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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25500081106822 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย                   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
                                       และระบบคอมพิวเตอร์ 
  ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Engineering Program in Electronics and Computer  
                                       System Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      Bachelor of Engineering (Electronics and Computer System  
                                       Engineering) 
  ชื่อย่อภาษาไทย           วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       B.Eng. (Electronics and Computer System Engineering) 
 
3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
        หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
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5.3  ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2565 

สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที ่9/2564 วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่10/2564 วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
สภาวิชาชีพ.......เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่.......เดือน.......พ.ศ........ 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
      หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineer) 

 8.2 วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) 
 8.3 นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 
8.4 นักทดสอบระบบ (System Tester) 
8.5 นักบูรณาการระบบ (System Integrator) 
 8.6 อาจารย์และนักวิจัย (Teacher and Researcher) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
   3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  147   หน่วยกิต 
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 
    โครงสร้างหลักสูตร (ปกต)ิ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  จ านวน  24 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                         จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า   111 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       จ านวน              37 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาบังคับ       จ านวน   59 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
            โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา) 
  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                      จ านวนไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  จ านวน   24 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า   111 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        จ านวน          37 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาบังคับ        จ านวน   68 หน่วยกิต 
    กลุ่มวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 รหัสวิชา  
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
     SU101 – SU109  วิชาบังคับ  
     SU110 – SU199  วิชาเลือก  
     กลุ่มวิชาภาษา   
     SU201 – SU209  วิชาบังคับ  
     SU210 – SU299  วิชาเลือก  
     กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
     SU301 – SU309 วิชาบังคับ  
     SU310 – SU399  วิชาเลือก  
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     กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
     SU401 – SU409  วิชาบังคับ  
     SU410 – SU499  วิชาเลือก 
     หมวดวิชาเฉพาะ  
     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ ดังนี้  
511   ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
514   ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
600 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                 614 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ 
               การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         615 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         616 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         618 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
620 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและ

วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
631 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 

เลขตัวแรก   หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
    1  = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  1, 2 และ 3 
    2  = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  2  
    3    = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  3  
    4  = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  4 
    5    = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต  ชั้นปีที่  4 และระดับบัณฑิตศึกษา 

     เลขตัวที่สอง  หมายถึง     กลุ่มของรายวิชา   คือ 
    0  = กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
    1  = กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม คณิตศาสตร์วิศวกรรม และภาษา 
              2 และ 3 = กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า 
    4  = กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    5  = กลุ่มวิชาดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์ 
    6  = กลุ่มวิชาสื่อสารและการประมวลผล 
    7  = กลุ่มวิชาเครื่องมือวัดและการควบคุม  

8          =       กลุ่มอ่ืน ๆ 
    9  = กลุ่มวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา สัมมนาและโครงงาน 
    เลขตัวที่สาม  หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
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   3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
    รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3   
ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
     จ านวนหน่วยกิต = บ + ป + น 
                3 
   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 

เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

      เลขตัวทีส่องบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 

   3.1.3.3  รายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

 วิชาบังคับ จ านวน 24  หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU101  ศิลปะศิลปากร                                      3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 

SU102  ศิลปากรสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 

 

    กลุ่มวิชาภาษา   
SU201*  ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

 (English in the Digital Era) 
SU202*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5) 

 (English for International Communication) 

หมายเหต ุ* หมายถึง รายวิชา SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต ่B1 ขึ้นไป และรายวิชา SU202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ B2 ขึ้นไป หรือมีผล การทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ทดสอบภาษาอื่นที่เทียบเทา่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับผลการศึกษาเป็น S 
(Satisfactory) และได้รับหน่วยกิตสะสมโดยไม่น ามาค านวณค่าผลการเรียนเฉลี่ย 
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SU203           ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

(Creative Communication Skills) 
 

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301  พลเมืองตื่นรู้  3(3-0-6) 

(Active Citizen) 
 
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   

SU401  ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  3(3-0-6) 
(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

SU402  นวัตกรรมและการออกแบบ  3(3-0-6) 
(Innovation and Design) 
 
วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 

SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์       3(3-0-6) 
(Man and Creativity) 

SU111 บ้าน         3(3-0-6) 
(Home) 

SU112 ความสุข         3(3-0-6) 
(Happiness)  

SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ       3(3-0-6)  
(Asking Questions and Methods)  

SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก       3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
SU116 ศิลปะสมัยใหมแ่ละร่วมสมัยในประเทศไทย     3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น      3(3-0-6) 
 (Art and Visual Culture)  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้    3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
SU119 การอ่านวรรณกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
SU120 ไทยศึกษา        3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
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SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน      3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์        3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน       3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
SU125 มนุษย์กับการคิด         3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพ่ือชุมชน     3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
SU128 การตีความศิลปะ        3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ     3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
SU130 การพัฒนาการคิด        3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษที่ 3     3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน      3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต       3(3-0-6)  
 (Art of Living)  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์      3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
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SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
SU142 ดนตรีอาเซียน        3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง       3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
SU146 โครงการพระราชด าริ       3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
SU148 พลวัตสังคมไทย        3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society) 
SU149 การดแูลสุขภาพ        3(3-0-6) 
 (Health Care) 
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์         3(3-0-6)  
 (Film Appreciation) 
SU151  ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ     3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization) 
SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้อต้น  3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก  3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ  3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
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SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
SU158 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
 

กลุ่มวิชาภาษา   
SU210 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น    3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน    3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม      3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
SU213 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
SU214 ภาษาจีนเพ่ืออาชีพ       3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
SU215 นิทานและการละเล่นพ้ืนบ้าน      3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจารณ์      3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 (English for Science and Technology) 
 

กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี       3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
SU313 ธรรมชาติวิจักษ์        3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
SU314 รักษ์นก         3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
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SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม    3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
SU316 โลกของจุลินทรีย์        3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว        3(3-0-6) 
 (White Internet) 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน      3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
SU320  โลกแห่งนวัตกรรม        3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง        3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
SU323 จิตสาธารณะ        3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries) 
SU325 ภูมิภาคโลก        3(3-0-6) 
 (World Regions) 
 

กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ      3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ     3(3-0-6)  
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต    3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ     3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต     3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
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SU416 ธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
 
      หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  111  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ปกติและสหกิจศึกษา) จ านวน 37 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
511 104       แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1       3(3-0-6) 
         (Calculus for Engineers I)  
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1        3(3-0-6) 
 (General Physics I) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4)  
 (Engineering Drawing) 
615 112  กลศาสตร์วิศวกรรม        3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 
616 101  องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 (Knowledge and Principle for Industrial Processes) 
618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร                    3(2-3-4) 
 (Computer Programming for Engineers) 
618 112  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1                3(3-0-6) 
 (Electrical Engineering Mathematics I) 
618 214  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2                3(3-0-6) 
 (Electrical Engineering Mathematics II)  
618 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับวิศวกร     2(2-0-4) 
 (English for Engineering Communication) 
618 311 สถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า        3(3-0-6) 
 (Statistics for Electrical Engineering) 
618 313 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค                                        1(0-3-0) 
 (Technical Computer Applications) 
618 317 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบื้องต้นส าหรับวิศวกร   2(2-0-4) 
 (Basic Technical English Writing for Engineering)  
618 418 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานส าหรับวิศวกร     2(2-0-4) 
 (English for Engineering Work Life) 
620 101       วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
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 (2) กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ)  จ านวน  59 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1    1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2    1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering II)  
618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 222  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า       3(3-0-6) 
 (Electric Circuit Analysis)                          
618 223 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน     1(0-3-0) 
 (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 
618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
 (Electronic Devices and Circuit Design) 
618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      1(0-3-0) 
 (Electronic Engineering Laboratory) 
618 228 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
 (Electronics Circuit Analysis)   
618 240 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3(2-3-4) 
 (Data Structures and Algorithms) 
618 241 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูลส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
 (Database Design and Programming for Engineers) 
618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
 (Computer System Architecture and Organization) 
618 250  วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก     3(2-3-4) 
 (Digital Circuits and Logic Design) 
618 326 การประยุกต์ระบบและสัญญาณ             1(0-3-0) 
 (Applications of System and Signal) 
618 327 ฟิสิกส์ของวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
 (Physics of Electronic Materials and Devices) 
618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Introduction to Operating System Engineering)  
618 352  ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเบื้องต้น   3(2-3-4) 
 (Microcontroller and Basic Internet of Things) 
618 354  ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว        3(2-3-4) 
 (Computer and Embedded Systems) 
618 360 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า        3(3-0-6) 
 (Electromagnetic Fields and Waves) 
618 361 หลักการระบบสื่อสาร       3(3-0-6) 
 (Principles of Communication Systems) 
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618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Signal Processing) 
618 370  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
 (Instrumentation and Electrical Measurement) 
618 371 ระบบควบคุมเชิงเส้น       3(3-0-6) 
 (Linear Control Systems) 
618 390  การฝึกงาน              1* (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Training) 
618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 1   1(0-3-0) 
 (Electronics and Computer System Engineering Project I) 
618 496 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2   2(0-6-0) 
 (Electronics and Computer System Engineering Project II) 
 
