
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2550) 
 
1. ช่ือหลกัสูตร 
    1.1 ช่ือภาษาไทย  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    1.2 ช่ือภาษาองักฤษ  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 
 
2. ช่ือปริญญา 
    2.1 ช่ือเตม็ภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) 
    2.2 ช่ือยอ่ภาษาไทย  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    2.3 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
    2.4 ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ  B.Eng. (Computer Engineering) 
 
3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

4.1  เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบติัการ ท่ีมีความสามารถปฏิบติังานดา้นวิศวกรรม           คอมพิวเตอร์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เพื่อผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถ ปฏิบติังานในระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยมีพื้นฐานในดา้นการพฒันาระบบเครือข่ายและการออกแบบ  ทั้งสามารถเสนอ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการออกแบบ  ติดตั้งและทดสอบได ้
 4.3  เพื่อฝึกฝนใหมี้ความคิดริเร่ิม  มีกิจนิสยัในการคน้ควา้และปรับปรุงตนเองใหก้า้วหนา้
อยูเ่สมอ  สามารถแกปั้ญหาดว้ยหลกัการและเหตุผล  ปฏิบติังานดว้ยหลกัวิชาการท่ีมีการวางแผน
และควบคุมอยา่งรอบคอบ  ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการท างาน 
 4.4  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม    ระเบียบวินยั     ความซ่ือสัตยสุ์จริต     ความขยนัหมัน่เพียร  
ความส านึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ  ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสงัคม 
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5. ก าหนดการเปิดการสอน 
เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา  2550  

 

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
     6.1  รับผูส้ าเร็จการศึกษา วิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ ระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า    
     6.2  รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทหรือสาย
วิชาช่าง อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์-ส่ือสาร สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า เขา้ศึกษาโดยการ
เทียบโอนหน่วยกิต 
     
 

7. วธีิการคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
โดยวิธีสอบคดัเลือกตามระเบียบการสอบคดัเลือกเพื่อศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พ.ศ.2550 
 

8. ระบบการศึกษา 
      8.1  การจัดการศึกษา 

ใชร้ะบบทวภิาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาหน่ึงๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ มีเวลาศึกษา 16 สัปดาห์และส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนมีเวลาศึกษา 8  สัปดาห์ 
     8.2  การคดิหน่วยกติ 

8.2.1 วชิาภาคทฤษฎ ีใชเ้วลาการศึกษา 16 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
8.2.2 วชิาภาคปฏิบัติ ใชเ้วลาการศึกษา 32 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
8.2.3 การท าโครงงาน   การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม    ใชเ้วลาท างานหรือฝึกปฏิบติั 48 

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
 

9. ระยะเวลา 
 นกัศึกษาลงทะเบียนเตม็เวลาใชร้ะยะเวลาศึกษา 8 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติ ( 8 ปีการศึกษา)  
 

10. การลงทะเบียนเรียน 
      10.1 การลงทะเบียนแบบเตม็เวลา ใหล้งทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และลงไดไ้ม่
เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ 
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10.2 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต  
       

11. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
11.1 การวัดผล   ใหป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวา่ดว้ย

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2550  
                      ใหค้ณะท่ีเปิดสอน จดัการวดัผลและประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนไวใ้นภาคการศึกษาหน่ึง 
                       การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา  ใหก้ าหนดเป็นระดบัคะแนนต่างๆ ซ่ึงมีค่า
ระดบัคะแนนต่อหน่วยกิต  และผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

ระดับคะแนน (Grade) คะแนนต่อหน่วยกติ ผลการศึกษา 

 ก      หรือ       A 4 ดีเยีย่ม (Excellent) 

 ข+     หรือ       B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 

 ข      หรือ       B 3 ดี (Good) 

 ค+     หรือ       C+ 2.5 ดีพอใช้ (Fairly Good) 

 ค       หรือ      C 2 พอใช้ (Fair) 

 ง+      หรือ      D+ 1.5 อ่อน (Poor) 

               ง       หรือ     D 1 อ่อนมาก (Very Poor) 

   ต      หรือ     F 0 ตก (Fail) 

   ถ      หรือ    W - ถอนรายวิชา (Withdrawn) 

 ม.ส.   หรือ      I - ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

 พ.จ.   หรือ      S - พอใจ (Satisfactory) 

 ม.จ.   หรือ      U - ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

 ม.น.   หรือ     AU - ไม่นับหน่วยกติ (Audit) 

11.2 การส าเร็จการศึกษา  นกัศึกษาตอ้งศึกษาครบทุกรายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรผา่น
เกณฑป์ระเมินรายวิชาและไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน
หรือเทียบเท่า 
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12. อาจารย์ผู้ท าการสอน 
     12.1 (ก) อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ภาคปกต ิ
 

รหัส 

(13 หลกั) 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จ

การศึกษาจาก 
ปี 

พ.ศ. 

  อาจารย ์ วา่ท่ีร้อยตรีพรชยั เตชะธน
เศรษฐ ์

วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ไฟฟ้า–คอมพิวเตอร์ 

มจ.ธ. 
สรม. 

2546 
2540 

 อาจารย ์ นางนิภาพร ปัญญา วศ.ม. 
วท.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มจ.ธ. 
ม.รฎ.อุตรดิตถ ์

2548 
 

 อาจารย ์ นายเกรียงไกร  เหลืองอ าพล คอ.ม. 
คอ.บ. 

ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ 

สจพ. 
สรม. 

2544 
2538 

 อาจารย ์ นายสิทธิศกัด์ิ วรดิษฐ ์ วศ.บ. คอมพิวเตอร์ สรม. 2536 
 อาจารย ์ นางสาววลัภา   ภุมมะระ วศ.บ. ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ สรม. 2539 

 
 

12.1 (ข) อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวชิาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ภาคสมทบ 
 

รหัส 

(13 หลกั) 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จ

การศึกษาจาก 
ปี 

พ.ศ. 
 อาจารย ์ นางสาวนริศรา  นาคเมธี วท.ม. 

วศ.บ. 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

สจล. 
สรม. 

2545 
2540 

 อาจารย ์ นางวณิฎา สิงหธรรม คอ.ม. 
วท.บ. 

คอมพิวเตอร์ 
สารสนเทศ 

มจ.ธ. 
มจ.ธ. 

2547 
2542 

 อาจารย ์ นายเกรียงไกร  เหลืองอ าพล คอ.ม. 
คอ.บ. 

ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ 

สจพ. 
สรม. 

2544 
2538 

 อาจารย ์ นายนิวตัร  จารุวาระกลู คอ.ม. 
 
วศ.บ. 
คอ.บ. 

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ไฟฟ้า-ส่ือสาร 

สจพ. 
 
สรม. 
สรม. 

2542 
 
2533 
2527 

 อาจารย ์ นางกมลพรรณ  จารุวาระกลู คอ.ม. 
 
คอ.บ. 

เทคโนโลยเีทคนิค
ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

สจพ. 
 
สรม. 

2543 
 
2537 
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     12.2 อาจารย์ผู้สอน 

 

รหัส 

(13 หลกั) 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จ

การศึกษาจาก 
ปี 

พ.ศ. 

 อาจารย ์ นายชชัวาล  ธนนัทา คอ.ม. 
 
วศ.บ. 
คอ.บ. 

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 
อิเลกทรอนิกส์ 
ไฟฟ้า-ส่ือสาร 

สจพ. 
 
สรม. 
สรม. 

2542 
 
2533 
2523 

 อาจารย ์ นายนิวตัร  จารุวาระกลู คอ.ม. 
 
วศ.บ. 
คอ.บ. 

บริหารอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 
อิเลกทรอนิกส์ 
ไฟฟ้า-ส่ือสาร 

สจพ. 
 
สรม. 
สรม. 

2542 
 
2533 
2527 

 อาจารย ์ นายนิลมิต   นิลาศ วศ.บ. อิเลก็ทรอนิกส์ สรม. 2535 
 อาจารย ์ นายยทุธนา  สรวลสรรค ์ วศ.บ. 

คอ.บ. 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม 

สรม. 
สจล. 

2544 
2537 

 อาจารย ์ นางกมลพรรณ  จารุวาระกลู คอ.ม. 
 
คอ.บ. 

เทคโนโลยเีทคนิค
ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

สจพ. 
 
สรม. 

2543 
 
2537 

 อาจารย ์ นายวณพนัธ์  วยัวฒิุ วศ.บ. ไฟฟ้า สจธ. 2526 
 อาจารย ์ นายสิทธิศกัด์ิ วรดิษฐ ์ วศ.บ. คอมพิวเตอร์ สรม. 2536 
 อาจารย ์ นางสาวนริศรา  นาคเมธี วท.ม. 

วศ.บ. 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

สจล. 
สรม. 

2545 
2540 

 อาจารย ์ นางสาววลัภา   ภุมมะระ วศ.บ. ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ สรม. 2539 
 อาจารย ์ นางสุรพร  กิตติสารวณัโณ วท.ม.  

 
วท.บ.  

การศึกษา
วิทยาศาสตร์-เคมี  
ศึกษาศาสตร์  

สจล. 
 
มช. 

2541 
 
2514 

 อาจารย ์ นายมาโนช  หลกัฐานดี วท.ม.  
 
กศ.บ.  

วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม  
เคมี  

ม.เกษตร 
 
มศว. 

