิคการมอดูเลตดิจิทัล sigma-delta
การวิเคราะห์สมรรถนะ การซิงโครไนเซชัน อีควอไลเซชัน บทนําทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัส
ต้นทาง การเข้ารหัสที่แชนแนล ระบบที่ใช้คลื่นพาห์หลายตัวและหลายแชนแนล เทคนิคสเปรด
สเปกตรัม แชนแนลที่มีการจางหายจากหลายเส้นทาง

030513144 ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Bus Communication System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การพื้ น ฐานของสายส่ ง สั ญ ญาณที่ ใ ช้ ใ นระบบบั ส ใน
อุตสาหกรรม สมการเบื้องต้นของสายส่ง การสะท้อนของสัญญาณในสาย
สถาปัตยกรรมแบบเป็นชั้นของโปรโตคอล หลักการและวิธีการตรวจสอบความ
ผิดพลาดของการส่ง-รับข้อมูลประเภทซีอาร์ซี และประเภทพาริตีบิต การเข้ารหัส
ในสายส่ง หลักการพื้นฐานของระบบบัส โปรโตคอลของระบบมอดบัส โปรฟีบัส
และแคนบัส ประโยชน์ของการใช้ระบบบัสในงานอุตสาหกรรม

030513144

ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Bus Communication System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของการส่งสัญญาณที่ใช้ในระบบบัสในอุตสาหกรรม
สถาปั ต ยกรรมแบบเป็ น ชั้ น ของโปรโตคอล หลั ก การพื้ น ฐานของระบบบั ส
โปรโตคอลของระบบมอดบัส โปรโตคอลแบบโฮสลิงค์และแคนบัส วิธีการตรวจสอบ
ความผิดพลาดของการส่ง-รับข้อมูลประเภทซีอาร์ซี แอลซี และประเภทพาริตีบิต
การเข้ารหัสและถอดรหัสในการส่ง-รับข้อมูล ประโยชน์ของการใช้ระบบบัสในงาน
อุตสาหกรรม
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การสุ่ มตั วอย่ าง การสุ่ มและไม่ สุ่ มสั ญญาณ การสุ่ มสั ญญาณแบบ
ความถี่ต่ําผ่าน ระบบดิจิทัลแบบแถบฐาน การควอนไทซ์ รหัสต้นฉบับ การมอดูเลต
แบบรหัสพัลส์ (PCM) การมอดูเลตแบบเดลตา (DM) การมอดูเลตเชิงตัวเลขทาง แอมพลิ
จูด (ASK) การมอดูเลตเชิงตัวเลขทางเฟส (PSK) การมอดูเลตเชิงตัวเลขทางความถี่ (FSK)
วิธีการลงรหัสในช่องสัญญาณ การส่งและการเข้าจังหวะ

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513145 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6) 030513145 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System)
(Operating System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะ
หลั กการของระบบปฏิบั ติ การ กระบวนการและภาวะพร้อมกั น การ
พร้อมกัน การจัดการ และการกําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการรับ เข้า/ จั ดการและการกํ าหนดลํ าดั บกระบวนการ การจั ดการรั บเข้ า/ส่ งออก การจั ดการ
ส่งออก การจัดการหน่วยความจํา ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจํา ระบบแฟ้มข้อมูล การป้องกันและความมั่นคงปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6) 030513337

030513150 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
สมการของแมกซ์ เ วลล์ แ ละเงื่ อ นไขขอบเขต ทฤษฎี ส ายส่ ง
S-พารามิเตอร์ การใช้สมิธชาร์ท การแมตซ์อิมพีแดนซ์ สายส่งไมโครเวฟและ
ท่อนําคลื่นเรโซเนเตอร์ไมโครเวฟและฟิลเตอร์ การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ
การแบ่งกําลังและคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง การวัดไมโครเวฟและการประยุกต์

030513150

ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

3(2-2-5)

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์และคลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟ
และท่อนําคลื่น การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ อิมพีแดนซ์และแรงดันกระแส
เที ย บเคี ย ง เมทริ ก ซ์ เ อส กราฟการไหลของสั ญ ญาณ การแมตชิ ง และจู น นิ ง
อิ ม พี แ ดนซ์ ไมโครเวฟ เรโซเนเตอร์ ตั ว แบ่ ง กํ า ลั ง และคั ป เปลอร์ แ บบมี ทิ ศ ทาง
ไมโครเวฟฟิ ล เตอร์ การเชื่ อ มต่ อ ไมโครเวฟแบบจุ ด ต่ อ จุ ด ระบบเรดาร์ การ
แพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ การวัดไมโครเวฟขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ใช้งาน
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030513146 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513151

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบต่าง ๆ วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ วิธีการรวบรวมความต้องการและข้อกําหนด
ต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบเชิงวัตถุ
และแผนภาพมาตรฐานที่ ใ ช้ ออกแบบเชิ งวั ต ถุ การนํ า ซอฟต์ แ วร์ กลั บมาใช้ การ
ประเมินซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ การบริหาร
โครงงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

030513161 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
3(0-6-3) 030513161
(Instrumentation and Automation Engineering
Technology Project)

โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม 3(0-6-3)
(Instrumentation and Control Engineering Technology
Project)
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030513151 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบต่าง ๆ วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ วิธีการรวบรวมความต้องการและข้อกําหนด
ต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบเชิง
วัตถุ และแผนภาพมาตรฐานที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ การกําหนดแนวทางในการ
เขียนโปรแกรม การนําซอฟต์แวร์กลับมาใช้ การประเมิน ทดสอบและบํารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ การบริห ารโครงงานและคุณภาพในการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ การใช้
เครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513165

การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
ท่อนํา คลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจาย
คลื่น คุณสมบัติและโครงสร้างของใยแก้วนําแสง พารามิเตอร์ของใยแก้วนําแสง การ
ผลิตใยแก้วนําแสง ประเภทของเคเบิลเส้นใยแก้ว แหล่งกําเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง
การผิดเพี้ยนการลดทอนและดิสเพอร์ชันของสัญญาณในลิงค์เส้นใยแก้ว ตัวขยาย
กําลังและทวนสัญญาณแสง การคํานวณลิงค์บัดเจ็ด การมัลติเพล็กซ์ในระบบสื่อสาร
ทางแสง บทนําเกี่ยวกับเอฟทีทีเอ็ก

216

030513165 การสื่อสารทางแสง
3(3-0-6)
(Optical Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
ท่ อ น้ํ า คลื่ น ไดอิ เ ล็ ก ทริ ก ทรงกระบวกและเงื่ อ นไขของการ
แพร่กระจายคลื่น คุณสมบัติและโครงสร้างของใยแก้วนําแสง การผลิตใยแก้วนํา
แสง การแผ่รังสี ของแสง แหล่งกําเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง การผิดเพี้ยนและการ
ลดทอนของสัญญาณแงในเส้นใยแก้ว เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ การส่งลําแสง
กําลังสูงและการคับ ปลิ้ง การมัล ติเพล็กซ์และการดีมัลติเพล็กซ์ การออกแบบ
ระบบสื่อสารทางแสง การใช้เครื่องมือวัดสําหรับระบบสื่อสารใยแก้วนําแสง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
030513166

030513168 การสื่อสารสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ลั
หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่
ใช้ อ ยู่ ต ามสภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ทั้ ง ในระบบอนาล็ อ กและดิ จิ ทั ล การ
ประยุกต์ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบสื่อสารแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่

030513168

การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
------

3(3-0-6)

ระบบสื่อสารแบบไร้สาย ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของระบบสื่อสาร
เคลื่อนที่ลักษณะและผลกระทบของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการกล้ําสัญญาณ
การเข้ารหัสเสียง เทคนิคการมัลติเพล็ก การเชื่อมอุปกรณ์ในโครงข่ายการสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่ มาตาฐานระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่ในปัจจุบันระบบสื่อสารยุคที่ 3 ยุคที่ 4 ยุคที่
5 และระบบสื่อสารเคลื่อนที่ในอนาคต โครงข่ายการสื่อสารแบบรวงผึ้ง การเข้าถึง
ช่ อ งสั ญ ญาณแบบหลายผู้ ใ ช้ การแทรกสอดระหว่ า งช่ อ งสั ญ ญาณ ค่ า ความจุ ข อง
ช่องสัญญาณไร้สายแบบผู้ใช้คนเดียวและหลายผู้ใช้ ระบบสื่อสารเคลื่อนที่แบบไมโม

การสื่อสารสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513143 การสื่อสารทางดิจทิ ลั
หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่ใช้อยู่
ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์สื่อสาร การคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่
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030513166 การสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513143 การสื่อสารทางดิจิทัล
030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
หลั ก การพื้ น ฐานการสื่ อ สารแบบไร้ ส าย คุ ณ ลั ก ษณะของ
ช่องสัญญาณแบบไร้สาย การเกิดชาโดว์ การเกิดด๊อปเปลอร์ การสะท้อนของ
คลื่นจากหลายทิศทาง การสื่อสารไร้สายแบบเรย์เล่ย์และแบบริเชี่ยน เทคนิคการ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบสื่อสารไร้สาย การกระจายสเปคตรัม ระบบสื่อสาร
แบบไมโม อัลกอริทึมของการเข้ารหัสและถอดรหัส

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
030513170

030513171 เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Wireless Network)
วิชาบังคับก่อน : 030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย การให้บริการและเทคโนโลยีการ
สื่อสารแบบต่างๆ การสื่อสารข้อมูลไร้สายในเครือข่ายพื้นที่กว้าง ในเครือข่าย
ท้องถิน่ และในเครือข่ายส่วนตัว โปรโตคอล การเข้าถึงของเครือข่ายไร้สายต่างๆ
หลักการออกแบบและการบริหารทรัพยากร