 (3) กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา)  จ านวน  68 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
600 201  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1    1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering I) 
600 202  ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2    1(0-3-0) 
  (Creativity in World of Technology and Engineering II)  
618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 
618 222  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า       3(3-0-6) 
 (Electric Circuit Analysis)  
618 223 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน     1(0-3-0) 
 (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 
618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
 (Electronic Devices and Circuit Design) 
618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      1(0-3-0) 
 (Electronic Engineering Laboratory) 
618 228 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6) 
 (Electronics Circuit Analysis) 
618 240 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3(2-3-4) 
 (Data Structures and Algorithms) 
618 241 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูลส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
 (Database Design and Programming for Engineers) 
618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
 (Computer System Architecture and Organization) 
618 250  วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก     3(2-3-4) 
 (Digital Circuits and Logic Design) 
 
 หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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618 326 การประยุกต์ระบบและสัญญาณ             1(0-3-0) 
 (Applications of System and Signal) 
618 327 ฟิสิกส์ของวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
 (Physics of Electronic Materials and Devices) 
618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Introduction to Operating System Engineering)  
618 352  ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเบื้องต้น   3(2-3-4) 
 (Microcontroller and Basic Internet of Things) 
618 354  ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว        3(2-3-4) 
 (Computer and Embedded Systems) 
618 360 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า        3(3-0-6) 
 (Electromagnetic Fields and Waves) 
618 361 หลักการระบบสื่อสาร       3(3-0-6) 
 (Principles of Communication Systems) 
618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Signal Processing) 
618 370  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
 (Instrumentation and Electrical Measurement) 
618 371 ระบบควบคุมเชิงเส้น       3(3-0-6) 
 (Linear Control Systems) 
618 390  การฝึกงาน              1* (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Training) 
618 391 เตรียมสหกิจศึกษา        1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education) 
618 493 สหกิจศึกษา       9(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 
 (Cooperative Education) 
618 494 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับสหกิจศึกษา 2(0-6-0) 
 (Electronics and Computer System Engineering Project for Cooperative Education) 
 
 (4) กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และ  
กลุ่มวิชาเลือก (สหกิจศึกษา) จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
618 415  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและพีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์    3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis and Applied Linear Algebra) 
618 421 ไฟฟ้าและความปลอดภัย       3(3-0-6)  

(Electricity and Safety) 
618 430  ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก      3(3-0-6) 
 (Very Large Scale Integrated Systems)  
 
 
 หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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618 432  อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง       3(3-0-6) 

(Power Electronics) 
618 433  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง      1(0-3-0) 

(Power Electronics Laboratory) 
618 437 เครื่องจักรไฟฟ้า        3(3-0-6)
 (Electrical Machines) 
618 438       วิศวกรรมการส่องสว่าง             3(3-0-6) 
         (Illumination Engineering) 
618 439 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า        3(3-0-6) 
 (Electric Drive) 
618 445  การออกแบบระบบเชิงวัตถุส าหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
 (Object-Oriented System Design for Engineers) 
618 446  ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 (Industrial Computer Systems) 
618 448 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว       3(3-0-6) 
 (Embedded Software Engineering) 
618 449 การรู้จ ารูปแบบเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 (Introduction to Pattern Recognition) 
618 455 การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัล        3(3-0-6) 
 (Digital System Design and Implementation) 
618 456 อุปกรณ์ควบคุมตรรกะที่โปรแกรมได้       3(3-0-6) 
 (Programmable Logic Controller: PLC) 
618 464 สัญญาณสุ่มและกระบวนการสโตแคสติก     3(3-0-6) 
 (Random Signals and Stochastic Processes) 
618 466 การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Introduction to Digital Image Processing) 
618 472  ระบบควบคุมแบบดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Control Systems) 
618 473 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์      3(3-0-6) 
 (Sensors and Transducers) 
618 476 การทดสอบแบบไม่ท าลาย       3(3-0-6) 
 (Non-destructive Testing) 
618 477 การด าเนินการของตัวควบคุมดิจิทัล      3(3-0-6) 
 (Implementation of Digital Controller) 
618 480 วิศวกรรมเสียง        3(3-0-6) 
 (Audio Engineering) 
618 481 อะคูสติกส์วิศวกรรมเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 (Introduction to Engineering Acoustics) 
618 483 การควบคุมเสียงรบกวน       3(3-0-6) 
 (Noise Control) 
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618 484 การเป็นผู้ประกอบการกับงานนวัตกรรม     3(3-0-6) 