2531 
 
2528 

 อาจารย ์ นางนพมณี  ฤทธิกลุสิทธิชยั  ศศ.ม.  
 
อ.บ.  

ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 
ฝร่ังเศส-องักฤษ 

มจธ. 
 
มศก. 

2535 
 
2525 
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12.2 อาจารย์ผู้สอน  (ต่อ) 
รหัส 

(13 หลกั) 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จ

การศึกษาจาก 
ปี 

พ.ศ. 

 อาจารย ์ นางพรรณิการ์   มีอ่อน วท.ม. 
กศ.บ.  

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

มช. 
ม.นเรศวร 

2544 
2542 

 อาจารย ์ นางสุนีย ์  สัมมาทตั วท.ม.  
คบ.  

คณิตศาสตร์ประยกุต ์
คณิตศาสตร์ 

ม.มหิดล 
วค.พระนคร 

2539 
2527 

 อาจารย ์ นายกฤษฎา  เหลก็ดี พบ.ม. 
กศ.บ. 

สถิติ  
คณิตศาสตร์  

นิดา้ 
มศว. 

2540 
2527 

 อาจารย ์ นายวราวฒิุ  พทุธให ้ วท.ม. 
กศ.บ.  

ฟิสิกส์  
ฟิสิกส์  

ม.สงขลา 
ม.ทกัษิณ 

2546 
2542 

 อาจารย ์ นายพลกฤษณ์  คุม้กล ่า วท.ม. 
วท.บ. 

ฟิสิกส์ประยกุต ์
ฟิสิกส์ 

ม.นเรศวร 
ม.นเรศวร 

2547 
2544 

 อาจารย ์ นางสาวพรพิศ   ศิริมา วศ.ม.  
 
วศ.บ.  

วิศวกรรมระบบการ
ผลิต 
วิศวกรรมอุตสาหการ  

มจธ. 
 
ศรม. 

2544 
 
2546 

 อาจารย ์ นายกลุยศ    สุวนัทโรจน์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

เคร่ืองกล  
เคร่ืองกล 

สจพ. 
สจพ. 

2546 
2541 

 ผศ. นายสหรัตน์    วงษศ์รีษะ วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมการผลิต 
อุตสาหการ  

สจพ. 
ศรม. 

2541 
2546 

 
 

     12.2 อาจารย์พเิศษ 
 

รหัส 

(13 หลกั) 

ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

ช่ือ – สกลุ คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จ

การศึกษาจาก 
ปี 

พ.ศ. 
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13. จ านวนนักศึกษา 

13.1 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
จ านวนนักศึกษา 

ช้ันปีที่ 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 70 70 70 70 70 

2 - 70 70 70 70 

3 - - 70 70 70 

4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - 35 70 70 

หมายเหตุ : รับผูเ้ขา้ศึกษาตามขอ้ 6.1 จ านวน 35 คน และรับผูเ้ขา้ศึกษาตามขอ้ 6.2 จ านวน 35 คน 
 

13.2  จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคสมทบ )  
 

จ านวนนักศึกษา 
ช้ันปีที่ 

ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 

1 35 35 35 35 35 

2 - 35 35 35 35 

3 - - 35 35 35 

4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 35 35 

หมายเหตุ : รับผูเ้ขา้ศึกษาตามขอ้ 6.2 จ านวน 35 คน 
 

 
14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

ใหใ้ชอุ้ปกรณ์การสอนและสถานท่ีของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซ่ึงตั้งอยู ่ ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
วิทยาเขตพระนครเหนือ บางซ่ือ กรุงเทพฯ  
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15. ห้องสมุด 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพระนครเหนือ ไดจ้ดัเตรียมต าราวิชาการและวารสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไวใ้นหอ้งสมุด ดงัน้ี 
          1.  หนงัสือ (ภาษาไทย-องักฤษ) ทั้งหมด                       จ านวน      32,631     เล่ม 

- สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                           จ านวน     24,006     เล่ม     
- สายมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                       จ านวน       8,625     เล่ม     

          2. วารสารภาษาไทย                                                                        89    รายการ 
          3. วารสารต่างประเทศ                                                                       9    รายการ 
          4. ปริญญานิพนธ์/โครงงาน                                                            405   รายการ 
          5. ซีดี-รอม ( CD-Rom)                                                                 1,290  รายการ 
 
16. งบประมาณ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

เปอร์เซ็นต์ 2550 2551 2552 2553 
1.เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 32.40 1,256,300 2,512,600 3,768,900 5,025,200 
2.ค่าจา้งชัง่คราว 3.75 145,200 290,200 435,600 580,800 
3.ค่าตอบแทนใชส้อยวสัดุ 6.02 233,400 466,800 700,200 933,600 
4.ค่าสาธารณูปโภค 4.53 175,680 351,360 527,040 702,720 
5.ค่าครุภณัฑ ์ 4.64 180,000 360,000 540,000 720,000 
6.ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 41.00 1,589,400 3,178,800 4,768,200 6,357,600 
7.ค่าเงินอุดหนุน 4.74 183,600 367,200 550,800 734,400 
8.รายจ่ายอ่ืนๆ 2.92 113,400 226,800 340,200 453,600 

รวม 100 % 3,876,980 7,753,930 11,630,940 15,507,920 
 

17.  หลกัสูตร 
17.1   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร    145   หน่วยกติ 
17.2   โครงสร้างหลกัสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        32  หน่วยกติ 
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย   3    หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ   12    หน่วยกิต 
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   1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9    หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6   หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ     2   หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ        107 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                         38 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบงัคบั    54   หน่วยกิต  

               2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก     15   หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี      6   หน่วยกติ  

17.3  รายวชิา 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32   หน่วยกติ 
     1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย   3   หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
 01-001-101  การใชภ้าษาไทย          3(3-0-6) 
                                   Thai  Usage 
 01-001-103  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร        3(3-0-6) 
                                   Thai Language for Communication 
 01-001-105  เทคนิคการเขียน          3(3-0-6) 
                                   Writing Techniques  

       1.2  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 12    หน่วยกติ   ได้แก่ 
   01-002-101  ภาษาองักฤษ    1    3(3-0-6) 

English 1 
01-002-102  ภาษาองักฤษ  2      3(3-0-6)  

English 2 
และให้เลอืกศึกษาอกี 6 หน่วยกติจากรายวชิาต่อไปนี ้  

     01-002-203  สนทนาภาษาองักฤษ 1       3(3-0-6) 
English Conversation 1 

     01-002-204  สนทนาภาษาองักฤษ 2       3(3-0-6) 
English Conversation 2 

01-002-205  ภาษาองักฤษเทคนิค        3(3-0-6) 
Technical English 

01-002-206  ภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ       3(3-0-6) 
                     English for Career 
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01-002-210  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 
                     English for Communication 

    1.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9    หน่วยกติ 
           1.3.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้

   01-003-101  มนุษยก์บัสงัคม    3(3-0-6) 
           Man and Society 

01-003-102  มนุษยสมัพนัธ์          3(3-0-6) 
        Human  Relations 

   01-003-107  สงัคมกบัส่ิงแวดลอ้ม         3(3-0-6) 
                                                              Society and Environment 
             1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้
   01-004-101  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้  3(3-0-6) 

                    Information Services and Study Fundamentals 
01-004-103  จิตวิทยาทัว่ไป    3(3-0-6) 

General  Psychology 
01-004-108  การพฒันาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 

Personality  Development   
 

        1.4  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์    6  หน่วยกติ 
         1.4.1 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์    

   02-001-103  สถิติเบ้ืองตน้    3(3-0-6)  
           Introduction  to  Statistic 

         1.4.2 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้
02-002-101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั       3(3-0-6) 
                     Science  in  Daily  Life 
02-002-104  ส่ิงแวดลอ้มกบัการจดัการทรัพยากร  3(3-0-6) 
                     Environmental and Resource Management 
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   1.5  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ      2   หน่วยกติ 
          1.5.1 กลุ่มวชิาพลศึกษา       
   01-005-101 พลศึกษา    1 ( 0-2-1 ) 
     Physical Education 
   01-005-116 ลีลาศ       1 ( 0-2-1 ) 
      Social Dance  
   01-005-118 กิจกรรมเขา้จงัหวะ   1 ( 0-2-1 ) 
     Rhythmic Activities  
   01-005-123 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบติั  1 ( 0-2-1 ) 
     Activities for Health and Practices   
          1.5.2 กลุ่มวชิานันทนาการ       
   01-006-101 นนัทนาการ    1 ( 0-2-1 ) 
     Recreation  
   01-006-104 เกมส าหรับนนัทนาการ    1 ( 0-2-1 ) 
     Game for Recreation    
   01-006-105 นนัทนาการเพือ่การฝึกอบรม    1 ( 0-2-1 ) 
     Recreation for Training Courses 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ    107  หน่วยกติ 
       2.1  กลุ่มวชิาแกน    38   หน่วยกติ 

02-311-108 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Calculus I for Engineers 
02-311-109 แคลคูลสั 2 ส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Calculus II for Engineers 
02-311-211 แคลคูลสั 3  ส าหรับวิศวกร  3(3-0-6) 
  Calculus III for Engineers 
02-411-103 เคมีส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers 
02-411-104 ปฏิบติัการเคมีส าหรับวิศวกร  1(0-2-1) 
  Chemistry Laboratory for Engineers 
02-511-107 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
  Physics I for Engineers 
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02-511-108 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  1(0-2-1) 
  Physics Lab. I for Engineers 
02-511-109 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
  Physics II for Engineers 
02-511-110 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  1(0-2-1) 
  Physics Lab. II for Engineers 
04-211-101 กลศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 
  Engineering  Mechanics 
04-211-102 เขียนแบบวิศวกรรม   3(1-4-4) 
  Engineering Drawing 
04-311-101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม  3(1-6-2) 