030513171

เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Wireless Network)
วิชาบังคับก่อน : 030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย คุณภาพการให้บริการและเทคโนโลยี
การสื่อสารสําหรับการสื่อสารในเครือข่ายพื้นที่กว้าง ในเครือข่ายท้องถิ่น และใน
เครือข่ายส่วนตัว โพรโทคอล การเข้าถึงของเครือข่ายไร้สายต่างๆ หลักการออกแบบ
และการบริหารทรัพยากร
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การสื่อสารบรอดแบนด์
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513143 การสื่อสารดิจทิ ลั
หลักการของการสื่อสารบรอดแบนด์ สํา หรับระบบโทรศัพท์แ บบ
สวิตซ์ชิ่งและระบบโทรศัพท์แบบวีโอไอพี ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง เอทีเอ็ม วีพี
เอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสแอลและเทคนิคสวิตซ์ชิ่งในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต
เอสดีเฮช วิศวกรรมโคร่งข่ายและคิวโอเอส เอฟไอทีเฮช ไวเลสโลคอลแอเรียเน็ตเวิร์ค
เครือข่ายพาสซีฟ ออปติค อลเน็ต เวิร์ค ระบบสื่อสัญญาณแสงแบบดีดับบลิวดีเอ็ม
ทฤษฎีของการสื่อสารผ่านสายส่งกําลังไฟฟ้าสําหรับแนร์โรว์แบด์ การสื่อสารบรอด
แบนด์ มาตรฐานของระบบเครือข่ายการสื่อสารผ่านสายส่งกําลังไฟฟ้า

030513170 การสื่อสารแบบแถวกว้าง
3(3-0-6)
(Broadband Communication)
วิชาบังคับก่อน : 030513143 การสื่อสารดิจทิ ลั
การสื่อสารแบบครอบคลุมทั่วโลก และระบบเครือข่ายหลักที่มี
การเข้ า ถึ ง แบบทุ ก หนทุ ก แห่ ง ไปสู ง การส่ ง ข้ อ มู ล แบบความเร็ ว สู ง และการ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ คุณลักษณะของเครือข่ายความเร็วสูงและการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ การจําลองแถวคอย คุณภาพของการให้บริการ การกระจายของข้อมูล
แบบกลุ่ม ระบบเครือข่ายแบบแถบกว้างและการนําไปใช้งาน

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513172 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการด้วย
คอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3(3-0-6) 030513172

(Computer Control of Machines and Processes)

030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6) 030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
การประมวลผลสั ญญาณดิ จิ ทั ล รู ป ร่ า งลั ก ษณะของสั ญ ญาณ
การประมวลผลสั ญ ญาณดิ จิ ทั ล รู ป ร่ า งลั ก ษณะของสั ญ ญาณ
ช่วงเวลา การแปลงฟูริเยร์ วิธีการแปลงฟูริเยร์แบบดีเอฟที การแปลงซี เทคนิค ช่วงเวลา การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว การแปลงซี
การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบดิจิทัลและการนําไปใช้
เทคนิคการออกแบบวงจรกรองความถี่ดิจิทัลแบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ และการ
นําไปใช้
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วิชาบังคับก่อน : : 030513323 ไมโครโปรเซสเซอร์
การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ใ นงานควบคุ ม กระบวนการ การเชื่ อ มต่ อ
คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตของกระบวนการ การประมวลสัญญาณ
อินพุตเอาต์พุต การจําลองกระบวนการ การควบคุมแบบไม่มีการป้อนกลับและ
การควบคุมแบบป้อนกลับโดยใช้วิธีการทางดิจิทัล การควบคุมงานแบบลําดับ
และการติดต่อสื่อสารระหว่างชุดควบคุม

การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการด้วย
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machines and Processes)
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเฝ้าระวังกระบวนการและการ
ควบคุม การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตของกระบวนการ การ
ประมวลสัญญาณอินพุตเอาต์พุต การจําลองกระบวนการ ระบบควบคุมแบบวงปิด
โดยใช้คอมพิวเตอร์ การควบคุมแบบลําดับ

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513180 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการวัดคุม
3(3-0-6) 030513180 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการวัดคุมและ
3(3-0-6)
และควบคุม
ควบคุม
(Image Processing Application in Instrumentation and Control)
(Image Processing Application in Instrumentation and Control)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประมวลผลภาพทางอุตสาหกรรม รูปแบบของการตรวจสอบ
การประมวลผลภาพทางอุตสาหกรรม รูปแบบของการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยการมองและด้วยภาพ องค์ประกอบ
คุณ ภาพด้ วยการมองและด้ว ยภาพ องค์ ประกอบของระบบการประมวลผลภาพ
ทฤษฎีคณิตศาสตร์ในการประมวลผลภาพ การแปลงโคออร์ดิเนตของภาพ การหา
ขอบของวัตถุในภาพ การแบ่งส่วนภาพ การจัดกลุ่มของวัตถุ การหาคุณลักษณะของ
วัตถุ การประมวลผลภาพสี
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030513179 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6) 030513179 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบอัตโนมัติต่างๆ ในปัจจุบัน ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และ
ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ไมโครโปรเซสเซอร์ ไอซีแปรสภาพสัญญาณ
การเชื่อมต่อ ไมโครโปรเซสเซอร์และไอซีแปรสภาพสัญญาณดิจิทัล การใช้ตัว แอนะล็ อ กเป็ น สั ญญาณดิ จิ ทั ล ตั ว ควบคุ มในงานแบบทั น ท่ว งที เทคนิ ค และการ
ควบคุมในงานแบบทันท่วงที ระบบประสานหุ่นยนต์ สรีระ และการเคลื่อนไหว ควบคุมหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แบบฉลาด
ของหุ่นยนต์ การควบคุมทิศทางของหุ่นยนต์ เทคนิคและการควบคุมโดยหุ่นยนต์
หุ่นยนต์จับสัญญาณและหุ่นยนต์แบบฉลาด

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513186 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)

3(3-0-6) 030513367

030513187 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
(Satellite and Microwave Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6) 030513187

3(2-2-5)

การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite and Microwave Communication)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการสื่อสารไมโครเวฟ พื้นฐานอุปกรณ์ในระบบสื่อสารไมโครเวฟ
ทฤษฎี พื้น ฐานสายส่ ง สัญ ญาณไมโครเวฟ ทฤษฎี พื้ น ฐานท่อ นํ า คลื่น การแมตชิ่ ง
อิมพีแดนซ์ การออกแบบระบบสื่อสารไมโครเวฟ การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ
หลั ก การพื้ น ฐานของการสื่ อ สารดาวเที ย ม ระบบวงโคจรดาวเที ย ม ระบบจาน
สายอากาศ ทฤษฎีการส่งสัญญาณและการแพร่กระจายคลื่นระหว่างสถานีฐานและ
ดาวเทียม ผลกระทบและการลดทอนสัญญาณในชั้นบรรยากาศ การวิเคราะห์ระบบ
การสือ่ สารดาวเทียม
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สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต ทฤษฎีสายส่ง S-พารามิเตอร์ การใช้ส
มิธชาร์ท การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ สายส่งไมโครเวฟและท่อนําคลื่นเรโซเนเตอร์ไมโครเวฟและฟิลเตอร์
การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ การแบ่งกําลังและคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง การวัดไมโครเวฟและการ
ประยุกต์ระบบดาวเทียมสื่อสารแบบต่าง ๆ ระบบจานสายอากาศ กระบวนการโมดูเลต ดีโมดูเลต การ
เข้ารหัสและการถอดรหัสในระบบสื่อสารดาวเทียม การแพร่กระจายคลื่นระหว่างโลกและดาวเทียม ชัน้
บรรยากาศไอโอโรสเฟียร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัญญาณดาวเทียม การสูญเสียสัญญาณในชั้น
บรรยากาศ ทรานสปอนเดอร์ การสื่อสารระหว่างดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นดิน การลดทอนสัญญาณ
ดาวเทียมเนื่องจากฝน

ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513189 เทคโนโลยีความจริงเสมือน
3(3-0-6) 030513189 เทคโนโลยีความจริงเสมือน
3(3-0-6)
(Virtual Reality Technology)
(Virtual Reality Technology)
วิชาบังคับก่อน : 030513152 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของคํ าว่ า ความจริ งเสมือน การจํ าลองโดยคอมพิ วเตอร์
ความหมายของคํ า ว่ า ความจริ ง เสมื อ น การจํ า ลองโดย
คอมพิวเตอร์ สภาพอุปกรณ์แสดงผลสามมิติ การโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมความ สภาพอุปกรณ์แสดงผลสามมิติ การโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมความจริงเสมือนโดยใช้อุปกรณ์
นําเข้ามาตรฐาน หลักการและวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การใช้โปรแกรมประยุกต์
จริงเสมือนโดยใช้อุปกรณ์นําเข้ามาตรฐาน

030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1) 030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
(Electronics Laboratory)
(Electronics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือ
วิชาบังคับก่อน : 030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือเรียน
เรียนร่วม
ร่วม
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนในวิชา 030513100
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
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ในการทํ า สื่ อ เทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง และเทคโนโลยี ค วามจริ ง เสมื อ น การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือนในงานการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513251 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
1(0-2-1) 030513251 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
1(0-2-1)
(Radio and Television Laboratory II)
(Radio and Television Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 030513245 ปฏิบัติการวิทยุและ
วิชาบังคับก่อน : 030513245 ปฏิบัติการวิทยุและ
โทรทัศน์ 1
โทรทัศน์ 1
การทดลองพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการส่งออกอากาศทั้งระบบ
การส่งสัญญาณผ่านระบบใยแก้วนําแสงในงานกระจายเสียงวิทยุ
อนาล็อกและดิจิทัล
และโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบใยแก้วนําแสงในงานกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายระบบใยแก้วนําแสงในงาน
กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
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030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
2(0-6-2) 030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
2(0-6-2)
(Telecommunication Practice I)
(Telecommunication Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 030513125 หลักการสื่อสาร
วิชาบังคับก่อน : 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ สื่ อ สารใยแก้ ว นํ า แสง อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และการประยุกต์ใช้งาน สถาปัตยกรรม
ดาวเทียม อุปกรณ์สื่อสารไมโครเวฟ อุปกรณ์สื่อสารวิทยุ การใช้เครื่องมือวัด ของไมโครคอนโทรลเลอร์แ ละองค์ป ระกอบภายใน การเขี ยนโปรแกรมสํา หรั บ
ทางด้านการสื่อสาร
ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาระดับสูง การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้งาน
อินเตอร์รัปต์ การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และแอค
ทูเอเตอร์ ระบบปฏิบัติการสําหรับระบบสมองกลฝังตัว