(Innovation and Entrepreneurships) 
618 485       การจัดการโครงการวิศวกรรม      3(3-0-6) 

(Engineering Project Management) 
618 486       เส้นใยแก้วน าแสง         3(3-0-6) 
         (Fiber Optic) 
618 487  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกร      3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence for Engineers) 
618 489 การออกแบบเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลส าหรับองค์กร    3(3-0-6) 
 (Web Applications and Databases Design for Organization) 
618 497 หัวข้อพิเศษ         3(3-0-6) 
 (Special Topic) 
618 498 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electronics and Computer Engineering I) 
618 499 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 2     3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electronics and Computer Engineering II) 
618 529 อุปกรณ์ทางแสง        3(3-0-6) 
 (Optical Devices) 
618 534 ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน       3(3-0-6) 
 (Avionic Electronic Systems) 
618 535 พ้ืนฐานเครื่องมือชีวการแพทย์      3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Biomedical Instrumentation) 
618 536 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
 (Advanced Electronic Devices and Circuit Design) 
618 547 การออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
 (Computer Hardware Design) 
618 568 การประมวลผลภาพทางการแพทย์      3(3-0-6) 
 (Medical Image Processing) 
618 574  วิศวกรรมหุ่นยนต์        3(3-0-6) 
 (Robotics Engineering) 
618 575 โครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี     3(3-0-6) 
 (Artificial Neural Network and Fuzzy Systems) 
618 582 ชีวสารสนเทศเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
 (Comparative Bioinformatics) 
631 328   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
 (Data Communication and Computer Networks) 
631 451       อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง        3(3-0-6)  

        (Internet of Things) 
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631 452       การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่      3(3-0-6)  

        (Mobile Application Development) 
631 453 ระบบความปลอดภัยไซเบอร์           3(3-0-6) 
 (Cyber Security Systems) 
 
         หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาได้จากทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือวิชาที่สอนใน
มหาวิทยาลัยอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ถ้านักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกในหมวด
วิชาเฉพาะด้วย เพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชาให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชา 
                     หนึ่งไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
   3.1.4.1 แผนการศึกษา (ปกต)ิ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
     

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3(2-3-4) 
618 112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
618 214 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
618 222 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
618 223 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
618 240 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(2-3-4) 
618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-3-4) 

รวมจ านวน 21 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป - น) 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการ

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

618 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
618 228 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
618 241 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูลส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

618 313 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค 1(0-3-0) 
618 327 ฟิสิกส์ของวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
618 352 ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

เบื้องต้น 
3(2-3-4) 

618 360 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
618 370 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 19 
  

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
618 311 สถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
618 317 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบื้องต้นส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
618 326 การประยุกต์ระบบและสัญญาณ 1(0-3-0) 
618 354 ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว 3(2-3-4) 
618 361 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
618 371 ระบบควบคุมเชิงเส้น 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 18 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

618 390 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 
240 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน - 
      * นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-0) 
 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 9 
 วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 13 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

618 418 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
618 496 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 2(0-6-0) 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 
 วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 13 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษา (สหกิจศึกษา) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
SUxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 3(3-0-6) 
514 101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 3(2-3-4) 
618 112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 
618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 

600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1 1(0-3-0) 
618 214 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 
618 222 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3(3-0-6) 
618 223 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 1(0-3-0) 
618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-0) 
618 240 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(2-3-4) 
618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 3(2-3-4) 

รวมจ านวน 21 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป - น) 

600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2 1(0-3-0) 
614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
616 101 องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการ

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

618 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
618 228 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
618 241 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูลส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 21 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
618 313 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค 1(0-3-0) 
618 327 ฟิสิกส์ของวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
618 352 ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

เบื้องต้น 
3(2-3-4) 

618 360 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
618 370 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
620 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 19 
  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

618 311 สถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
618 317 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบื้องต้นส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
618 326 การประยุกต์ระบบและสัญญาณ 1(0-3-0) 
618 354 ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว 3(2-3-4) 
618 361 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 
618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
618 371 ระบบควบคุมเชิงเส้น 3(3-0-6) 
618 391 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 

รวมจ านวน 19 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

618 390 การฝึกงาน 1*(ไม่น้อยกว่า 
240 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน - 
     

  * นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

618 493 สหกิจศึกษา 9(ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง) 

รวมจ านวน 9 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

618 418 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานส าหรับวิศวกร 2(2-0-4) 
618 494 

 
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับสหกิจศึกษา 

2(0-6-0) 
 

 วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 
 วิชาเลือกเสรี 6 

รวมจ านวน 16 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
SU101 ศิลปะศิลปากร 3(3-0-6) 
 (Silpakorn Arts) 
  ความซาบซึ้งในคุณค่าและความงามของธรรมชาติ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ 

ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม ดนตรี งานออกแบบ และสถาปัตยกรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
และความเชื่อมโยงทางสุนทรียศาสตร์ 

  Appreciation of the value and beauty of nature, creative arts, visual arts, 
performing arts, handicraft arts, music, design and architecture of Thailand and foreign 
countries, and aesthetic connections. 