   Basic  Engineering  Training  
04-311-102 การฝึกวิชาชีพพื้นฐานทางวศิวกรรม  2(1-3-2) 

   Basic  Professional Engineering  Training  
04-311-103 วสัดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 

     Engineering Materials 
    04-411-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

     Computer Programming 
    2.3  กลุ่มวชิาชีพบงัคบั    54   หน่วยกติ 

04-412-201   วิศวกรรมไฟฟ้า                 3(3-0-6)
    Electrical Engineering 

04-412-202   โครงสร้างขอ้มูล    3(3-0-6) 
           Data Structure 

   04-412-203   วงจรดิจิตอลลอจิก   3(2-2-5) 
             Digital Logics and Circuits 
      04-412-204   คอมพิวเตอร์และการส่ือสารขอ้มูล  3(3-0-6)  

         Computer and Data Communication  
04-412-205   การวดัและเคร่ืองมือวดัทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

                         Computer Measurements and Instruments 
04-412-206         อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์            3(3-0-6)  

                                          Electronic Computer 
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04-412-207  คณิตศาสตร์วิศวกรรม    3(3-0-6)  
          Engineering Mathematics  

04-412-208  ระบบปฏิบติัการ     3(3-0-6) 
        Operating System 
04-412-209  ปฏิบติัการวิศวกรรมคอมพวิเตอร์    2(0-4-2) 
        Computer Engineering Laboratory  
04-412-310  ไมโครโปรเซสเซอร์     3(3-0-6) 

          Microprocessors 
04-412-311  ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์                  1(0-2-1) 
        Microprocessors Laboratory 
04-412-312  การโปรแกรมระบบ     3(3-0-6)  

       System Programming 
04-412-313  คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับวิศวกรรม   3(3-0-6) 
        Discrete Mathematics for Engineering 
04-412-314  เครือข่ายคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)  

                 Computer Network 
               04-412-315  ปฏิบติัเครือข่ายคอมพิวเตอร์    2(0-4-2) 

       Computer Network Laboratory 
04-412-316  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1(1-0-2) 
        Computer Engineering Pre-Project 
04-412-417  การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   6(0-40-0) 

       Computer Engineering Practice 
04-412-418  การรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(3-0-6) 
        Computer and Information Security 
04-412-419 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3(1-6-2) 
        Computer Engineering Project 

 2.4 กลุ่มวชิาชีพเลอืก   15   หน่วยกติ     เลอืกจากรายวชิาต่อไปนี ้
04-413-401  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์         3(3-0-6) 

                        Software Engineering 
04-413-402   การออกแบบระบบตวัเช่ือมประสานไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)
        Microprocessor  Interfacing  System Design 
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  04-413-403  ภาษาเชิงวตัถุ                  3(3-0-6) 
                                   Object Oriented Languages 
  04-413-404 คอมพิวเตอร์กราฟิก           3(3-0-6)                    

                     Computer Graphic 
04-413-405  การออกแบบระบบดิจิตอล          3(3-0-6) 

                Digital System Designs  
04-413-406  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 

         Computer Architecture  
04-413-407  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3(3-0-6) 

         System Analysis and Designs 
04-413-408  การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่    3(3-0-6) 

         VLSI Circuit Designs  
04-413-409  ทฤษฎีตวัแปลภาษา     3(3-0-6) 

          Compiler Theory  
  04-413-410  การรู้ภาพของคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
          Computer Vision 
  04-413-411  ปัญญาประดิษฐ ์     3(3-0-6) 
          Artificial Intelligence 

04-413-412  ระบบจดัการฐานขอ้มูล    3(3-0-6) 
          Database Management System 

04-413-413  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล   3(3-0-6) 
                   Digital Signal Processing  
  04-413-414   ทฤษฎีสารสนเทศ     3(3-0-6) 

          Information Theory 
04-413-415   การประมวลผลสญัญาณภาพ    3(3-0-6) 

          Image Processing 
04-413-416   ระบบควบคุม     3(3-0-6) 

          Control System 
04-413-417   การประมวลผลดว้ยโครงข่ายเซลลป์ระสาท  3(3-0-6) 

           Computing with Neural Networks 
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04-413-418   การส่ือสารขอ้มูลเชิงดิจิตอล    3(3-0-6) 
           Digital Data Communication  

04-413-419   ทฤษฎีขั้นตอนวิธี     3(3-0-6) 
           Algorithm Theory 
 

3  หมวดวิชาเลอืกเสรี  6  หน่วยกติ  
  ใหเ้ลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยไม่ซ ้ากบั
รายวิชาท่ีไดศึ้กษามาแลว้ 
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17.5  แผนการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
01-001-101   การใชภ้าษาไทย         3(3-0-6) 
01-002-102   ภาษาองักฤษ 1       3(3-0-6) 
01-005-116 ลีลาศ       1(0-2-1)     
02-311-108 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
02-511-107   ฟิสิกส์ 1  ส าหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
02-511-108 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 1  ส าหรับวิศวกร    1(0-2-1)    
04-311-101  การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม         3(1-6-2) 
04-311-103   วสัดุวิศวกรรม        3(3-0-6)  
     รวม            20 (16-10-34) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
01-002-102   ภาษาองักฤษ 2       3(3-0-6) 
02-311-109 แคลคูลสั 2  ส าหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
02-511-109 ฟิสิกส์  2  ส าหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
02-511-110 ปฏิบติัการฟิสิกส์ 2  ส าหรับวิศวกร    1(0-2-1)  
04-211-101   กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 
04-211-102   เขียนแบบวิศวกรรม     3(1-4-4) 
04-311-102   การฝึกวิชาชีพพื้นฐานทางวศิวกรรม    2(1-3-2) 
04-411-101   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 

รวม            21 (16-11-36) 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
01-002-003   สนทนาภาษาองักฤษ 1       3(3-0-6) 
01-006-101   นนัทนาการ        1(0-2-1) 
02-311-211 แคลคูลสั 3  ส าหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
02-411-103 เคมีส าหรับวิศวกร                  3(3-0-6) 
02-411-104 ปฏิบติัการเคมีส าหรับวิศวกร    1(0-2-1) 
04-412-201   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า   3(3-0-6)    
04-412-202 โครงสร้างขอ้มูล    3(3-0-6)     
04-412-203 วงจรดิจิตอลลอจิก   3(2-2-5) 
     รวม          20  (17-6-37) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
01-002-205         ภาษาองักฤษเทคนิค        3(3-0-6) 
04-412-204 คอมพิวเตอร์และการส่ือสารขอ้มูล  3(3-0-6)  
04-412-205 การวดัและเคร่ืองมือวดัทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
04-412-206 อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์               3(3-0-6) 
04-412-207 คณิตศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6)  
04-412-208 ระบบปฏิบติัการ    3(3-0-6)  
04-412-209  ปฏิบติัการวิศวกรรมคอมพวิเตอร์   2(0-4-2)  

รวม            20 (17-6-37) 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
01-004- 108 การพฒันาบุคลิกภาพ          3(3-0-6) 
02-002-104         ส่ิงแวดลอ้มกบัการจดัการทรัพยากร           3(3-0-6) 
04-412-310 ไมโครโปรเซสเซอร์   3(3-0-6) 
04-412-311 ปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์                 1(0-2-1)  
04-412-312 การโปรแกรมระบบ   3(3-0-6)  
04-412-313 คณิตศาสตร์ดิสครีตส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)  
xx-xxx-xxx         วิชาชีพเลือก 1    3(x-x-x) 
     รวม            19 (x-x-x) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
01-003-102   มนุษยสมัพนัธ์          3(3-0-6)  
02-001-103   สถิติเบ้ืองตน้    3(3-0-6)       
04-412-314 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6)  
04-412-315         ปฏิบติัเครือข่ายคอมพิวเตอร์  2(0-4-2)  
04-412-316   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)  
xx-xxx-xxx         วิชาชีพเลือก 2    3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx         วิชาชีพเลือก 3     3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx         วิชาชีพเลือก 4    3(x-x-x) 
     รวม            21 (x-x-x) 
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
04-412-417 การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6(0-40-0) 

รวม             6 (0-40-0) 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
01-003-107   สงัคมกบัส่ิงแวดลอ้ม         3(3-0-6) 
04-412-418         การรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)  

 และสารสนเทศ  
04-412-419 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  3(1-6-2)  
xx-xxx-xxx         วิชาชีพเลือก 5    3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx         วิชาชีพเลือก 6    3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx         วิชาชีพเลือก 7    3(x-x-x) 

รวม            18 (x-x-x) 
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17.5  ความหมายของเลขรหัสรายวชิาและเลขรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 
ความหมายของรหัสวิชา 

     คณะ 
     สาขาวิชา 
     หมวดวิชา 
 XX – XXX - XXX 
     ล าดบัวิชา 
     ปีท่ีควรศึกษา 
     กลุ่มวิชา 