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513242 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 1
2(0-6-2) 030513253 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 1
2(0-6-2)
(Instrumentation and Automation Practice I)
(Instrumentation and Control Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
วิชาบังคับก่อน : 030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
การนําเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ทั่วไปและเฉพาะทางสําหรับ
การนํา เซ็นเซอร์แ ละทรานสดิวเซอร์ทั่วไปและเฉพาะทางสํา หรับ
อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการควบคุมแบบป้อนกลับอย่างง่าย และ อุ ต สาหกรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนการควบคุ ม แบบป้ อ นกลั บ อย่ า งง่ า ย
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้หรือการ์ด
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้
DAQ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นชุดสั่งงาน
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030513246 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
2(0-6-2) 030513246 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
2(0-6-2)
(Telecommunication Practice II)
(Telecommunication Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชาบังคับก่อน : : 030513125 หลักการสื่อสาร
การออกแบบการวางระบบโทรคมนาคมบนเครื อ ข่ า ย
การติดตั้ง การทดลองอุปกรณ์สื่อสารใยแก้วนําแสง อุปกรณ์สื่อสาร
คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ การปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ ดาวเที ย ม อุ ป กรณ์ สื่ อ สารไมโครเวฟ อุ ป กรณ์ สื่ อ สารวิ ท ยุ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด
ในเครือข่าย การทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบเครือข่าย การติดตั้งและการ ทางด้านการสื่อสาร
ใช้งานระบบปฏิบัติการสําหรับระบบเครือข่าย การติดตั้งบริการต่างๆ บนระบบ
เครือข่ายและปรับแต่งให้เหมาะสม

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513248 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 2
2(0-6-2) 030513254 ปฏิบัติงานเครือ่ งมือวัดและควบคุม 2
2(0-6-2)
(Instrumentation and Automation Practice II)
(Instrumentation and Control Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513242 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและ
วิชาบังคับก่อน : 030513253 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและ
ระบบอัตโนมัติ 1
ควบคุม 1
นําองค์ความรู้ด้านการวัดสัญญาณด้วยเซ็นเซอร์ กระบวนการ
โครงงานขนาดเล็กด้านเครื่องมือวัด และกระบวนการควบคุม การ
ควบคุม การขับอุปกรณ์กําลังมาประยุกต์ทําโครงงานขนาดเล็กทางด้านการวัดคุม นําไปใช้และการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด เซ็นเซอร์ และระบบควบคุม
และระบบอัตโนมัติที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีปัจจุบัน
030513249

ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
2(0-6-2)
(Computer Practice II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มุ่งเน้นเพื่อฝึกทักษะในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโปรแกรมที่มีขนาด
ใหญ่ และซับซ้อน การใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ วิเคราะห์ และ
ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของแอพพลิเคชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับวิชา
030513151 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
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030513249 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
2(0-6-2)
(Computer Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเข้าหัวสายยูทีพี การสร้างเครือข่ายเบื้องต้นโดยการ
เชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ การปรับแต่งค่าของอุปกรณ์เราเตอร์ การ
ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย การติดตั้งและใช้งานระบบ
ปฎิบัติการลีนุกซ์ การติดตั้งและปรับแต่งบริการต่างๆ ของเครื่องแม่ข่าย

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513250

ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
2(0-6-2)
(Radio and Television Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513244 ปฏิบัติงานวิทยุและ
โทรทัศน์ 1
การจัดระบบโทรทัศน์วงจรปิดและการออกอากาศผ่านคลื่นวิทยุและ
โครงข่ ายคอมพิวเตอร์ การติ ดตั้งเครื่ องส่ งเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ และระบบ
สายอากาศ ฝึกการทํางานเป็นระบบสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดและ
ทดสอบสัญญาณ การผลิตรายการโทรทัศน์ในสภาพการณ์จริงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น

030513251 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
1(0-2-1) 030513251 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
1(0-2-1)
(Radio and Television Laboratory II)
(Radio and Television Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 030513245 ปฏิบัติการวิทยุและ
วิชาบังคับก่อน : 030513245 ปฏิบัติการวิทยุและ
โทรทัศน์ 1
โทรทัศน์ 1
การทดลองพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการส่งออกอากาศทั้งระบบ
การทดลองพื้นฐานการส่งสัญญาณผ่านระบบใยแก้วนําแสงในงาน
อนาล็อกและดิจิทัล
กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบใยแก้วนําแสงใน
งานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายระบบใยแก้ว
นําแสงในงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
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030513250 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
2(0-6-2)
(Radio and Television Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 030513244 ปฏิบัติงานวิทยุและ
โทรทัศน์ 1
การจั ด ระบบโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด และการออกอากาศผ่ า น
คลื่น วิทยุ และโครงข่ายคอมพิว เตอร์ การติ ดตั้งเครื่ องส่งเครื่องรั บ สัญญาณ
โทรทัศน์และระบบสายอากาศ ฝึกการทํางานเป็นระบบสถานีโ ทรทัศน์ดิจิทัล
การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบสัญญาณ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5) 030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
(Computer Programming)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของคอมพิว เตอร์ อุป กรณ์ฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์
การทํ า งานของคอมพิ ว เตอร์ หลั ก การประมวลผลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การ ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรม
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ลักษณะข้อมูลที่ใช้ ในคอมพิวเตอร์ ข้อมูล คอมพิวเตอร์
ชนิ ด โครงสร้ า งไฟล์ การกํ า หนดชนิ ด ของข้ อ มู ล และตั ว แปรต่ า งๆ การเขี ย น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ภ าษาคอมพิว เตอร์ร ะดับ สู ง การออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรม
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030513262 สัมมนาด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
1(0-2-1) 030513262 สัมมนาด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
1(0-2-1)
(Broadcasting Seminar)
(Broadcasting Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การอ่านและการทําความเข้าใจบทความวิจัย เลือกบทความ
การจัดทําโครงการสัมมนาทางด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
วิจัยที่น่าสนใจในสาขาวิศวกรรมการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ การแสดง หรือในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ มีการเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงหลักการและ
ความคิดเห็นและสรุปประเด็นสําคัญที่อ่าน
เหตุผลในการจัดทําโครงการ วัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทํางาน
และงบประมาณรายจ่ า ยของโครงการสั มมนาที่ จั ดทํ าขึ้ น มี การดํ าเนิ นงานติ ดต่ อ
ประสานงานอย่างเป็นระบบและสามารถออกแบบรูปแบบการจัดสัมมนาได้

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513320 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3(2-2-5) 030513334

3(2-2-5)

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
(Microcontroller Systems)
วิชาบังคับก่อน : 030513334 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจร
ตรรกะ
สถาปัต ยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แ ละไมโครโปรเซสเซอร์
ชุดคําสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง
การเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต อินเตอร์รัพต์ การประยุกต์ใช้งานตัวนับและตัวตั้งเวลา
พอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม การออกแบบระบบและการประยุกต์ใช้งาน
030513335
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030513323 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor)
วิชาบังคับก่อน : 030513320 การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรลอจิก 1
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ลักษณะ
และชนิ ด ของไมโครโปรเซสเซอร์ ชุ ด คํ า สั่ ง และการเขี ย นโปรแกรมด้ ว ย
ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับ
หน่ ว ยความจํ า อุ ป กรณ์ อิ น พุ ต /เอาต์ พุ ต และอุ ป กรณ์ ป ระกอบ การใช้ ง าน
อิน เตอร์ รั พ ต์ การออกแบบไมโครคอมพิ ว เตอร์ และปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ
ไมโครโปรเซสเซอร์

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
(Digital Circuit and Logic Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

030513326 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(2-2-5) 030513326
(Data Structure and Algorithm Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
ข้ อ มู ล ในระบบคอมพิ ว เตอร์ โครงสร้ า งข้ อ มู ล พื้ น ฐาน สแตก
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน สแตก คิว ลิสท์ ความสัมพัน์เวียนเกิด ทรี
แถวคอย ลิสท์ ทรี กราฟ การจัดหน่วยความจําแฮชชิง อัลกอริทึมสําหรับการค้นหา กราฟ พื้ น ฐานอั ล กอริ ทึม สํ า หรั บ การค้ น หา การเรี ย งข้ อ มู ล กลวิ ธี ก ารออกแบบ
ข้อมูล การจัดเรียงข้อมูลแบบต่างๆ และการวิเคราะห์การทํางานของอัลกอริทึม การ อัลกอริทึม การแบงแยกและเอาชนะ กําหนดการพลวัต และอัลกอริทึมเชิงละโมบ

030513329 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5) 030513329 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Micro-electronics)
(Micro-electronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า การสร้ า งวงจรรวม
คุณลักษณะของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา โครงสร้างและการทํางานของอุปกรณ์
วงจรขยายความแตกต่าง วงจรรวมชนิดเชิงเส้น คุณลักษณะสมบัติของวงจรรวมชนิด อิเล็กทรอนิกส์ กรรมวิธีการสร้างวงจรรวม คุณลักษณะสมบัติของวงจรรวมชนิดเชิงเส้นและ
เชิงเส้น การต่อออปแอมป์ในลูปปิดและลูปเปิด การประยุกต์ใช้งานไอซีออปแอมป์
ออปแอมป์ การต่อออปแอมป์ในลูปปิดและลูปเปิด การประยุกต์ใช้งานไอซีออปแอมป์
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จัดลําดับการค้นหาและการผสมข้อมูล การออกแบบโปรแกรมโดยการผสมผสานของ
โครงสร้างข้อมูลเพือ่ แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513342

การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
3(2-2-5)
(Dynamic Web Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นิยามของการโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย
ภาษา HTML การใช้คําสั่ง HTML ในการสร้างตารางและแบบฟอร์ม แนะนําภาษา PHP
เบื้องต้น การรับข้อมูลจากแบบฟอร์ม การโต้ตอบกับแบบฟอร์มแบบต่าง ๆ การเขียนคําสั่ง
เงื่อนไขและวนรอบด้วยภาษา PHP การเขียนฟังก์ชัน การใช้งานคุกกี้และการจัดการเซสซันใน
ภาษา PHP แนะนําการใช้งานไลบรารี Bootstrap การเขียนอีอาร์ไดอะแกรม การจัดกรระบบ
ฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL การเขียนเว็บด้วยภาษา PHP ให้เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล การ
แสดงผลแบบไดนามิ ก การตรวจสอบสิ ทธิ และการรั กษาความปลอดภั ยของข้ อมู ล การ
ประมวลผลผ่านทางเว็บ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

030513340 มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครือ่ งมือวัดทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 030513349
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)

มาตรวิทยาวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Metrology)
วิชาบังคับก่อน : 030513325 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการมาตรวิทยาเบื้องต้น ระบบการวัดและความสามารถสอบ
มาตรวิทยาเบื้องต้น ความสามารถในการสอบกลับได้ การทวนสอบ
กลับได้ การวัดเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง ประเภทของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พิกัดความเผื่อ การตีความและเข้าใจใบรับผลการ
อุตสาหกรรมด้านมวล ด้านน้ําหนัก ด้านไฟฟ้า ด้านอุณหภูมิและด้านมิติ การประเมิน สอบเทียบ ความไม่แน่นนอนของการวัด การสอบเทียบตาชัง่ อิเล็กทรอนิกส์ มาตร
ความไม่แน่นอน และการรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ
วิทยาเชิงอุณหภูมิเบื้องต้น
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030513342 การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
3(2-2-5)
(Dynamic Web Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การโปรแกรมเว็บแบบฝังเซอร์ฟเวอร์ด้วยภาษายุคปัจจุบัน การ
สร้างเว็บแบบไดนามิก การโต้ตอบกับแบบฟอร์มแบบต่าง ๆ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล การจัดการเซสซัน รูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านเว็บ การ
เชื่อมต่อระบบจัดการฐานข้อมูล การนําเข้าข้อมูลผ่านทางเว็บ การแสดงผลแบบ
ไดนามิก การตรวจสอบสิทธิและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การ
ประมวลผลผ่านทางเว็บ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บกับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513341 เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3(2-2-5) 030513341

วิชาบังคับก่อน : 030513321 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์อุตสาหกรรม

030513364 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และสื่อผสม
3(2-2-5)
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างและแสดงข้อมูลด้วยภาพ การสร้างรูปทรงเรขาคณิตชนิดต่างๆ การ
สร้างภาพวัตถุ การเคลื่อนย้าย การย่อ/ขยาย การเคลื่อนที่ของวัตถุ การบดบังของวัตถุหลายชิ้น การ
เปลี่ยนมุมมองของวัตถุบนระนาบสองมิติและสามมิติ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ การวางโครงเรื่อง การประกอบฉาก การสร้างแสงและเสียง
ประกอบ การวางกรอบหลัก การแทนและการสร้างภาพเคลื่อนไหวของรายละเอียดบนพื้นผิว

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และสื่อประสม
3(2-2-5)
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาพ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
ชนิดต่างๆ การสร้างภาพวัตถุ การเคลื่อนย้ายพิกัด การย่อ/ขยาย การเคลื่อนที่ของ
วัตถุ การบดบังของวัตถุหลายชิ้น มุมมองของวัตถุบนระนาบสองมิติและสามมิติ
เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้าง
แสงและเสียงประกอบ รายละเอียดและคุณสมบัติพื้นผิวของวัตถุ
030513364
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การปรับแต่งสภาพสัญญาณและการต่อเชื่อมสัญญาณด้วยวงจรอินสทรูเมน
เทชันแอมปลิไฟล์ วงจรปรับค่าความชันและตําแหน่งศูนย์ วงจรเปลี่ยนแรงดันให้เป็นกระแส
วงจรเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดัน วงจรเปลี่ยนแรงดันให้เป็นความถี่ วงจรเปลี่ยนความถี่ให้
เป็นแรงดัน วงจรแยกสัญญาณและกราวน์ดิ้ง ตัวควบคุมแบบอนาล็อก ตัวควบคุมแบบเปิด
ปิด ตัวควบคุมแบบพี แบบพีไอและแบบพีไอดี วงจรเชื่อมต่อกับตัวจ่ายกําลัง วงจรขยาย
กําลัง วงจรจุดชนวนไทริสเตอร์ วงจรเชื่อมต่อกับตัวจ่ายกําลังแบบสัดส่วน วงจรเชื่อมต่อกับ
ตัวจ่ายกําลังสําหรับปรับเฟสแบบอนาล็อก

เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Control Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปรับแต่งสภาพสัญญาณและการต่อเชื่อมสัญญาณด้วยวงจรอินสท
รูเมนเทชันแอมปลิไฟล์ วงจรปรับค่าความชันและตําแหน่งศูนย์ วงจรเปลี่ยนแรงดันให้
เป็นกระแส วงจรเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดัน วงจรเปลี่ยนแรงดันให้เป็นความถี่ วงจร
เปลี่ยนความถี่ให้เป็นแรงดัน วงจรแยกสัญญาณและกราวน์ดิ้ง
ตัวควบคุม
แบบแอนะล็อก ตัวควบคุมแบบเปิดปิด ตัวควบคุมแบบพี แบบพีไอและแบบพีไอดี
วงจรเชื่อมต่อกับตัวจ่ายกําลัง วงจรขยายกําลัง วงจรจุดชนวนไทริสเตอร์

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ.2555
030513366 การใช้โปรแกรมบนแมคอินทอช

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
3(2-2-5) 030513377

(Software Application on Macintosh)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้งานบนคอมพิวเตอร์แมคอินทอช การใช้
โปรแกรมวาดภาพและกราฟิกส์ การทําสื่อโฆษณาและภาพเคลื่อนไหว การทํา
สื่อวิดิทัศน์และภาพยนตร์
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การใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับงานด้านการกระจาย
3(2-2-5)
เสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Software Application for Broadcasting)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้งานบนคอมพิวเตอร์แมคอินทอช การใช้โปรแกรม
วาดภาพและกราฟิกส์ การทําสื่อโฆษณาและภาพเคลื่อนไหว การทําสื่อวีดิทัศน์และ
ภาพยนตร์ การตัดต่อภาพและวีดิทัศน์ การผลิตหลังการถ่ายทํา การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการจัดการและควบคุมงานในระบบสถานีโทรทัศน์

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
147

หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

147

หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

30
20
12
3
3
2
10
111
21
29

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง

40

หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง
5. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

15
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2. กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาบังคับเฉพาะแขนง
ข. วิชาเลือกเฉพาะแขนง
3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

30
20
12
3
3
2
10
111
40
17
23
65
53
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
- วิชาบังคับ

(จํานวน 30 หน่วยกิต เท่ากับหลักสูตรเดิม)
(จํานวน 20 หน่วยกิต เท่ากับหลักสูตรเดิม)
12
หน่วยกิต

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
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3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

- วิชาเลือก
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
(Reading II)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6) 080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
3(3-0-6) 080103013 การอ่าน 2
(Reading II)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

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

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6) 080103014 การเขียน 1
(Writing I)
3(3-0-6) 080103015 การเขียน 2
(Writing II)
3(3-0-6) 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
3(3-0-6) 080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
3(3-0-6) 080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
3(3-0-6)* ลดรายวิชานี้ออก

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

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

3(3-0-6)* ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

ข. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

080303606 ความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030953104 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิต
(Economics for Daily Life)
030953106 ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม
(Creative Thinking for Innovation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3

หน่วยกิต

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6) 040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)
เพิ่มรายวิชา
030923102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
(Sciences in Daily Life)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา

2

หน่วยกิต

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-2-1) 080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
1(0-2-1) 080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
1(0-2-1) 080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
1(0-2-1) 080303504 ลีลาส
(Dancing)
1(0-2-1) 080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
1(0-2-1) ลดรายวิชานี้ออก

1(0-2-1)

1(0-2-1) 080303507 ฟุตบอล
(Football)
1(0-2-1) 080303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)

1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1(0-2-1)
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080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาส
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

(จํานวน 10 หน่วยกิต เท่ากับหลักสูตรเดิม)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-2-1) 080303509 เปตอง
(Pétanque)
1(0-2-1) 080303510 ไท้จ/ี ไท้เก๊ก
(Taiji/Thikek)
1(0-2-1) 080303511 หมากล้อม
(GO)
1(0-2-1) 080303512 ฟีบ้า 33
(FIBA 33)

2. วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
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080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไท้จ/ี ไท้เก๊ก
(Taiji/Thikek)
080303511 หมากล้อม
(GO)
080303512 ฟีบ้า 33
(FIBA 33)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(Modern Human Resource Management)
030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
080203901 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030953101

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
(Modern Human Resource Management)
3(3-0-6) 030953103 การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

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

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) 080203904

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law for Everyday Life)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 080303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
1(0-2-1) 080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
3(3-0-6) 080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

3(3-0-6) 080303603

3(3-0-6)

การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
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080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)
080303102 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

เพิ่มรายวิชา
030953102
030953107
030953108

030953114
030953115

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

มนุษย์และการพัฒนาสังคม
(Man and Society Development)
บุคลิกภาพเพื่อการสมาคม
(Personality for Association)
การใช้เหตุผลเชิงวิจัย
(Reasoning for Research)
การประกอบธุรกิจและการจัดการ
(Business Enterprising and Management)
อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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030953109