 
SU102 ศิลปากรสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Silpakorn) 
  การบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามที่ดี ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของนักศึกษา การปลูกฝังเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับนักศึกษา โครงการสร้างสรรค์ในประเด็นที่สนใจภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลง  

  Integration of project-based learning focusing on creative activities;  development 
of the skills of leadership, teamwork, communication, creative learning and working, 
students’ community and social responsibilities; instilling Silpakorn University identity 
and culture; creative projects on issues of interest under the advisors’  supervision to 
enhance recognition or encourage changes. 

 
SU110 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 
  วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและ

รูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึง
ปัจจุบัน ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ 
ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์
ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Evolution of mankind; mankind’ s role in abstract and concrete creation, the 
foundations of human civilization, from the past to the present; contributing factors, 
processes, characteristics and outputs of creativity and impacts on mankind in each 
period; analysis from the perspective of history and relevant disciplines. 
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SU111 บ้าน  3(3-0-6) 
 (Home) 
  แนวคิด ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของค าว่าบ้าน ความเป็นพ้ืนที่ 

เทคโนโลยีและการออกแบบบ้าน เพศสภาพกับบ้าน บ้านในบริบทของการท่องเที่ยว  โลกาภิวัตน์ 
ความเป็นชาติ คนไร้บ้าน การเนรเทศ และการน าเสนอความเป็นชาติ 

  Concepts and economic, political, social and cultural characteristics of the word 
‘home’ ; space, technology and home design; gender and home; home in context of 
tourism; globalization; nationality; homeless people; deportation; presentation of 
nationality. 

  
SU112 ความสุข 3(3-0-6) 
 (Happiness)  
  ความหมาย วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาแห่งความสุข การจัดการความสุข นิสัยสร้างสุข กลยุทธ์

เพ่ิมความสุขด้วยการคิดบวก การออกก าลังกาย อาหาร และการฝึกสติ 
  Meaning, science, and psychology of happiness; management of happiness; habits 

of happiness; strategies to boost happiness by positive thinking, exercise, diet, 
mindfulness practice. 

 
SU113 การตั้งค าถามและวิธีการ 3(3-0-6)  
 (Asking Questions and Methods)  
  การตั้งค าถามรูปแบบต่าง ๆ ตามศาสตร์และสาขาวิชา การตั้งค าถามเพ่ือสร้างและแสวงหา

ความรู้ วิธีการตั้งค าถาม การตั้งค าถามโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์   
  Asking questions in various forms according to science and subjects; asking to 

create and in search of knowledge; methods of asking questions; asking questions by 
integrating science and arts. 

 
SU114 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 
 (Disruptive Technology) 
  ภาพรวมกระบวนการพลวัตของนวัตกรรมเทคโนโลยี ความส าคัญของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน 

สร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์  ระบบประมวลผลกลุ่ม
เมฆ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงินและโครงข่ายบัญชีธุรกรรมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  Overview of the dynamic process of technological innovation; importance of 
technology- driven value creation and economic growth; data science; artificial 
Intelligence; cloud processing system; Internet of Things; Fintech business and block 
chain; other related technologies. 
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SU115  อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)  
 (Food for Health)  
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ

อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัย
ด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 

  Fundamental knowledge of bodily needs of food; compositions of food; food 
hygiene and health; diet imbalance and diseases; eating habits and health; nutritional 
problems; diseases from nutrition, contamination of food preservatives, and packaging; 
food safety and consumer protection. 

 
SU116 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Modern and Contemporary Art in Thailand)  
  เนื้อหา รูปแบบ และความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย              

การเปลี่ยนแปลงจากศิลปะไทยประเพณี อิทธิพลจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตก ผลงานและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินคนส าคัญ 

  Contents, genres, and movements of modern and contemporary art in Thailand; 
transitions from Thai traditional art; influences of modern Western art; art works and 
creative concepts of key artists. 

 
SU117 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น 3(3-0-6)  
 (Art and Visual Culture)  
  ผลผลิตทางวัฒนธรรมทางการเห็นในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัย

ของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลก 
  Visual cultural products in art, design and architecture influenced by 

philosophical, political, social, economic, scientific and technological factors of a global 
society. 