 
ความหมายของเลขรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 

       
3(2-2-5) หมายถึง หน่วยกิต(ชัว่โมงทฤษฎี-ชัว่โมงปฏิบติั-ชัว่โมงคน้ควา้) 

 
17.7 ค าอธิบายรายวชิา 

01-001-101 การใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
   Thai Usage  
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
   รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -  
   ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทย การฟัง การอ่าน  

การเขียน การเขียนประเภทต่าง ๆ การพดูและการพดูประเภทต่าง ๆ 
 

01-001-103 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร      3(3-0-6) 
   Thai Language for Communication 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
   รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -   

ศึกษาภาษากบัการส่ือสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดกบัภาษา 
หลกัการใชภ้าษา ในการ ส่ือสาร การพฒันาทกัษะการฟัง การพดู การ
อ่าน การเขียนและปัญหาการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ  
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01-001-105 เทคนิคการเขียน        3(3-0-6) 
  Writing Techniques 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -   
  ศึกษาเก่ียวกบัการเขียน การเขียนยอ่หนา้ การเขียนค าน า และบทสรุป การเขียน 

โครงเร่ืองและการตั้งช่ือเร่ือง การเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค ์และการเขียน 
ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับวิชาชีพ 

   

01-002-101 ภาษาองักฤษ 1        3(3-0-6) 
  English 1 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -  
  ศึกษาและฝึกทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน การจบัใจความส าคญั 

และรายละเอียด เทคนิคการหาความหมายของค าศพัทแ์ละส านวน การส่ือสารใน
 ชีวิตประจ าวนั โดยใชส้ านวนและโครงสร้างภาษาพื้นฐานอยา่งเหมาะสมในระดบั
 ประโยคและขอ้ความสั้น ๆ 

 
01-002-102 ภาษาองักฤษ 2        3(3-0-6) 
  English 2 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: ภาษาองักฤษ 1 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่ :  - 
  ศึกษาและฝึกทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน การจบัใจความส าคญั 

และรายละเอียด และการพฒันาเทคนิคการหาความหมายของค าศพัทแ์ละส านวน 
ในระดบัประโยค และยอ่หนา้ การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใชภ้าษาท่ี 
ซบัซอ้น ข้ึน 
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01-002-203 สนทนาภาษาองักฤษ 1      3(3-0-6) 
  English Conversation 1 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:  ภาษาองักฤษ 2 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่ : - 
  ศึกษาและฝึกทกัษะการสนทนาเร่ืองทัว่ๆ ไปในชีวิตประจ าวนั การใชส้ านวนภาษา 
  ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
 
 01-002-204 การสนทนาภาษาองักฤษ 2      3(3-0-6) 
  English Conversation 2 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: สนทนาภาษาองักฤษ 1 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่ : - 
  การสนทนาและบรรยายเก่ียวกบังานอาชีพและสถานท่ีท างาน มารยาทในการเขา้สงัคม 
 
01-002-205 ภาษาองักฤษเทคนิค       3(3-0-6) 
  Technical English 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: ภาษาองักฤษ 2 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่ :  - 
  ศึกษาและฝึกทกัษาการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิชาชีพ 
 
01-002-206 ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชีพ      3(3-0-6) 
  English for Career 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:  ภาษาองักฤษ 2 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่ : - 
  ศึกษาการใชภ้าษาองักฤษในการพบปะผูค้น การใชโ้ทรศพัท ์การนดัหมาย การ 
  น าเสนอผลประกอบการโดยการใชง้าน การบอกคุณสมบติัของสินคา้และบริการ  
  การพดูถึงเป้าหมายในการตดัสินใจท าธุรกิจ การต่อวา่และการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

ในการด าเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน และเขา้ใจ 
วฒันธรรมของภาษา และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
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01-002-210 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร      3(3-0-6) 
  English for Communication 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -  
  ศึกษาแลฝึกทกัษะการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
   
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6)  
  Information Services and Study Fundamentals 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -   
  ศึกษาเก่ียวกบั เร่ือง สารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจดัเกบ็ทรัพยากร 
  สารสนเทศในหอ้งสมุด การสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศและการใชเ้คร่ืองมือช่วย 

คน้   การศึกษาคน้ควา้ การอา้งอิง และบรรณานุกรม  
 
01-004-103 จิตวทิยาทั่วไป        3(3-0-6) 
  General Psychology 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -   
  ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาการ 
  ของมนุษย ์โดยสงัเขป สรีระวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์การรับรู้  

การเรียนรู้ และการจูงใจ เชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การ
 ปรับตวั และสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 

 
01-004-108 การพฒันาบุคลกิภาพ       3(3-0-6) 
  Personality Development 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -  
  ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นเก่ียวกบับุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
  บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพและ การรับรู้เก่ียวกบัตนเอง สุขภาพจิตและ 

การปรับตวั มนุษยสมัพนัธ์ กบับุคลิกภาพท่ีพฒันาสมบูรณ์ 
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01-003-101 มนุษย์กบัสังคม         3(3-0-6) 
  Man and Society 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -   
  ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้ทางสงัคมศาสตร์ สงัคมและวฒันธรรม พฤติกรรม 

ของมนุษยใ์นสงัคม การจดัระเบียบทางสงัคม การขดัเกลาทางสงัคม สถาบนัทาง 
สังคม  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ปัญหาสังคม 

  
01-003-102 มนุษยสัมพนัธ์        3(3-0-6) 
  Human Relations 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -   
  ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัมนุษยสมัพนัธ์พฤติกรรมและธรรมชาติของ 
  มนุษย ์แรงจูงใจกบัมนุษยสมัพนัธ์ในหน่วยงาน องคก์ารกบัมนุษยสมัพนัธ์ การ 
  ส่ือสารกบัมนุษยสมัพนัธ์ มนุษยสมัพนัธ์ตามพื้นฐานวฒันธรรมไทย และหลกัธรรม 
  ทางศาสนากบัมนุษยสมัพนัธ ์
 
01-003-107 สังคมกบัส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 
  Society and Environment 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -  
  ศึกษาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
  สงัคมกบัส่ิงแวดลอ้ม ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบันิเวศวิทยา และระบบนิเวศ  

ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางการอนุรักษ ์มลพิษส่ิงแวดลอ้มและสาเหตุของ 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนศึกษาแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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01-005-101 พลศึกษา        1 ( 0-2-1 )
  Physical Education 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -   
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลศึกษา  วทิยาศาสตร์การกีฬาเบ้ืองตน้  ฝึก 

ปฏิบติัการเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สวสัดิภาพในกิจกรรม 
พลศึกษา  การจดัและด าเนินการกิจกรรมการแข่งขนักีฬา  ระเบียบกติกา  มารยาท   
และการเล่นเป็นทีม  โดยเลือกกิจกรรมทางพลศึกษา ตามความเหมาะสม 

 
01-005-116 ลลีาศ         1 ( 0-2-1 ) 
   Social Dance  
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -    
  ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัลีลาศ  ฝึกปฏิบติัทกัษะพื้นฐานของการลีลาศจงัหวะ 

ต่างๆ  กฎ ระเบียบ และมารยาทของการลีลาศ 
 
01-005-118 กจิกรรมเข้าจังหวะ       1(0-2-1) 

Rhythmic Activities    
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 

  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : - 
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักิจกรรมเขา้จงัหวะ ฝึกปฏิบติัทกัษะการเคล่ือนไหว 
เบ้ืองตน้ การจดัทรวดทรงของร่างกาย  และการเคล่ือนไหวประกอบเสียงดนตรี 

 
01-005-123 กจิกรรมเพือ่สุขภาพและสุขปฏิบัติ     1 ( 0-2-1 ) 
  Activities for Health  and  Practices 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : - 
  ศึกษาความหมายและความส าคญัของสุขภาพและสุขปฏิบติั  การดูแลสุขภาพและ 
  อวยัวะต่างๆของร่างกาย ปฏิบติักิจกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  อาหารเพื่อ 
  สุขภาพ และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต 
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01-006-101 นันทนาการ        1 ( 0-2-1 ) 
  Recreation 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : - 
  ศึกษาความหมายและความส าคญัของนนัทนาการ ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรม 
  นนัทนาการประเภทต่างๆ เช่น ค่ายพกัแรม   และการเลือกกิจกรรมนนัทนาการ 

ตามความเหมาะสม 
 
01-006-104 เกมส าหรับนันทนาการ       1 ( 0-2-1 ) 
  Game  for Recreation   
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : - 
  ศึกษาความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบัการเลือกเกมมาใชใ้นกิจกรรมนนัทนาการตามโอกาส 
 
01-006-105 นันทนาการเพือ่การฝึกอบรม      1 ( 0-2-1 ) 
  Recreation  for Training Courses  
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : -  
  ศึกษาความหมายและความส าคญัของนนัทนาการ และการเป็นผูน้ านนัทนาการใน 
  การฝึกอบรม ฝึกปฏิบติัการน ากิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการฝึกอบรม และการ 
  เลือกใชกิ้จกรรมนนัทนาการใหเ้หมาะสมกบัการอบรมต่างๆ 
 
02-001-103 สถิติเบือ้งต้น       3(3-0-6)  

Introduction to Statistic 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ  ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม และการ 
แจกแจงตวัแปรสุ่ม  การสุ่มตวัอยา่ง  การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังกช์ัน่ของ 
ตวัอยา่งสุ่ม  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉล่ียประชากรกลุ่ม 
เดียว  และการทดสอบไควส์แควร์ 
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02-002-101 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั     3 (3-0-6)
        Science  in  Daily  Life 