ชื่อวิชา

7.2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
(จํานวน 111 หน่วยกิต)
1. กลุ่มวิชาแกน
(จํานวน 40 หน่วยกิต)
ก. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (จํานวน 17 หน่วยกิต)
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
1(0-3-1) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
3(3-0-6) 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
3(3-0-6) 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
3(3-0-6) 040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
3(3-0-6) 040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
1(0-3-1) 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)

3(3-0-6)
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040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
040313014 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)

รหัสวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(3-0-6) 030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
3(3-0-6) 030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
1(0-3-1) 030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)

1(0-3-1)

(จํานวน 23 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-3-1) 040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)

ข. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
030513334 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
(Digital Circuit and Logic Design)
030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)

2(0-6-2)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3(3-0-6) 030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
3(3-0-6) 030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
2(0-6-2)
(Electronics Practice I)
030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
2(0-6-2)
(Electronics Practice II)
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
030513320 การออกแบบวงจรดิจิทลั และวงจรตรรก 1
3(2-2-5)
(Digital Circuit and Logic Design I)
030513323 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
(Microprocessor)
2. กลุ่มวิชาชีพ
(จํานวน 65 หน่วยกิต)
ก. วิชาบังคับเฉพาะแขนง
(จํานวน 53 หน่วยกิต)
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
(จํานวน 53 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชือ่ วิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) 030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

3(3-0-6) 030513125 หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
3(3-0-6) 030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Line)
3(3-0-6) 030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
3(3-0-6) 030513143 การสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication)
3(3-0-6) 030513150 วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
3(0-6-3) 030513160 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Technology
Project)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
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030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
030513124 คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับวิศวกรรมสื่อสาร
(Applied Mathematics for Communication
Engineering
030513125 หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Line)
030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
030513143 การสื่อสารทางดิจิทัล
(Digital Communication)
030513150 วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
030513160 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Technology
Project)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

2(0-6-2) 030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
1(0-2-1) 030513241 ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)
2(0-6-2) 030513246 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice II)
1(0-2-1) 030513247 ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
1(0-2-1) ลดรายวิชานี้ออก

2(0-6-2)
1(0-2-1)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
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030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
030513241 ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)
030513246 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice II)
030513247 ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
030513261 สัมมนาโทรคมนาคม
(Telecommunication Seminar)
030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)

รหัสวิชา

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)

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

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

246

030413120 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
030413221 ปฏิบัติการการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis Laboratory)
030513126 ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
030513165 การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

(จํานวน 53 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) 030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
3(3-0-6) 030513121 การควบคุมและขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่องาน
อุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
3(3-0-6) 030513126 ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
3(2-2-5) 030513144 ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Bus Communication System)
3(0-6-3) 030513161 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
(Instrumentation and Control Engineering
Technology Project)

3(3-0-6)

2(0-6-2) 030513253 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 1
(Instrumentation and Control Practice I)
2(0-6-2) 030513254 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2
(Instrumentation and Control Practice II)

2(0-6-2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)

2(0-6-2)
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030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
030513121 การควบคุมและขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่องาน
อุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
030513126 ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
030513144 ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Bus Communication System)
030513161 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบ
อัตโนมัติ
(Instrumentation and Automation Engineering
Technology Project)
030513242 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 1
(Instrumentation and Automation Practice I)
030513248 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 2
(Instrumentation and Automation Practice II)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(2-2-5) 030513336 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
(Programmable Logic Control)
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

3(2-2-5)

3(2-2-5) 030513349 มาตรวิทยาวิศวกรรม
(Engineering Metrology)

3(2-2-5)

3(2-2-5) 030513341 เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
3(2-2-5) 030513351 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและการควบคุมอัตโนมัติ
(Process Control and Automation Technology)
3(2-2-5) 030513345 ระบบควบคุมแบบสกาดา
(SCADA System)
เพิ่มรายวิชา
030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

3(2-2-5)

248

030513321 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์อุตสาหกรรม
(Industrial Sensor and Transducer)
030513324 การควบคุมโดยลําดับและอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม
(Sequential and Automation Control for Industry)
030513325 การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)
030513340 มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง
อุตสาหกรรม
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
030513341 เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
030513344 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและระบบอัตโนมัติ
(Process Control and Automation Technology)
030513345 ระบบควบคุมแบบสกาดา
(SCADA System)

รหัสวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
030513177 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
030513331 ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมการวัด
(Industrial Sensor and Measurement)
030513332 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการวัดคุม
(Electronic Circuits for Instrumentation)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

(จํานวน 53 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) 030513122 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Mathematics)
3(3-0-6) 030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
3(3-0-6) 030513127 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
3(3-0-6) 030513145 ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

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

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030513151 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
3(0-6-3) 030513162 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Technology Project)

3(3-0-6)
3(0-6-3)
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030513122 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Mathematics)
030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
030513127 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
030513145 ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
030513146 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
030513147 ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of Computation)
030513151 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
030513162 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Technology Project)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

2(0-6-2) 030513243 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Practice I)
2(0-6-2) 030513249 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Practice II)
3(2-2-5) 030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
3(2-2-5) 030513326 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

2(0-6-2)

3(2-2-5) 030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
เพิ่มรายวิชา
030513185 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Computer Vision)
030513252 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Seminar)

3(2-2-5)

2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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030513243 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Practice I)
030513249 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Practice II)
030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
030513326 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
030513327 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)
030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)

รหัสวิชา

3(3-0-6)
1(0-2-1)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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030513333 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
030513337 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
030513346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
030513347 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing)
030513348 ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)
030513367 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์

(จํานวน 53 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
3(3-0-6) 030513141 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering)
3(3-0-6) 030513148 ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
(Digital Television System)
3(3-0-6) 030513149 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
(Production of Radio and Television Program)
3(3-0-6) 030513350 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)
3(0-6-3) 030513163 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering Technology)
2(0-6-2) 030513244 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Practice I)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
2(0-6-2)
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030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
030513141 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering)
030513148 ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
(Digital Television System)
030513149 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
(Production of Radio and Television Program)
030513152 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)
030513163 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering Technology)
030513244 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Practice I)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-2-1) 030513245 ปฏิบัตกิ ารวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Laboratory I)
2(0-6-2) 030513250 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Practice II)
1(0-2-1) 030513251 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Laboratory II)
1(0-2-1) 030513262 สัมมนาด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Seminar)
3(2-2-5) 030513328 ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication System)
3(2-2-5) 030513329 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Micro-electronics)
3(2-2-5) 030513330 ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวิดิทัศน์
(Television and Video Control System)
3(2-2-5) 030513342 การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
(Dynamic Web Programming)

1(0-2-1)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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030513245 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Laboratory I)
030513250 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Practice II)
030513251 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Laboratory II)
030513262 สัมมนาด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Seminar)
030513328 ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication System)
030513329 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Micro-electronics)
030513330 ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวิดิทัศน์
(Television and Video Control System)
030513342 การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
(Dynamic Web Programming)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
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เพิ่มรายวิชา
030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
030513192 การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
030513377 การใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับงานด้านการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
(Software Application for Broadcasting)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)

ข. วิชาเลือกเฉพาะแขนง
- แขนงวิชาโทรคมนาคม

(จํานวน 12 หน่วยกิต)
(จํานวน 12 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) 030513164 การกระจายคลื่นวิทยุ
(Radio Wave Propagation)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

3(3-0-6) 030513166 การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)
3(3-0-6) 030513167 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Selected Topic in Telecommunication
Engineering Technology)
3(3-0-6) 030513168 การสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication)
3(3-0-6) 030513169 การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communication)
3(3-0-6) 030513170 การสื่อสารบรอดแบนด์
(Broadband Communication)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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030513164 การกระจายคลื่นวิทยุ
(Radio Wave Propagation)
030513165 การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
030513166 การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)
030513167 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Selected Topic in Telecommunication
Engineering Technology)
030513168 การสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication)
030513169 การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communication)
030513170 การสื่อสารแบบแถบกว้าง
(Broadband Communication)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) 030513171 เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
(Mobile Wireless Network)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030513175 การออกแบบวงจรสื่อสาร
(Communication Circuit Design)
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)
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030513171 เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
(Mobile Wireless Network)
030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
030513174 การโปรแกรมสําหรับระบบสื่อสาร
(Programming for Communication System)
030513175 การออกแบบวงจรสื่อสาร
(Communication Circuit Design)
030513360 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัสช่องสัญญาณ
(Information Theory and Channel Coding)
030513361 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส์
(Computer-aided Design for Electronics)

รหัสวิชา

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030513326 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
030513333 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Application)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
030513346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

030513176 เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น
(Introduction to Thermofluid)
030513177 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
030513178 ระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Control System)
030513179 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
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ชื่อวิชา

3(2-2-5)

(จํานวน 12 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

3(2-2-5)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030513178 ระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Control System)
3(3-0-6) 030513179 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics)

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

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) 030513180 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการวัดคุมและ
ควบคุม
(Image Processing Application in Instrumentation
and Control)
3(3-0-6) 030513181 ระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู้
(Knowledge-based Control System)
3(3-0-6) 030513182 การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์
(Sensor Application)
3(3-0-6) 030513183 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและ
ควบคุม
(Selected Topics in Instrumentation and Control
Engineering Technology)
เพิ่มรายวิชา
030223128 เทอร์โมฟลูอิดส์
(Thermofluids)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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030513180 การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการวัดคุมและ
ควบคุม
(Image Processing Application in Instrumentation
and Control)
030513181 ระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู้
(Knowledge-based Control System)
030513182 การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์
(Sensor Application)
030513183 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและ
ระบบอัตโนมัติ
(Selected Topics in Instrumentation and
Automation Engineering Technology)

รหัสวิชา

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์

(จํานวน 12 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) 030513172

การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machines and Processes)
3(3-0-6) 030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

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

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
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030513172 การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Control of Machines and Process)
030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
030513184 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 2
(Digital Circuit and Logic Design II)
030513185 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Computer Vision)
030513186 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)
030513188 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer Engineering
Technology)
030513362 โปรแกรมระบบเครือข่าย
(Network Programming)
030513363 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
(Parallel and Distributed Computing)