  
SU118 สถาปัตยกรรมและศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 (Architecture and Art in South East Asia) 
  การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ คติความ

เชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  Development of settlements in relation to geography and ecology; development 
of history, belief, religion, and culture; vernacular architecture; development of 
architecture and its related arts and architectural heritage; contemporary architecture 
unique to South East Asia. 
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SU119 การอ่านวรรณกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Literary Reading for Life Quality Improvement)  
  วิธีการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม สารส าคัญในวรรณกรรม คุณค่า

ของวรรณกรรม ประโยชน์ของวรรณกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Methods of reading and analyzing literary works; literary genres; themes in 

literature; literary values; benefits of literature to quality of life improvement. 
  
SU120 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
  ลักษณะส าคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความเชื่อ 

ประเพณี ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมการแต่งกาย 
  มีทัศนศึกษานอกสถานที่  
  Main characteristics of Thai society and culture in the light of history, religions 

and beliefs, customs, music, performing arts, and costumes. 
  Fieldwork required. 
  
SU121 วิถีพุทธในประเทศไทยและอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Buddhist Ways of Life in Thailand and ASEAN) 
  ความรู้พ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาในประเทศไทย และอาเซียน         

เริ่มตั้งแต่การเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต 
  Fundamental knowledge of Buddhist ways of life, from birth to death, in Thailand 

and the ASEAN countries. 
  
SU122 สมาธิเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Applied Meditation) 
   การเรียนรู้ทฤษฎี และการฝึกสมาธิประยุกต์ ผ่ านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง             

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
   มีการศึกษานอกสถานที ่
   Learning theory and meditation practice through self-development activities in 

terms of morality, ethics, and creativity. 
   Field trips required.     
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SU123 วิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Ways of Life in Multicultural Society) 
   ความเข้าใจ การซึมซับวัฒนธรรมประเพณีผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง วิถีชีวิต อาชีพและการ

ด ารงชีวิตของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือความเข้าใจซึ่งกันและกันและการ
อยู่ร่วมกัน 

   Comprehension and assimilation of cultures and tradition through relevant 
activities; lifestyles, occupations, and ways of life of people in multicultural society for 
peaceful co-existence. 

  
SU124 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 (Contemporary World Affairs) 
  การวิเคราะห์รากฐานด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติของเหตุการณ์ส าคัญในปัจจุบัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับผลกระทบต่อสังคมโลก 
  Analysis of historical, political, and socio-economic root and natural phenomena 

of significant contemporary world affairs and their effects on the global community. 
  
SU125 มนุษย์กับการคิด  3(3-0-6) 
 (Man and Thinking) 
  ความส าคัญของการคิด ความคิดแบบเป็นเหตุผล การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแบบสร้างสรรค์  
การคิดเชิงนวัตกรรม 

  Importance of thinking; rational thinking; critical thinking; analytical and 
synthetical thinking; scientific thinking, systematic thinking; conceptualization; creative 
thinking;  innovative thinking. 

  
SU126   ศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์เพื่อชุมชน 3(3-0-6) 
 (Contemporary Applied Arts and Media for Community) 
  การศึกษาพ้ืนที่ตัวอย่าง พัฒนาการ และกระบวนการต่าง ๆ ของศิลปะและสื่อร่วมสมัยประยุกต์

ทั้งโลกตะวันตก และตะวันออก ที่ใช้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ส าหรับเป็นต้นแบบแก่ผู้เรียนในการ
สร้างสรรค์ผลงานและเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  Area-based study; development and process of contemporary applied arts and 
media in the Eastern and Western world for community development as a model for 
students to apply to their own project and as a tool for knowledge seeking. 
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SU127 กระบวนการเรียนรู้ระบบสัญลักษณ์ในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Learning Processes of Symbolism in the 21st Century) 
  ที่มา กระบวนการเรียนรู้ และการตีความ ระบบสัญลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน  ในแต่ละ

วัฒนธรรม ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อร่วมสมัยต่าง ๆ การเรียนรู้
ตลอดชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

  Origin, learning processes and interpretation of symbolism varied from culture 
to culture; understanding of symbolism in the 21 st century through various 
contemporary media; lifelong learning in changing situations. 

  
SU128 การตีความศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Arts) 
  ความหมาย ความคิด วิธีการ กระบวนการ การตีความทางศิลปะ ความตระหนักรู้ในความ

แตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย ส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  

  Meanings, concepts, methods and process of interpretation of arts; awareness of 
the multicultural differences; analysis of contemporary issues; ethical consciousness; 
social and personal responsibility. 