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : - 

ศึกษาเก่ียวกบั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วิทยาศาสตร์กบัปรากฏการณ์ 
ธรรมชาติ  พลงังาน ไฟฟ้าและการส่ือสารโทรคมนาคม รังสีและกมัมนัตภาพรังสี    
สารเคมีในชีวิตประจ าวนั  วิวฒันาการและพนัธุกรรมของมนุษย ์

 
02-002-104 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร    3 (3-0-6)
         Environmental  and  Resource  Management 

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : - 
  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่   : - 

ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร  หลกั 
นิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ  มลพิษส่ิงแวดลอ้ม  การ 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม    
และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม   

 
02-311-108 แคลคูลสั 1 ส าหรับวศิวกร      3(3-0-6)  

Calculus I for Engineers 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัพีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ   ฟังกช์นั  ลิมิตและความต่อเน่ือง   การ
หาอนุพนัธ์  ประยกุตข์องอนุพนัธ์และรูปแบบยงัไม่ก าหนด   การหาปริพนัธ์   
เทคนิคของการหาปริพนัธ์ และการประยกุตข์องปริพนัธ์จ ากดัเขตและการ
ประยกุต ์
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02-311-109 แคลคูลสั 2 ส าหรับวศิวกร      3(3-0-6)  
Calculus II for Engineers 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  02-311-108  แคลคูลสั 1 ส าหรับวศิวกร  
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัแคลคูลสัของฟังกช์นัค่าเวกเตอร์    การหาปริพนัธ์เชิงตวัเลขและ
ปริพนัธ์ไม่ตรง แบบอุปนยัเชิงคณิตศาสตร์  ล าดบัและอนุกรมของจ านวน   การ
กระจายอนุกรมเทยเ์ลอร์ของ ฟังกช์นัมูลฐาน   สมการเชิงอนุพนัธ์เบ้ืองตน้
และการประยกุต ์
 

02-311-211 แคลคูลสั 3 ส าหรับวศิวกร      3(3-0-6)  
Calculus III  for Engineers 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  02-311-109    แคลคูลสั 2 ส าหรับวศิวกร  
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัพิกดัเชิงขั้วและสมการอิงตวัแปรเสริม    เสน้  ระนาบ  และผวิใน
ปริภูมิสามมิติอนุพนัธ์ของฟังกช์นัค่าจริงของหลายตวัแปรและการประยกุต ์ 
ปริพนัธ์สองชั้นและการประยกุต ์ ปริพนัธ์สามชั้นและการประยกุต ์ ปริพนัธ์ตาม
เสน้เบ้ืองตน้ 

 
02-411-103 เคมีส าหรับวศิวกร        3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers 
                        รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : - 
                        รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    : - 

 ศึกษาเก่ียวกบัพื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเลก็ตรอนของอะตอม   ปริมาณ
สมัพนัธ์   สมบติัพิริออดิก   ธาตุรีพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชนั    พนัธะ
เคมี   ก๊าซ ของแขง็ - ของเหลวและสารละลาย  สมดุลเคมีและจลนศาสตร์เคมี   และ
กรด เบส เกลือและสมดุลไอออน 
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02-411-104 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวศิวกร         1(0-2-1)  

Chemical Laboratory for Engineers 
                         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 02-411-103  เคมีส าหรับวศิวกร   หรือ 
                        รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    : 02-411-103  เคมีส าหรับวศิวกร 
             ปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเคมี   ปริมาณสัมพนัธ์     

สมบติัพิริออดิก ธาตุรีพรีเซนเตตีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชนั     การทดสอบ
สารประกอบ-อิออนิกและสารประกอบโควาเลนต ์   ก๊าซ ของแขง็ ของเหลว และ
สารละลาย    การทดลองสมดุลเคมีและจลนศาสตร์เคมี และการทดลองกรด เบส 
และสมดุลไอออน                         

 
02-511-107 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวศิวกร      3(3-0-6) 
  Physics I  for Engineers 
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
 รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
 ศึกษาเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและการเคล่ือนท่ี โมเมนตมั และพลงังาน ระบบอนุภาค 
  สมบติัเชิงกลของสาร การเคล่ือนท่ีของวตัถุแขง็เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต 
  กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบ้ืองตน้ คล่ืนและคล่ืนเสียง 

 
02-511-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวศิวกร     1(0-2-1) 
 Physics Lab. I  for Engineers 
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   02-511-107  ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวศิวกร  หรือ 
 รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :   02-511-107  ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวศิวกร  
 ปฏิบติัการเก่ียวกบัแรงและการเคล่ือนท่ี โมเมนตมัและพลงังาน ระบบอนุภาค 
 สมบติัเชิงกลของสาร การเคล่ือนท่ีของวตัถุแขง็เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิลเลต  
 กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบ้ืองตน้ คล่ืนและคล่ืนเสียง 
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02-511-109 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวศิวกร     3(3-0-6) 
Physics II  for Engineers 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :   - 
ศึกษาเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิต แม่เหลก็-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลบั 
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ทศันศาสตร์และฟิสิกส์ยคุใหม่ ทฤษฎีควนัตมัเบ้ืองตน้ 
ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส 

 
02-511-110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวศิวกร     1(0-2-1) 

Physics Lab. II for Engineers 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  02-511-109    ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวศิวกร  หรือ 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :  02-511-109    ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวศิวกร 
ปฏิบติัการเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิต แม่เหลก็-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้า
กระแสสลบั คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ทศันศาสตร์เบ้ืองตน้ นิวเคลียสพื้นฐาน 
 

04-211-101 กลศาสตร์วศิวกรรม      3(3-0-6) 
Engineering  Mechanics 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของกลศาสตร์ แรงและโมเมนตข์องแรง ระบบแรง และ
ผลลพัธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวตัถุอิสระ การวิเคราะห์
แรงในช้ินส่วนของโครงสร้าง ช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกล แรงภายใตข้องไหลท่ี
อยูน่ิ่ง จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุ กฎขอ้สองของนิวตนั 
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04-311-101 การฝึกพืน้ฐานทางวศิวกรรม     3(1-6-2) 
Basic  Engineering  Training  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานพื้นฐานทางดา้นวิศวกรรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือกล 
การใชเ้คร่ืองมือวดั  งานตะไบ  พื้นฐานการเจาะ  การท าเกลียวระบบต่างๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบังานเช่ือมไฟฟ้า  เช่ือมแก๊ส  ตลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

 
04-311-102 การฝึกวชิาชีพพืน้ฐานทางวศิวกรรม    2(1-3-2) 

Basic  Professional Engineering  Training  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาวิชาชีพและปฏิบติัเก่ียวกบังานพื้นฐานทางดา้นวิศวกรรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
งานไฟฟ้า  พื้นฐานการเดินสายไฟฟ้า  การต่อไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลบั 
การต่อวงจรไฟฟ้า  ศึกษาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  การบดักรีท าแผน่   
PCB  และงานไมต้ลอดจนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ 

 
04-211-102 เขียนแบบวศิวกรรม      3(1-4-4) 

Engineering Drawing  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
เก่ียวกบัการอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตดัแผน่คล่ี การ
ออกแบบช้ินส่วนมาตรฐาน การใชค้อมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียนแบบและ
ออกแบบโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ 
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04-411-101 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 
Computer Programming 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาและปฏิบติัการเก่ียวกบั แนวคิดและองค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ การศึกษากิริยา (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การประมวลผลขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาระดบัสูง  

 
04-311-103 วสัดุวศิวกรรม           3(3-0-6) 

Engineering Materials 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัวสัดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไม ้คอนกรีต และ
วสัดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบ
สมบติัต่าง ๆ ของวสัดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษาโครงสร้าง
มหภาคและจุลภาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมบติัของวสัดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑโ์ดยการใชว้สัดุวิศวกรรม 

 
04-412-201  วศิวกรรมไฟฟ้า                 3(3-0-6) 

Electrical Engineering 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัเบ้ืองตน้  ระบบไฟฟ้า
กระแสสลบั  หมอ้แปลงไฟฟ้า  เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า  เคร่ืองมือวดั
ไฟฟ้า  วงจรแซมป้ิงและโฮลด ์ บนระบบแบบไม่ต่อเน่ือง 
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04-412-202   โครงสร้างข้อมูล                       3(3-0-6)  
Data Structure  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-411-101  การโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูลแบบ แถวจาน แถวคอยตวัแปร
แถวอนัดบัและลิสตเ์ชิงเสน้ การเกบ็ขอ้มูลในหน่วยความจ า ทั้งแบบต่อเน่ืองและ
แบบเช่ือมโยง    โครงสร้างขอ้มูลชนิดไม่เชิงเสน้ เทคนิคการเรียงล าดบัขอ้มูล การ
คน้หาขอ้มูล และการประยกุตใ์ชง้าน 

 
04-412-203   วงจรดิจิตอลลอจิก                            3(2-2-5)  