รหัสวิชา

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030513188

3(2-2-5) 030513362
3(2-2-5) 030513363

หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Selected Topics in Computer Engineering
Technology)
โปรแกรมระบบเครือข่าย
(Network Programming)
การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
(Parallel and Distributed Computing)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

030513364 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และสื่อผสม
(Computer Graphics and Multimedia)

รหัสวิชา

3(2-2-5) 030513364

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และสื่อผสม
(Computer Graphics and Multimedia)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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เพิ่มรายวิชา
0303513147 ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of Computation)
030513193 การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
030513194 ระบบอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน
(intelligent System and Application)
030513195 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง
(Advanced Digital System Design)
030513372 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
(Linux Operating System and Administration)
030513374 การสื่อสารไร้สายสําหรับระบบสมองกลฝังตัว
(Wireless Communication for Embedded System)

3(2-2-5)

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศนฺ

(จํานวน 12 หน่วยกิต)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030513166 การสือ่ สารไร้สาย
(Wireless Communication)
3(3-0-6) 030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
3(3-0-6) 030513187 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
(Satellite and Microwave Communication)
3(3-0-6) 030513189 เทคโนโลยีความจริงเสมือน
(Virtual Reality Technology)
3(3-0-6) 030513190 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
(Selected Topics in Broadcast Engineering
Technology)
3(3-0-6) 030513191 วิศวกรรมระบบเสียง
(Sound Engineering)

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

3(3-0-6)
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030513165 การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
030513166 การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)
030513173 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
030513187 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
(Satellite and Microwave Communication)
030513189 เทคโนโลยีความจริงเสมือน
(Virtual Reality Technology)
030513190 หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
(Selected Topics in Broadcast Engineering
Technology)
030513191 วิศวกรรมระบบเสียง
(Sound Engineering)

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

030513192 การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
030513365 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(Application Programming for Mobile
Communication Device)
030513366 การใช้โปรแกรมบนแมคอินทอช
(Software Application on Macintosh)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(2-2-5) 030513365 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(Application Programming for Mobile
Communication Device)
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)
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เพิ่มรายวิชา
030513196 ระเบียบวิธีวิจัยทางการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Research Methodology)
030513197 กฎหมายและจริยธรรมด้านการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์
(Law and Ethics in Broadcast)
030513198 การสื่อสารทางแสงสําหรับงานการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์
(Optical Communication for Broadcasting)
030513375 การบริหารจัดการระบบสถานีโทรทัศน์
(Television Station System Management)

3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

030513376 เทคโนโลยีระบบการออกอากาศทางการกระจายเสียงวิทยุ 3(2-2-5)
และโทรทัศน์
(Broadcasting System Technology)
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7.3 เปรียบเทียบแผนการศึกษา
- แขนงวิชาโทรคมนาคม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103300
030513300

040313005

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)

040313014 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
080103001 ภาษอังกฤษ 1
(English I)
0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
3(2-3-5) 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(2-3-5) ลดรายวิชานี้ออก

3(2-3-5)

3(3-0-6) 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
3(3-0-6) 040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)

3(3-0-6)

1(0-3-1) 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
3(3-0-6) 0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
1(0-2-1) 0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective)

1(0-2-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
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040203111

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(x-x-x) 04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
เพิ่มรายวิชา
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
20(xx-xx-xx)
รวม

3(x-x-x)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
21(xx-xx-xx)
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รวม

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103102
030413100
040113001

040203112
040313007
040313015
080103002

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6) 030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
3(3-0-6) 030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

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

1(0-3-1) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
3(3-0-6) 040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
1(0-3-1) 040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
3(3-0-6) 0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
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040113002

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-2-1) 0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
เพิ่มรายวิชา
030413221 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis Laboratory)
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
21(18-8-39)

รวม

1(0-2-1)

1(0-3-1)
3(2-3-5)

21(17-11-38)
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รวม

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 2

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

ชื่อวิชา

ปีที่ 2

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1

3(3-0-6) 030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
3(3-0-6) 030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
3(3-0-6) 030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
1(0-3-1) 030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
2(0-6-2) 030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
3(3-0-6) 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
3(2-2-5) 030513334 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I
เพิ่มรายวิชา
030413120 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
18(14-11-32)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
21(17-11-38)
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030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
030513320 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030413145
030513123
030513124

030513221
030513323
08xxxxxxx
08xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับวิศวกรรมสื่อสาร
(Applied Mathematics for Communication
Engineering)
หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6) 030413145 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
3(3-0-6) 030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6) 030513125 หลักการสื่อสาร
(Principles of Communication)
2(0-6-2) 030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
3(2-2-5) 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
3(x-x-x) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
1(x-x-x) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

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

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
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030513125

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เพิ่มรายวิชา
030513126 ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
21(x-x-x)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
21(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513140
030513142
030513143

030513241
030513343
08xxxxxxx
xxxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Line)
วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
การสื่อสารทางดิจิทัล
(Digital Communication)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
030513140 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
(Communication Network and Transmission Line)
030513142 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
030513143 การสื่อสารทางดิจิทัล
(Digital Communication)
030513240 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
030513241 ปฏิบัติการสื่อสาร 1
(Communication Laboratory I)
ลดรายวิชานี้ออก

3(x-x-x) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
3(x-x-x) xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
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030513240

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เพิ่มรายวิชา
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Telecommunication Elective Course I)
21(x-x-x)
รวม

3(x-x-x)
21(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513150
030513246
030513247

030513xxx
030513xxx
080xxxxxx
08010301x

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice II)
ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Telecommunication Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Telecommunication Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Telecommunication Elective Course III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)

3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(x-x-x)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
030513150 วิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering)
030513246 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 2
(Telecommunication Practice II)
030513247 ปฏิบัติการสื่อสาร 2
(Communication Laboratory II)
ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
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030513xxx

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

3(x-x-x) 030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Telecommunication Elective Course II)
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก

3(x-x-x)

3(x-x-x) 080xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
3(x-x-x) 0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษ 3
(Language Elective Course III)

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

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เพิ่มรายวิชา
030513165 การสื่อสารทางแสง
(Optical Communication)
21(x-x-x)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
18(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 4

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1

030513260 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

ชื่อวิชา

ปีที่ 4

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1

6(0-540-0)
เพิ่มรายวิชา
030513160 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(0-6-3)
(Telecommunication Engineering Technology)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
3(x-x-x)
(Telecommunication Elective Course III)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
3(x-x-x)
(Telecommunication Elective Course IV)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
3(3-0-6)
(Language Elective Course IV)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Science and Humanities Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
6(0-540-0)
รวม
18(x-x-x)
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รวม

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
3(0-6-3) ลดรายวิชานี้ออก
1(0-2-1) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
030513160 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Technology)
030513261 สัมมนาโทรคมนาคม
(Telecommunication Seminar)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Telecommunication Elective Course IV)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
(Telecommunication Elective Course V)
08010301x วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Science and Humanities Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

รหัสวิชา

3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030513260 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
19(x-x-x)
รวม

6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)

- แขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103300
030513300
04203111

040313014
080103001
0803035xx
04xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ภาษอังกฤษ 1
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
3(2-3-5) 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(3-3-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 04203111
3(3-0-6) 040313005
1(0-3-1) 040313006
3(3-0-6) 0801030xx
1(0-2-1) 0803035xx
3(x-x-x) 04xxxxxxx

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)

3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
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040313005

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เพิ่มรายวิชา
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
รวม

20(xx-xx-xx)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
21(xx-xx-xx)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103102
030413100
040113001

040203112
040313007
040313015
080103002

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6) 030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
3(3-0-6) 030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

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

1(0-3-1) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
3(3-0-6) 040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
1(0-3-1) 040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
3(3-0-6) 0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
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040113002

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-2-1) 0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
เพิ่มรายวิชา
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
21(18-8-39)

รวม

1(0-2-1)

3(2-3-5)

20(17-8-37)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103100
030513100
030513120

030513220
030512320
030513321
040203211

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์อุตสาหกรรม
(Industrial Sensor and Transducer)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
030513120 สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Laboratory)
030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
030513334 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
(Digital Circuit and Logic Design)
ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6) 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
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030513200

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เพิ่มรายวิชา
030513331 ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมและการวัด
(Industrial Sensor and Measurement)
รวม

21(16-13-37)

รวม

3(2-2-5)

21(16-13-37)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513121

030513126
030513248

030513324

030513325
080xxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การควบคุมและขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่องาน
อุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
การควบคุมโดยลําดับและการควบคุมอัตโนมัติเพื่อ
อุตสาหกรรม
(Sequential and Automation Control for Industry)
การวัดและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Instrumentation)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030513121

3(3-0-6) 030513126
2(0-6-2) 030513221
3(2-2-5) 030513335
3(2-2-5) 030513336

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การควบคุมและขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่องาน
อุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
(Programmable Logic Control)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) 080xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

3(x-x-x)
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030513323

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

080xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(x-x-x) 080xxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
เพิ่มรายวิชา
030513332 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการวัดคุม
(Electronic Circuits for Instrumentation)
21(x-x-x)
รวม

1(x-x-x)

3(2-2-5)
21(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513144
030513242
030513340

030513xxx
030513xxx
Xxxxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Bus Communication System)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 1
2(0-6-2)
(Instrumentation and Automation Practice I)
มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง
3(2-2-5)
อุตสาหกรรม
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
(Industrial Control Technology)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
3(x-x-x)
(IA Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
3(x-x-x)
(IA Elective Course II)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม
20(x-x-x)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
030513144 ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Bus Communication System)
030513253 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 1
(Instrumentation and Control Practice I)
030513349 มาตรวิทยาวิศวกรรม
(Engineering Metrology)
030513341 เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
(Industrial Control Technology)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(IA Elective Course I)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(IA Elective Course II)
Xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
รวม

3(2-2-5)
2(0-6-2)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)
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030513341