  
SU129  ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ 3(3-0-6) 
 (Information and Media Literacy Skills) 
  ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ ประเภทของสื่อสารสนเทศ เครื่องมือช่วยค้น และการคัดเลือก

แหล่งสารสนเทศเพ่ือการสร้างงานและการอ้างอิงข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ  วิเคราะห์กระบวนการผลิต
สารสนเทศ เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ของสารสนเทศกับประเด็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไร้พรมแดน 

  Importance of information literacy; types of information; tools in searching  
information; selecting information sources and citation formats; analysis of the 
information production process; freedom of information; relationship between 
information and issues relating to politics, economy, society and culture in a borderless 
society. 
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SU130 การพัฒนาการคิด 3(3-0-6) 
 (Thinking Development) 
  ความหมาย ความส าคัญของการคิค  การคิดกับการท างานของสมอง การคิด ทักษะการคิด 

ทักษะการคิดที่ส าคัญในศตวรรษ ที่ 21 แนวทางการพัฒนาการคิดเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
  มีกิจกรรมนอกสถานที่ 
  Meaning and significance of thinking; thinking and brain functioning; thinking, 

thinking skills, important thinking skills in the 21st century; ways to develop thinking for 
life and social development.  

  Fieldwork required. 
 
SU131 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Information Management) 
  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การจินตทัศน์ข้อมูล การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษา 
  Basic concepts of information management; data collection, preparation, analysis 

and presentation; data visualization; report and presentation; case studies. 
  
SU132 โลกและดาราศาสตร์ในสหัสวรรษท่ี 3 3(3-0-6) 
 (Earth and Astronomy in the Third Millennium)  
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลก บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตการณ์ทางดารา
ศาสตร์ ระบบสุริยะและดาวฤกษ์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ใน
สหัสวรรษที่ 3 

  Natural phenomena of the earth; atmosphere of the earth; meteorological 
forecasting; climate change and its impact; astrological phenomena; astronomical 
observations; the solar system and star; application of this knowledge in everyday life; 
phenomena and events in the third millennium.     

 
SU133  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 3(3-0-6) 
 (Household Environmental Management) 
  การใช้แสงธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน สวนอนุรักษ์น้ า การอนุรักษ์น้ าใช้

ภายในบ้าน การระบายอากาศแบบไม่ใช้พลังงาน การคัดแยกมูลฝอย การหมักมูลฝอย การจัดการมูล
ฝอยอันตรายในครัวเรือน 

  Natural lighting for household energy conservation; water conservation garden; 
indoor water conservation; passive air ventilation; solid waste separation; solid waste 
composting; household hazardous waste management. 
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SU134 ความรอบรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Computer, Information Technology and Communication Literacy) 
   บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในปัจจุบัน 

แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษา  ความมั่นคง กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  

   Roles and significance of computers, information technology, and communication 
in modern days; future trends; fundamental knowledge; creative applications; 
maintenance of securities, laws, and ethics related to computer and information. 

  
SU135  ศิลปะการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  

 (Art of Living)  
  การจัดระเบียบชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม บทบาทและความรับผิดชอบต่อ

ครอบครัวและสังคม การคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงออก การสร้างความสุขให้กับชีวิต 
แรงบันดาลใจในการสร้างความส าเร็จในอาชีพ จริยธรรมในการท างานและการด ารงชีวิต  

  Life discipline; personality development and social etiquette; roles in and 
responsibilities for family and society; analytical thinking; communication and 
expression; creation of happiness in life; inspiration for career success; ethics for working 
and living. 

  
SU136  เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Technology of Appliances in Daily Life)  
  ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ระบบ กลไก หน้าที่ และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ

เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Meaning and the evolution of technology; mechanical system, working function 

and basic equipment of everyday appliances. 
  
SU137  เทคโนโลยีการสื่อสารกับมนุษย์ 3(3-0-6)  
 (Communication Technology and Human)  
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและการน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวัน ภัยคุกคามและความปลอดภัย 
  Evolution of communication technology; current and future trends of 

communication technology; the Internet of Things and its uses in everyday life; threats 
and security. 
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SU138 ไฟฟ้ากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Electricity and Everyday Life) 
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ลม น้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ  การส่ง

จ่ายและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า การค านวณค่าไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การประเมินความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การประหยัดไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย อาคารส านักงานและโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 

  Process of generating electricity from sources of energy: water, sunlight, wind, oil, 
and natural gas; electricity transmission and distribution; calculation of electricity usage 
cost and charges; selection of electrical appliances; electrical safety assessment; saving 
and reducing electricity usage at homes, offices, and factories; sustainable electricity 
production and usage. 