Digital Logics and Circuits  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ระบบจ านวนและรหสั การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบดว้ยเลขฐานสองแบบ
ไม่มี  เคร่ืองหมาย แบบมีเคร่ืองหมาย การบวก ลบ คูณ และหารพีชคณิตบูลีน ผงั
คาร์โนห์  การออกแบบ วงจรจดักลุ่ม ไดแ้ก่ วงจรแปลงรหสั วงจรถอดรหสั วงจร
เขา้รหสั วงจรเปรียบเทียบ วงจรมลัติเพลกเซอร์ วงจรดีมลัติเพลกเซอร์ วงจรบวก 
วงจรลบ การออกแบบวงจรล าดบั เช่น วงจรรีจิสเตอร์วงจรชิพรีจิสเตอร์ วงจรนบั
แบบริปเปิล วงจรนบัแบบซิงโครนสั 

 
04-412-204    คอมพวิเตอร์และการส่ือสารข้อมูล     3(3-0-6)    

Computer and Data Communication  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร ความถ่ี ช่อง แบนดว์ิช มอดดูเลชนัการ
ส่ือสาร   แบบอนาลอ็ก และดิจิตอล มลัติเพลกส์ความถ่ี ตวักลางท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารขบวนการผสมสัญญาณเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราะห์วงจรท่ีใชท้  า
การผสม สญัญาณและ ถอดสญัญาณแบบต่าง ๆ           สัญญาณรบกวนในการ
ผสมสัญญาณ  เอเอม็ วิธีการผสมสัญญาณเชิงมุม  การออกแบบและ วิเคราะห์
วงจรการผสมสัญญาณเอฟเอม็ สัญญาณรบกวนในระบบการผสมสัญญาณแบบ
เอฟเอม็ การแลกเปล่ียนระหวา่งประสิทธิภาพกบัความซบัซอ้นของวงจร  
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 04-412-205 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางคอมพวิเตอร์    3(2-2-5) 
Computer Measurements and Instruments 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาหน่วย สญัลกัษณ์  และหลกัการท างานของเคร่ืองมือมาตรฐานทางไฟฟ้า   
การขยายพิสยัวดั การชีลด ์ความปลอดภยัและความเท่ียงของการวดักระแสแรงดนั
และ ก าลงัไฟฟ้า  การวดัค่าอิมพีแดนซ์ท่ีความถ่ีต ่าและสูง  กริท  เบิร์ท ลอจิกโพรบ 
ลอจิกแอนนาไลเซอร์  การค านวณหาค่าต าแหน่งของสายไฟฟ้าท่ีจุดลดัวงจรหรือ
ต่อลงดิน  ทรานสดิวเซอร์เคร่ืองมือวดัซ่ึงใชเ้ทคนิคทางดิจิตอล อตัราส่วนของ
สญัญาณต่อเสียงรบกวน  เทคนิคและวิธีการใช ้ ออสซิลโลสโคป  และเคร่ือง
ก าเนิดสญัญาณ 

 
04-412-206 อเิลก็ทรอนิกส์คอมพวิเตอร์     3(3-0-6) 

Electronic Computer 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
โครงสร้างพื้นฐานของออปแอมป์และการประยกุตใ์ชง้าน  แหล่งจ่ายกระแสคงท่ี
แหล่งจ่ายแรงดนัอา้งอิง  การวิเคราะห์วงจรภายในไอซีดิจิตอลชนิดต่าง ๆ พื้นฐาน
การออกแบบวงจรรวม   การใชโ้ปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์วงจรอิเลก็ทรอนิกส์
ต่าง ๆ   

  
 04-412-207 คณติศาสตร์วศิวกรรม        3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics  
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :      -  

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    -   
ฟังกช์นัตวัแปรเชิงซอ้น  วิเคราะห์เวกเตอร์  อนุกรมฟเูริยร์  อนัทิกรัลฟูเริยร์   ผล
การแปลงฟเูริยร์  ผลการแปลงลาปลาซ  ผลการแปลง Z  และการประยกุตท์าง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
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04-412-208 ระบบปฏิบัติการ                             3(3-0-6)  
Operating System  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ ชนิดของระบบปฏิบติัการของ 
คอมพิวเตอร์ การแบ่งปันทรัพยากร  ความเขา้ใจเก่ียวกบัเจตะสิก การจดัการหน่วย
ประมวลผล  การจดัการหน่วยความจ า  การจดัการอุปกรณ์  การแบ่งความจ าและ
ชุดค าสัง่เป็นส่วนและเป็นหนา้  หน่วยความจ าเสมือน ขั้นตอนของการจดัตาราง
การประเมินผลการท างาน  ปัญหาการติดตาย  การป้องกนัแหล่งทรัพยากร ความ
มัน่คงและความปลอดภยัของทรัพยากร การศึกษาตวัอยา่งเป็นรายๆ 

 
04-412-209 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพวิเตอร์               2(0-4-2)  

Computer Engineering Laboratory   
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ทดลอง  ออกแบบเร่ืองเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ทั้งทางฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้  

 
04-412-310    ไมโครโปรเซสเซอร์                          3(3-0-6)  
                        Microprocessors  
                           รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  04-412-203 วงจรดิจิตอลลอจิก 

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี  การตรวจสอบแกไ้ข
โปรแกรม  การออกแบบและทดสอบระบบไมโครโปรเซสเซอร์  การประยกุตใ์ช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุม 
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04-412-311    ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์            1(0-2-1)  
                        Microprocessors Laboratory 
                           รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  04-412-203 วงจรดิจิตอลลอจิก 

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี  การตรวจสอบแกไ้ข
โปรแกรม  การออกแบบและทดสอบระบบไมโครโปรเซสเซอร์  การประยกุตใ์ช้
ไมโครโปรเซสเซอร์์ในการควบคุม 
 

04-412-312 การโปรแกรมระบบ      3(3-0-6) 
System  Programming 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  04-412-202  โครงสร้างข้อมูล 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาหลกัการของโปรแกรมระบบ  ระบบควบคุมและจดัการ  ระบบภาษา  ระบบ
อ านวยความสะดวก  โครงสร้างของแอสเซมเบลอร์  วนั-พาส แอสเซมเบลอร์  ทู-
พาส แอสเซมเบลอร์  คอสแอสเซมเบลอร์  โหลดเดอร์และลิงคเ์กอร์  แอบโซลูท
โหลดเดอร์  รีโลเคชนั รีโลเคทเทเบ้ิลโหลดเดอร์  แมคโครโปรเซสเซอร์  จีพีเอม็  
เอดิตเตอร์  เทก็ซ์โปรเซสซ่ิง  เทก็ซ์ฟอร์แมทเตอร์ 

 
04-412-313   คณติศาสตร์ดิสครีตส าหรับวศิวกรรม               3(3-0-6)  

Discrete Mathematics for Engineering 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 02-311-105  แคลคูลสั 2 ส าหรับวศิวกร 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ืองพื้นฐาน เทคนิคการนบั ทฤษฎีของเซต  
ความสมัพนัธ์   ฟังกช์ัน่  การใชเ้หตุผลในเชิงคณิตศาสตร์    ตรรกศาสตร์  พีชคณิต 
บูลีน   ทฤษฎีกราฟและการน าเอาไปใชง้านในรูปของตน้ไม ้  ทฤษฏีออโตเมตา้           
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04-412-314   เครือข่ายคอมพวิเตอร์                        3(3-0-6)    
Computer Network  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-412-204 คอมพวิเตอร์และการส่ือสารข้อมูล  
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
โครงสร้างขอบข่ายงานตวัแบบขอบข่ายงานสถาปัตยกรรมของข่ายงานแบบต่างๆ  
สถาปัตยกรรมขอบข่ายงานเจด็ชั้น วิธีการ และ กระบวนการในการท างานของแต่
ละชั้น    การมองรูปแบบข่ายงานคอมพิวเตอร์แบบแบ่งชั้น ตน้แบบข่ายงาน ระบบ
แบบเปิดตามมาตรฐาน OSI พิธีการในการติดต่อการเช่ือมโยงระหวา่งชั้นการ
เช่ือมต่อขอ้มูล 802.X         การก าหนดทางเดินของขอ้มูล การออกแบบชั้นการขน
ถ่ายขอ้มูล ตวัอยา่งมาตรฐานในการ    ขนถ่ายขอ้มูล TCP/IP และ X.25  

 

    
04-412-315   ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพวิเตอร์     2(0-4-2) 
                        Computer Network Laboratory 
                         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  04-412-414   เครือข่ายคอมพวิเตอร์     หรือ 

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :  04-412-414  เครือข่ายคอมพวิเตอร์                     
ปฏิบติัการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนการส่ือสาร  ขอ้มูลเชิง   ดิจิตอล 

 
04-412-316 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    1(1-0-2) 

Computer  Engineering Pre-Project 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษา คน้ควา้ วางแผนและออกแบบแนวทางการแกปั้ญหา ตลอดจนประยกุต์
เทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อเตรียมจดัท าหรือสร้างผลงานอนัเกิดประโยชนต่์อสายวิชาท่ี
เรียนมาโดยตรงหรือต่อสงัคมส่วนรวม ใชเ้คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด ศึกษารูปแบบการน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยาย
และในรูปปริญญานิพนธ์ 
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04-412-417 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    6(0-40-0) 
  Computer  Engineering Practice 