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513248
030513344
030513345
030513xxx

08xxxxxxx
08xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ 2
(Instrumentation and Automation Practice II)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและระบบอัตโนมัติ
(Process Control and Automation Technology)
ระบบควบคุมแบบสกาดา
(SCADA System)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(IA Elective Course III)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รวม

2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
030513254 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2
(Instrumentation and Control Practice II)
030513351 เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและการควบคุมอัตโนมัติ
(Process Control Technology and Automation)
030513345 ระบบควบคุมแบบสกาดา
(SCADA System)
ลดรายวิชานี้ออก

3(x-x-x) 0801030xx
3(x-x-x) 08xxxxxxx
3(x-x-x) 08xxxxxxx

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
(Language Elective Course III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

เพิ่มรายวิชา
030513177 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety)
20(x-x-x)
รวม

2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3(3-0-6)
20(x-x-x)
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08010301x

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 4

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

030513260 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

ปีที่ 4
6(0-540-0)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1

ลดรายวิชานี้ออก

เพิ่มรายวิชา
030513161 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
(Instrumentation and Control Engineering
Technology Project)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(IA Elective Course III)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(IA Elective Course IV)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
(Language Elective Course IV)
08xxxxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
6(0-540-0)
รวม

3(0-6-3)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)
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รวม

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

ชื่อวิชา

ปีที่ 4

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 2

3(0-6-3) ลดรายวิชานีออก

3(x-x-x) ลดรายวิชานีออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานีออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานีออก
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
030513161 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
(Instrumentation and Automation Engineering
Technology Project)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(IA Elective Course IV)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
(IA Elective Course V)
08010301x วิชาเลือกในกลุม่ วิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
08xxxxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

รหัสวิชา

3(x-x-x) ลดรายวิชานีออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานีออก
เพิ่มรายวิชา
030513260 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
18(x-x-x)
รวม

6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)

- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103300
030513300
040203111

040313014
080103001
0803035xx
04xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม

รหัสวิชา

3(2-3-5) 030103300
3(3-3-5) 030513300
3(3-0-6) 040203111
3(3-0-6) 040313005
1(0-3-1) 040313006
3(3-0-6) 0801030xx
1(0-2-1) 0803035xx
3(x-x-x) 04xxxxxxx
20(xx-xx-xx)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
รวม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
20(xx-xx-xx)
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040313005

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103102
030413100
040113001

040203112
040313007
040313015
080103002

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 1

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

1(0-3-1) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
3(3-0-6) 040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
1(0-3-1) 040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
3(3-0-6) 0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
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040113002

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-2-1) 0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
เพิ่มรายวิชา
030513122 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Mathematics)
030513322 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
21(18-8-39)
รวม

1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
20(17-7-37)
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รวม

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103100
030413100
030513200

030513220
030513320
030513322
040203211

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Mathematics)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 2

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
1(0-3-1) 030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

2(0-6-2) 030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
3(2-2-5) 030513334 การออกแบบวงจรดิจทิ ัลและวงจรตรรก
(Digital Circuit and Logic Design)
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

2(0-6-2)

3(3-0-6) 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)

3(3-0-6)

1(0-3-1)
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030513122

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เพิ่มรายวิชา
030513326 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm Analysis)
08xxxxxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(x-x-x)
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
21(16-13-37)
รวม
21(x-x-x)
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รวม

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513123
030513147
030513221

030513326
030513327
08xxxxxxx
08xxxxxxxd

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
ทฤษฎีการคํานวณ
(Theory of Computation)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ
(Web Programming and Web Database)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6) 030513123 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
2(0-6-2) 030513221 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
3(2-2-5) 030513335 ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

2(0-6-2)
3(2-2-5)

3(2-2-5) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
1(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก

3(x-x-x)
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030513323

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เพิ่มรายวิชา
030513337 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
030513333 การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
(Language Elective Course III)
21(x-x-x)
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
20(x-x-x)
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รวม

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513127
030513145
030513146

030513343
08xxxxxxx
xxxxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Practice I)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกเสรี 1
(Fee Elective Course I)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
3(3-0-6) 030513127 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
2(0-6-2) 030513243 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Practice I)
3(2-2-5) 030513343 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
3(x-x-x) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
3(x-x-x) xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
(Fee Elective Course I)
เพิ่มรายวิชา
030513346 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)

2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(2-2-5)
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030513249

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

030513348 ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)
20(x-x-x)
รวม

3(2-2-5)
20(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513151
030513249
030513xxx

030513xxx
08010201x
08xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering0
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Practice II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Computer Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Computer Elective course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Computer Elective Course III)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 3

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
2(0-6-2) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
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030513xxx

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030513145 ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)

3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

030513151 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
030513249 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Practice II)
030513347 การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
(Mobile and Cloud Computing)
030513367 ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Securities)
030513252 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Seminar)
030513185 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Computer Vision)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
20(x-x-x)
รวม

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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รวม

รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 4

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

030513260 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

ปีที่ 4

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1

6(0-540-0) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030513162 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Technology Project)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Computer Elective Course I)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Computer Elective course II)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Computer Elective Course III)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Computer Elective Course IV)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
(Language Elective Course IV)
08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(General Education Elective Course)
6(0-540-0)
รวม

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
19(xx-xx-xx)
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รวม

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513162
030513xxx
030513xxx

08xxxxxxx
xxxxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Technology Project)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Computer Elective Course IV)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
(Computer Elective Course V)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Science and Humanities Elective course)
วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 4

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 2

3(0-6-3) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานีอ้ อก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก

302

08010301x

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030513260 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
18(x-x-x)
รวม

6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)

- แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103300
030513300
040203111

040313014
080103001
0803035xx
04xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
วิชาเลือกในกลุ่มพลศึกษา
(Physical Education Elective)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
3(2-3-5) 030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(3-3-5) ลดรายวิชานี้ออก

3(2-3-5)

3(3-0-6) 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
3(3-0-6) 040313005 ฟิสิกส์ 1
(Physics I)
1(0-3-1) 040313006 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
(Physics Laboratory I)
3(3-0-6) 0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
1(0-2-1) ลดรายวิชานี้ออก

3(3-0-6)

3(x-x-x) 04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)

3(x-x-x)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

303

040313005

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เพิ่มรายวิชา
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
รวม

20(xx-xx-xx)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
20(xx-xx-xx)
304

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103102
030413100
040113001

040203112
040313007
040313015
080103002

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineering)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6) 030103102 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
3(3-0-6) 030413100 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก

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

1(0-3-1) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) 040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
3(3-0-6) 040313007 ฟิสิกส์ 2
(Physics II)
1(0-3-1) 040313015 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
(Physics Laboratory II)
3(3-0-6) 0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)

305

040113002

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1(0-2-1) 0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective)
เพิ่มรายวิชา
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
21(18-8-39)
รวม

1(0-2-1)

3(2-3-5)
20(17-8-37)
306

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030103100
030513100
030513120

030513220
030513320
040203211

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
สัญญาณและระบบ
(Signal and System)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
3(3-0-6) 030103100 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
3(3-0-6) 030513100 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
1(0-3-1) 030513200 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
2(0-6-2) 030513220 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
3(2-2-5) 030513334 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
(Digital Circuit and Logic Design)
3(3-0-6) 040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
เพิ่มรายวิชา
030513329 ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Micro-electronics)

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

1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

307

030513200

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
18(11-11-32)
รวม

1(0-2-1)
19(13-15-32)

308

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513123
030513221
030513323

030513329
030513330
08xxxxxxx
08xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)
ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication System)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Micro-electronics)
ระบบควบคุมสัญญาณโทรศัพท์และวิดิทัศน์
(Television and Video Control System)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030513123
2(0-6-2) 030513221
3(2-2-5) 030513335
3(2-2-5) 030513328

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
ระบบการสื่อสารดิจิทัล
(Digital Communication System)

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5) 030513330 ระบบควบคุมสัญญาณโทรศัพท์และวิดิทัศน์
(Television and Video Control System)
3(x-x-x) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
1(x-x-x) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
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030513328

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เพิ่มรายวิชา
030513377 การใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับงานด้านการกระจายเสียง 3(2-2-5)
วิทยุและโทรทัศน์
(Software Application for Broadcasting )
21(x-x-x)
รวม
21(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513141
030513148
030513149

030513245
030513342
xxxxxxxxx
08xxxxxxx

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering)
ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
(Digital Television System)
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
(Production of Radio and Television Program)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Practice I)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Laboratory I)
การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
(Dynamic Web Programming)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

รหัสวิชา

3(3-0-6) 030513141
3(3-0-6) 030513148
3(3-0-6) 030513149
2(0-6-2) 030513244
1(0-2-1) 030513245
3(2-2-5) 030513342
3(x-x-x) xxxxxxxxx
3(x-x-x) 08xxxxxxx
21(x-x-x)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering)
ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
(Digital Television System)
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
(Production of Radio and Television Program)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Practice I)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Laboratory I)
การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
(Dynamic Web Programming)
วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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030513244

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

030513152
030513250
030513251

030513xxx
030513xxx
08xxxxxxx
08010301x

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Practice II)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Laboratory II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Broadcast Elective Course I)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Broadcast Elective Course II)
วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Broadcast Elective Course III)
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)

3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
030513350 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
(Multimedia and Animation Technology)
030513250 ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Practice II)
030513251 ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Laboratory II)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 1
(Broadcast Elective Course I)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 2
(Broadcast Elective Course II)
ลดรายวิชานี้ออก

3(x-x-x) 08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
3(x-x-x) 0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
(Language Elective Course III)

3(2-2-5)
2(0-6-2)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

3(x-x-x)
3(3-0-6)
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030513xxx

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เพิ่มรายวิชา
030513192 การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
21(x-x-x)
รวม

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
21(x-x-x)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 4

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

030513260 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

ปีที่ 4

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1

6(0-540-0) ลดรายวิชานี้ออก

6(0-540-0)