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ฝึกปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  และสถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใชช้ัว่โมงการปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่  หน่ึงภาคการศึกษา  
เพื่อใหน้กัศึกษาไดส้ัมผสัชีวิตจริงในการท างานในสถานท่ีจริง  เพื่อสังเกตการ
บริหาร  การสัง่การ  การไดรั้บการสัง่การ  สามารถน าความรู้  ความสามารถท่ี
ไดรั้บจากสถานศึกษามาประยกุต ์  เพื่อช่วยในการปรับปรุงแกไ้ขในโรงงาน
อุตสาหกรรม  มีมนุษยสมัพนัธ์ในหมู่คณะท างานมีความคิดสร้างสรรคใ์นงานเพื่อ
ความกา้วหนา้ของตนเอง  และหน่วยงานท่ีตนเองท างานอยู ่    

 
04-412-418 การรักษาความปลอดภัยคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Computer and Information Security 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 04-412-204  คอมพวิเตอร์และการส่ือสารข้อมูล 

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ทฤษฎีการเขา้รหสั โปรโตคอลการเขา้รหสั รูปจ าลองการควบคุมการเขา้ถึง การ
รักษาความปลอดภยัของโปรแกรม ฐานขอ้มูล จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ Firewall 
อินเตอร์เน็ต ธุระกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตรวจสอบการบุกรุก ขบวนการ
วิศวกรรมระบบรักษาความปลอดภยั 

 
04-412-419    โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์             3(1-6-2)  

              Computer Engineering Project  
              รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  04-412-418 การเตรียมโครงงานวศิวกรรม 

       คอมพวิเตอร์ 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล วางแผนและออกแบบแนวทางการแกปั้ญหา ตลอดจนการ
ประยกุตเ์ทคโนโลยใีหม่ ๆ จดัท า หรือ สร้างผลงานอนัเกิดประโยชนต่์อสายวิชาท่ี
เรียนมาโดยตรง หรือต่อสงัคมส่วนรวม ใชเ้คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์อยา่ง มี
ประสิทธิภาพท่ีสุด การน าเสนอผลงาน  
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04-413-401   วศิวกรรมซอฟต์แวร์       3(3-0-6)  
Software Engineering  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  04-412-202  โครงสร้างข้อมูล  
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาการออกแบบซอฟตแ์วร์ในแบบต่างๆ เขียนโปรแกรมแบบป้องกนัตนเอง 
เทคนิคการบริหารโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ การประเมินราคา และเวลา การ
ประเมินคุณค่าของซอฟตแ์วร์ ทั้งในดา้นความเร็ว ความเช่ือถือได ้ ความคลาด
เคล่ือน   ความปลอดภยัของขอ้มูล การปรับปรุงการบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์  

04-413-402     การออกแบบระบบตัวเช่ือมประสานไมโครโปรเซสเซอร์  3(3-0-6)  
              Microprocessor Interfacing System Designs  
             รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-412-309   ไมโครโปรเซสเซอร์  

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
อุปกรณ์และเทคนิค การน าขอ้มูลเขา้และส่งขอ้มูลออก แบบขนานและอนุกรม 
อุปกรณ์หน่วยความจ า อุปกรณ์แบบสัง่การได ้ การเขา้ถึงหน่วยความจ าโดยตรง 
ระบบการขดัจงัหวะ     การออกแบบระบบท่ีใชต้วัไมโครโปรเซสเซอร์เป็นฐาน 
เทคนิคและอุปกรณ์การแปลงจากดิจิตอลเป็นเชิงเส้น เทคนิคและอุปกรณ์การ
แปลงจากเชิงเสน้เป็นเชิงดิจิตอล การต่อเช่ือมประสานกบัไมโครโปรเซสเซอร์โดย
ใชว้งจรเบด็เสร็จขนาดกลาง และการน าคอมพิวเตอร์   มาเช่ือมต่อเขา้กบัระบบ
ควบคุม 

 
04-413-403 ภาษาเชิงวตัถุ              3(3-0-6) 
  Object Oriented Languages 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 04-411-101  การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
หลกัการและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวตัถุ การก าหนดวตัถุ การใชว้ตัถุ 
การซ่อนวตัถุ การก าหนดประเภทของวตัถุ การสืบทอดประเภทของวตัถุ โครงข่าย
ของวตัถุ โครงสร้างของโปรแกรมเชิงวตัถุ การติดต่อกบัผูใ้ช ้ การท าหลายงาน
พร้อมกนั การติดต่อระหวา่งงาน ศึกษาและทดลองสร้างโปรแกรมเชิงวตัถุโดยใช้
ภาษาการโปรแกรมเชิงวตัถุใหม่ๆ 
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04-413-404    คอมพวิเตอร์กราฟิก                        3(3-0-6)  
Computer Graphics  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    04-412-202     โครงสร้างข้อมูล 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
อุปกรณ์ท่ีใชท้างดา้นกราฟิก เทคนิคการสร้างภาพโดยจุด เส้นตรง และ เส้นโคง้  
การยา้ยแกน การสร้างแบบภาพ  การแปลงภาพใน 2 มิติ และ 3 มิติ การยา้ยภาพ
เขา้สู่อุปกรณ์เสมือนสากล  การแปลงแบบยา้ยการแปลงแบบหมุนการแปลงยอ่
ขยายภาพ  เมตริกส าหรับการแปลงแบบต่างๆ ทั้งใน 2-มิติ และ3-มิติ การก าหนด
หนา้ต่างและ วิวมอง การขลิบภาพ  แบบจ าลองทางเรขาคณิต โครงสร้างทาง
รูปภาพคณิตศาสตร์  การน าเสนอภาพออกสู่ อุปกรณ์จริง 

 
04-413-405     การออกแบบระบบดิจิตอล                      3(2-2-5)  
                        Digital System Designs   
                           รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-412-203  วงจรดิจิตอลลอจิก 

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
   พื้นฐานการออกแบบวงจรดิจิตอล ฟังกช์นัต่าง ๆ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวงจร 

อนุกรมแบบซิงโครนสัและอะซิงโครนสั วิธีการท างานเคร่ืองจกัรขั้นตอน  การ 
พฒันาออกแบบ วิเคราะห์และสงัเคราะห์วงจรจดักลุ่มและวงจรล าดบั การ 
ออกแบบระบบดิจิตอลโดยใชว้งจรรวม และอุปกรณ์ตรรก ท่ีสามารถโปรแกรม 
การท างานแบบต่าง ๆ เช่น พีเอแอล , เอฟพีจีเอ ศึกษาขั้นตอนการพฒันา 
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  และการใชภ้าษาบรรยายวงจรส าหรับช่วยในการออกแบบ 

 
 04-413-406   สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์            3(3-0-6)  
               Computer Architecture  

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
พื้นฐานการออกแบบคอมพวิเตอร์การออกแบบชุดค าสัง่ ความตอ้งการของระบบการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของระบบโครงสร้างของเคร่ืองตามแบบวอนนิวแมน 
การควบคุมสายด าเนินการเด่ียว ขั้นตอนการปฏิบติังาน การระบุลกัษณะงาน
โครงสร้างขั้นตอนวิธี    ระบบหน่วยความจ า การตั้งช่ือ โครงสร้างขอ้มูล การแบ่ง
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หน่วยความจ าเป็นเซกเมนต ์        การแบ่งหน่วยความจ าเป็นหนา้คอมพิวเตอร์แบบ
ลดจ านวนค าสัง่แบบขนาน  

 
04-413-407    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(3-0-6) 
    System Analysis and Designs 

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 04-411-101  การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบ  การวิเคราะห์ระบบ  เคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีช่วยใน
การวิเคราะห์ระบบ  แผนภูมิการโหลดขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล  กระบวนการ
วิเคราะห์  ดว้ยโมเดลแบบต่าง ๆ   การออกแบบระบบ  การออกแบบซอฟตแ์วร์  
การพฒันาระบบสารสนเทศ  การจดัท าเอกสาร  และการบริหารระบบสารสนเทศ 

 
04-413-408 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่     3(3-0-6)  

VLSI Circuit Designs  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-413-406  การออกแบบระบบดิจิตอล 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
แบบจ าลองสวทิชซี์มอส แผนภาพแท่งทรานซิสเตอร์ วงจรคงสภาพตรรก วงจร
ขบัคุมการเดินตรรก ขั้นตอนการผลิต กฎเกณฑก์ารออกแบบแปลนการหลีกเล่ียง
สภาวะ เขา้สลกั   ความตา้นทานและความจุภายใน แบบจ าลองการหน่วง การ
ออกแบบอยา่งเหมาะสมท่ีสุด     การออกแบบใหใ้ชไ้ดใ้นสภาพเลวท่ีสุด เทคนิค
วงจรพลวติัรวมถึงการเกบ็ประจุล่วงหนา้ โดมิโนซีมอส การใชห้ลายสญัญาณ
นาฬิกา การแบ่งปันประจุการก าเนิดสญัญาณนาฬิกา     และ ความลม้เหลวของการ
ประสานงาน การออกแบบระบบยอ่ย ท่ีรวมถึง วงจรหลาย 

 
 04-413-409   ทฤษฎีตัวแปลภาษา                           3(3-0-6)  
          Compiler Theory  
          รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-412-202   โครงสร้างข้อมูล 

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการแปลภาษา ไวยากรณ์และอรรถรส ของภาษาโครงสร้าง
ของ        ภาษารันไทมเ์อน็ไวรอนเมนท ์ตารางตวัแปร การวิเคราะห์การตดัค าไว 
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วิเคราะห์  อรรถวิเคราะห์รหสัค าสัง่ชัว่คราวการสงัเคราะห์รหสัค าสัง่ชัว่คราว การ
ลดรหสัค าสัง่ใหน้อ้ยท่ีสุดการวางแผนพฒันาและทดสอบตวัแปลภาษา  

 
04-413-410   การรู้ภาพของคอมพวิเตอร์                     3(3-0-6)  

Computer Vision  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 04-412-202     โครงสร้างข้อมูล  
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ขอ้มูลภาพการจ าลองแบบขอ้มูลภาพ อุปกรณ์ทางดา้นการมองเห็นของ
คอมพิวเตอร์  การกรองสญัญาณภาพ การหาขอบและขอบเขตของวตัถุจากรูปทรง
เรขาคณิต การ ปรับความสวา่งของภาพ การตดัแบ่งองคป์ระกอบของวตัถุใน
ภาพ การรับรู้ชนิดของวตัถุในภาพ  การวิเคราะห์เน้ือภาพ การเขา้ใจภาพของวตัถุท่ี
เคล่ือนไหว  

     
04-413-411   ปัญญาประดิษฐ์                              3(3-0-6)  

Artificial Intelligence  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-412-304   คณติศาสตร์ดิสครีตส าหรับวศิวกรรม  
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ความรู้พื้นฐานท่ีส าคญัทางดา้นปัญญาประดิษฐร์ะบบต่างๆ แนวความคิดในการ
แกปั้ญหา     การพิสูจน์ การแทนฐานความรู้แบบฟอร์มอล และแบบนอน 
ฟอร์มอลระบบผูเ้ช่ียวชาญ เทคนิคและวิธีการในการพฒันาระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
เคร่ืองมือของระบบผูเ้ช่ียวชาญ ภาษา LISP หรือ Prolog  

 
04-413-412   ระบบจัดการฐานข้อมูล                             3(3-0-6)  

Database Management System  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-412-202    โครงสร้างข้อมูล 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
รูปแบบของขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น แบบข่ายงานและแบบเชิง
สมัพนัธ์ โครงสร้างฐานขอ้มูลเชิงตรรก เอนติต้ี และะความสมัพนัธ์ การปรับ
บรรทดัฐานของขอ้มูล ภาษาจดัการฐานขอ้มูล เพื่อการก าหนดและสอบถาม การ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล การเกบ็ส ารองขอ้มูล การรักษาความถูกตอ้ง ความ
เช่ือถือไดแ้ละความคงสภาพของขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจาย  
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04-413-413  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล                   3(3-0-6)  

Digital Signal Processing  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-412-207 คณติศาสตร์วศิวกรรม 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ทบทวนการออกแบบวงจรกรองเวลาต่อเน่ืองและการแทน การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบและสัญญาณดิสครีต การแปลงแซด และการแปลงฟริูเยร์แบบดีส- 
ครีต  โครงสร้างของระบบเวลาดีสครีต เทคนิคการออกแบบวงจรกรองแบบ
ผลตอบสนองอิมพลัส์อนนัต ์ และผลตอบสนองอิมพลัส์จ ากดั การแปลงอิลแบร์ต
แบบดิสครีตและ การวิเคราะห์เซฟสตรัม สญัญาณสุ่ม  

 
04-413-414   ทฤษฎีสารสนเทศ                            3(3-0-6)  

Information Theory  
               รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 02-001-103 สถิตเิบือ้งต้น 

รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
แหล่งก าเนิดและช่องสญัญาณส่งขอ้มูลแบบไม่ต่อเน่ือง การเขา้รหสัแหล่งก าเนิด
ขอ้มูล  การเขา้รหสั แหล่งก าเนิดขอ้มูลแบบไม่มีสญัญาณรบกวน ช่องสญัญาณ
ฐานสอง และทฤษฎี  ขอ้ท่ีสองของแชนนอน การเขา้รหสัแหล่งขอ้มูลกบั
ช่องสญัญาณท่ีไม่มีความจ าแบบไม่ต่อเน่ืองทฤษฎีอตัราการบิดเบือนของขอ้มูล
การเขา้รหสัทัว่ๆไป การเขา้ รหสัขอ้มูลฐานสอง    โดยวธีิเขา้รหสักลุ่ม  

  
 04-413-415  การประมวลผลสัญญาณภาพ                     3(3-0-6)  

Image Processing  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
การแปลง และ การกรอง สัญญาณดิจิตอลในสองมิติ การพฒันาไปใชง้านในดา้น
การเพิ่มคุณภาพของสญัญาณภาพ การสร้างภาพจากสญัญาณ การอดัยอ่สญัญาณ
การแบ่งเซกเมนตข์องสญัญาณภาพ การมองเห็นภาพของคอมพิวเตอร์การตีความ
ภาพน่ิง การเขา้ใจภาพของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เน้ือภาพ และภาพการ
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เคล่ือนไหว การวิเคราะห์และแปลงฟเูรียร์อยา่งเร็วของภาพ การวิเคราะห์สถิติของ
สัญญาณภาพ การพฒันาไปใชง้านในหุ่นยนต ์การสร้างฮาร์แวร์ข้ึนมาปฏิบติังาน  

 
04-413-416 ระบบควบคุม       3(3-0-6) 

Control System 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  - 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
วิศวกรรมระบบเบ้ืองตน้  ศึกษาระบบควบคุมอตัโนมติัทั้งแบบวงเปิดและวงปิด    
การวิเคราะห์บลอคไดอะแกรม และ กราฟแยกการไหลของสญัญาณ  การแทน
ระบบทางกายภาพดว้ยสมการคณิตศาสตร์ และทรานซ์เฟอร์ฟังกช์นั  การวิเคราะห์
ผลตอบสนองชัว่ครู่  การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนเวลาความถ่ี  เสถียรภาพ
ของระบบควบคุม  การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม 

 
 04-413-417   การประมวลผลด้วยโครงข่ายเซลล์ประสาท         3(3-0-6)  

Computing with Neural Networks  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 02-311-106  แคลคูลสั 3 ส าหรับวศิวกร 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
ประวติัความเป็นมาของระบบโครงข่ายเซลลป์ระสาท แบบจ าลองของเซลล์
ประสาท         และกฎของการเรียนรู้ การค านวณดว้ยเมตริกหน่วยความจ าสมั
พนัธ์ุแบบฮอปฟิลด ์          แบบแฮมม่ิง แบบสองทิศทาง โครงข่ายดีท่ีสุด โครงข่าย
แบบยอ้นกลบั เปรียบเทียบโครงข่ายชั้นเดียวและ หลายชั้นการขยายโครงข่าย และ
ประสิทธิภาพ การเรียนรู้แบบแข่งขนัของ       กรอสส์เบิร์กการจดั ตวัเองของโค
โฮเนนโครงข่ายเซลลป์ระสาทและเทคนิคทางสถิติ      การประยกุตใ์ชง้าน
ทางดา้น ฐานขอ้มูล การรู้ภาพ ระบบผูเ้ช่ียวชาญ   การสังเคราะห์ดว้ยซอฟตแ์วร์
และฮาร์ดแวร์  
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04-413-418  การส่ือสารข้อมูลเชิงดิจิตอล                 3(3-0-6)    
Digital Data Communication  
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-413-406 การออกแบบระบบดิจิตอล 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
การเปล่ียนสญัญาณเชิงเส้นมาเป็นสัญญาณดิจิตอล การออกแบบระบบผสมรหสั
สญัญาณ   ช่วง การผสมสญัญาณแบบเดลตา้ สญัญาณรบกวนในการผสมสญัญาณ
แบบ รหสัสญัญาณช่วง และ ระบบเดลตา้ การส่งขอ้มูลออกหลายทางโดยการแบ่ง
ช่วงเวลา การออกรูปแบบสญัญาณแถบพื้นฐาน วิธีเล่ือนเฟสส์ วิธีอตัราการเล่ือน
เฟสส์ วิธีการเล่ือนความถ่ี สัญญาณรบกวน ในการส่งขอ้มูล และโอกาสผดิพลาด 
การออกแบบวงจรกรองเหมาะท่ีสุด ช่องของเกาส์เซ่ียน และ การเขา้รหสัควบคุม
ความผดิพลาด แพกเกตสวิทช่ิง และ ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ 

 
04-413-419 ทฤษฎีขั้นตอนวธีิ                             3(3-0-6)  

Algorithm Theory   
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   04-412-202  โครงสร้างข้อมูล 
รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่    :    - 
การเรียงล าดบั การคน้หา การพฒันาขั้นตอนวิธี แบบแบ่งใหเ้ลก็แลว้เอาชนะแบบ
ละโมภ    แบบชุดค าสัง่พลวตั แบบเหมาะสมท่ีสุดการทราเวอสผงัภาพตน้ไมแ้บบ
แนวกวา้งก่อน       แบบแนวลึกก่อน และ แบบใชฮิ้วรีสติก การทราเวอสผงัภาพ
ตน้ไมแ้บบและ-หรือ ทฤษฎี    เก่ียวกบักราฟ การทราเวอสกราฟ  ปัญหาการเรียง 
ปัญหาการคน้ขอ้มูล ปัญหาความสามารถในการพอใจ ปัญหาการระบายภาพแผน
ท่ี ปัญหาการแบ่งปันแหล่งอุปกรณ์ ปัญหาคลีกอ ์ปัญหาพี ปัญหาเอน็พี ปัญหาเอน็
พีฮาร์ด ปัญหาสมบูรณ์เอน็พี  

 
 
 
 
 
 
 