เพิ่มรายวิชา
030513163 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering Project)
030513262 สัมมนาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Seminar)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3
(Broadcast Elective Course III)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Broadcast Elective Course V)
0801030xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
(Language Elective Course IV)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Science and Humanities Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)
รวม

3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19(x-x-x)
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รวม

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

ชื่อวิชา

ปีที่ 4

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 2

3(0-6-3) ลดรายวิชานี้ออก
1(0-2-1) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
030513163 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering Project)
030513262 สัมมนาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Seminar)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 4
(Broadcast Elective Course IV)
030513xxx วิชาเลือกเฉพาะแขนง 5
(Broadcast Elective Course V)
08010301x วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(Social Science and Humanities Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

รหัสวิชา

3(x-x-x-) ลดรายวิชานี้ออก
3(3-0-6) ลดรายวิชานี้ออก
3(x-x-x) ลดรายวิชานี้ออก
เพิ่มรายวิชา
030513260 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
19(x-x-x)
รวม

6(540 ชั่วโมง)
6(540 ชั่วโมง)
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ภาคผนวก 5
องค์ความรู้ที่เป็นสาระสาคัญตามลักษณะแขนงวิชา
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องค์ความรู้ที่เป็นสาระสาคัญตามลักษณะแขนงวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์)
ขอบเขตองค์ความรู้พื้นฐาน
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics)
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์การไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics)
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)
5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)
6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)
7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจั ดการระบบ (System Management)
8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and
Environment)
องค์ความรู้
เนื้อหาความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
การเขียนแบบวิศวกรรม
X
X
(Engineering Drawing)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
X
X X
(Electric Circuit Analysis I)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
X
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
X
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
X
(Electronics Practice I)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
X
(Electronics Practice II)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
X
(Digital Circuit and Logic Design)
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เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
X
X

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
วัสดุวิศวกรรม
X X
X
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
x X X
(Engineering Mechanics I)
วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
X
(Radio and Television Engineering)
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
X
(Micro-electronics)
เคมีสาหรับวิศวกร
X
X
(Chemistry for Engineering)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
X
X
(Chemistry Laboratory for Engineering)
(2) กลุ่มความรู้ด้านงานทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
X
(Data Communication and Network)
ระบบการสื่อสารดิจิทัล
X
(Digital Communication System)
การสื่อสารไร้สาย
X
(Wireless Communication)
การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
X
(Satellite and Microwave Communication)
(3) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
X
(Digital Signal Processing)
(4) กลุ่มความรู้ด้านงานกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcasting)
ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
X
(Digital Television System)
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
X
(Production of Radio and Television Program)

X
X
X
X

X X
X X
X X
X X

X

X X
X
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เนื้อหาความรู้
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Engineering Technology
Project)
การออกแบบระบบแสงเวที
(Stage Lighting Design)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Practice I)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 1
(Radio and Television Laboratory I)
ปฏิบัติงานวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Practice II)
ปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ 2
(Radio and Television Laboratory II)
สัมมนาด้านการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Radio and Television Laboratory II)
ระบบควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวิดิทัศน์
(Television and Video Control System)
หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์
(Selected Topics in Broadcast Engineering
Technology)
วิศวกรรมระบบเสียง
(Sound Engineering)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(Broadcasting Research Methodology)
กฎหมายและจริยธรรมด้านการกระจายเสียงวิทยุและ
โทรทัศน์
(Law and Ethics in Broadcast)
การสื่อสารทางแสงสาหรับงานการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(Optical Communication for Broadcasting)

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
X
X X

X

X X

X

X X X

X

X X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X
X X

X

X X
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เนื้อหาความรู้

องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
X
X X

การบริหารจัดการระบบสถานีโทรทัศน์
(Television Station System Management)
เทคโนโลยีระบบการออกอากาศทางการกระจายเสียงวิทยุ
X
X X
และโทรทัศน์
(Broadcasting System Technology)
(5) กลุ่มความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดีย (Computer & Multimedia)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
X
(Computer Programming)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
X
(Multimedia and Animation Technology)
การโปรแกรมเว็บเชิงไดนามิก
X
(Dynamic Web Programming)
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านงานการกระจายเสียงวิทยุ X
และโทรทัศน์
(Software Application for Broadcasting)
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
X
(Virtual Reality Technology)
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
X
(Application Programming for Mobile
Communication Device)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ขอบเขตองค์ความรู้พื้นฐาน
1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2) กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3) กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4) กลุ่มความรู้โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
5) กลุ่มความรู้ด้านฮาร์ทแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
เนื้อหาความรู้
1. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
2. คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
(Discrete Mathematics)
3. อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
(Electric Circuit Analysis I)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
(Engineering Electronics)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
4. ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
(Digital Circuit and Logic Design I)
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5. โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
คอมพิวเตอร์วิทัศน์
(Computer Vision)
การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing)
6. โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Practice I)
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
ระบบควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)
7. ระบบปฎิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ
(Operating System)
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และการบริหารจัดการ
(Linux Operating System and Administration)
8. ระบบฐานข้อมูล
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
(Database Design and Applications)
9. วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
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10. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Practice II)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย
(Network Security)
โปรแกรมระบบเครือข่าย
(Network Programming)
การประมวลผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแบบกลุ่มเมฆ
Mobile and Cloud Computing
11. กลุ่มด้านวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Seminar)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Technology Project)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม)
ขอบเขตองค์ความรู้พื้นฐาน
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics)
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์การไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics)
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)
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5)
6)
7)
8)

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management)
องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and
Environment)
เนื้อหาความรู้
องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Basic Electrical and Electronics Engineering)
วัสดุศาสตร์วิศวกรรม
x x
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม
x x
(Engineering Mechanics)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการวัดคุม
x
x
(Electronic Circuits for Instrumentation)
เคมีสาหรับวิศวกร
x
x
Chemistry for Engineering
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
x
(Chemistry Laboratory for Engineering)
เทอร์โมฟลูอิดเบื้องต้น
x
(Introduction to Thermofluid)
(2) กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)
ตัวตรวจจับในอุตสาหกรรมและการวัด
x
x
(Industrial Sensor and Measurement)
มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
x
x
(Metrology and Industrial Instrument Calibration)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 1
x
x
(Instrumentation and Control Practice I)
ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและควบคุม 2
x
x
(Instrumentation and Control Practice II)
การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์
x
x
(Sensor Application)
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องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8

หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม x
(Selected Topics in Instrumentation and Control
Engineering Technology)
(3) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการควบคุม (System and Control)
สัญญาณและระบบ
x
(Signal and System)
การควบคุมและขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่องาน
x
อุตสาหกรรม
(Industrial Electronic Drives and Control)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือวัดและควบคุม
x
(Instrumentation and Control Engineering Technology
Project)
การควบคุมโดยลาดับและการควบคุมอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม x
(Sequential and Automation Control for Industry)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
x
(Linear Control System)
เทคโนโลยีการควบคุมทางอุตสาหกรรม
x
(Industrial Control Technology)
เทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการและระบบอัตโนมัติ
x
(Process Control and Automation Technology)
ระบบควบคุมแบบสกาดา
x
(SCADA System)
วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
x x
(Introduction to Robotics)
ระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
x
(Discrete Control System)
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการวัดคุมและควบคุม
x
(Image Processing Application in Instrumentation and
Control)
ระบบควบคุมแบบอิงฐานความรู้
x
(Knowledge-based Control System)

x x x x

x
x
x
x

x
x

x
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องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
(4) กลุ่มความรู้ด้านระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System)
ระบบสื่อสารแบบบัสในทางอุตสาหกรรม
x
x
(Industrial Bus Communication System)
(5) กลุ่มความรู้ด้านบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management)
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
x x x
(Industrial Safety)

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)
ขอบเขตองค์ความรู้พื้นฐาน
1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)
2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics)
3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์การไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics)
4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)
5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)
6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)
7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management)
8) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and
Environment)
องค์ความรู้
เนื้อหาความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and
Electronics Engineering)
การเขียนแบบวิศวกรรม
X
X
(Engineering Drawing)
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
X
X X
(Electric Circuit Analysis I)
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
X
X
(Engineering Electronics)
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ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1
(Electronics Practice I)
ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 2
(Electronics Practice II)
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
(Digital Circuit and Logic Design)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller Systems)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Instruments and Measurements)
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Field)
ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Analysis Laboratory)
ระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System)
ปฏิบัติงานโทรคมนาคม 1
(Telecommunication Practice I)
เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
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องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
X

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Data Structure and Algorithm Analysis)
การออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล
X
(Database Design and Applications)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
X
(Web Application Development)
(2) กลุ่มความรู้ด้านงานทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory)
หลักการสื่อสาร
X
(Principles of Communication)
การสื่อสารทางดิจิทัล
X
(Digital Communication)
ปฏิบัติการสื่อสาร 1
X
(Communication Laboratory I)
ปฏิบัติการสื่อสาร 2
X
(Communication Laboratory II)
(3) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing)
สัญญาณและระบบ
X
(Signal and System)
(4) กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
X
(Communication Network and Transmission Line)
วิศวกรรมสายอากาศ
X
(Antenna Engineering)
วิศวกรรมไมโครเวฟ
X
(Microwave Engineering)
โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineering Technology
Project)
การสื่อสารทางแสง
X
(Optical Communication)

X

X X
X X
X
X

X

X X X
X X X
X X X
X

X

X
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การกระจายคลื่นวิทยุ
(Radio Wave Propagation)
หัวข้อคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Selected Topics in Telecommunication Engineering
Technology)
การสื่อสารสมัยใหม่
(Modern Communication)
การออกแบบวงจรสื่อสาร
(Communication Circuit Design)
การสื่อสารบรอดแบนด์
(Broadband Communication)
(5) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย
การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)
การสื่อสารดาวเทียม
(Satellite Communication)
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
(Data Communication and Network)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network System)
การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication)
เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
(Mobile Wireless Network)
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ภาคผนวก 6
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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