 
SU139 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 (Leadership Development) 
  ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และภาวะผู้น า ทักษะจ าเป็นในการเป็นผู้น า การพัฒนาภาวะ

ผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมส าหรับผู้น า การสร้างทีม การสร้างแรงจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารและ การควบคุม และการจัดการ
ความเครียด 

  Needs theories and leadership; skills needed for leaders; leadership 
development; cultural diversity of leaders; team building; motivation building; 
interpersonal relations; problem solving; decision making; conflict management; 
communication and controls; stress management. 

  
SU140 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
 (Renewable Energy Technology) 
  ความหมายของพลังงานทดแทน การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานจากชีวมวล กรณีศึกษาของแหล่งพลังงาน
ทดแทนการเลือกใช้และการจัดการพลังงานทดแทน 

  Meaning of renewable energy; converting renewable energy to thermal and 
electrical energy; solar, wind, hydro, and biomass energy; case studies of renewable 
energy resources; selection and management of renewable energy. 
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SU141   การแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Problem Solving) 
  ปัญหา ปัจจัยและสาเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา รูปแบบของปัญหา ขั้นตอน การแก้ไข

ปัญหา  ขั้นตอนวิธี  การคิดเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การคิดเชิงวิกฤตและ
แนวคิด ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของข้อมูล การเข้าใจที่มาของข้อมูล หลักฐาน 
ข้อเท็จจริงความมีเหตุผลและความน่าเชื่อถือ 

  Problems; factors and causes of problems; understanding problems; types of 
problems; problem solving steps; algorithms; thinking for decision making; problem 
solving with algorithm; critical thinking and ideas; reliability and relevance; sources of 
information; understanding the sources of information, evidence, and facts; validity and 
reliability. 

  
SU142 ดนตรีอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Music) 
  ดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมหลักของ

อาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน ความสัมพันธ์ของดนตรี
กับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

  Music in the ASEAN community; history and development of mainstream ASEAN 
music culture; music theories; musical instruments; ensembles; major songs and key 
ASEAN composers and musicians; the relationship between ASEAN music and other art 
forms; the present situation of ASEAN music. 

  
SU143 สุนทรียภาพแห่งการฟัง 3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Listening)  
  การฟังเพลงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟังเพ่ือการ

พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านดนตรีและการวิจารณ์ดนตรี 
  Listening and analyzing elements of music; applying the art of listening for the 

development of music learning and music criticism. 
  
SU144 สมาธิในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Meditation in Daily Life) 
  การท าสมาธิในชีวิตประจ าวัน หลักของการท าสมาธิ วิธีการท าสมาธิแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของ

สมาธิในชีวิตประจ าวัน การเรียนและการท างาน สมาธิกับการจัดการความเครียด ความส าคัญของ
คุณธรรมในการฝึกสมาธิและการใช้ชีวิตประจ าวัน  

  Meditation in daily life; principles of meditation; methods of meditation; benefits 
of meditation in daily life, study, and work; meditation and stress management; 
importance of morality in meditation practice and daily life. 
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SU145 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Society and Culture) 
  ลักษณะพ้ืนฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทั้ง
เงื่อนไขและปัญหาต่าง  ๆที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน พหุวัฒนธรรม แนวโน้มและ  ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย 

  Fundamental characteristics of Thai economic, social and political structures from 
the consideration of socio-cultural development, change and adaptation processes of Thai 
society, and conditions and problems that affect current population’s way of life; multiculturalism; 
trends and directions of change in Thai society in the future. 

 
SU146 โครงการพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 (Royal Initiative Projects) 
  ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของศาสตร์พระราชา ความเป็นมาของโครงการพระราชด าริใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า อาชีพ และวิศวกรรม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

  มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Philosophy, meaning and importance of the King’s philosophy; background to royal 

initiative projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; royal initiative projects related to soil, 
forest, occupation and engineering; principles of the sufficiency economy philosophy; New 
Theory; application guidelines for the development of self, communities, society, and the 
nation. 

  Field trips required. 
  
SU147 ภาพและเสียงดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Imaging and Sound) 
  โครงสร้าง หลักการเบื้องต้น รูปแบบต่าง ๆ ของภาพและเสียงที่อยู่ในรูปของดิจิทัล วิธีการสร้าง 

ภาพและเสียงทีมี่การผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเกิดเป็นงานที่มีคุณค่า 
  Structure, basic principles and various forms of digital imaging and sound; 

synthesizing images and sounds with proper harmony to create valuable works. 
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SU148 พลวัตสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Dynamics of Thai Society) 
  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรม    

ภูมิปัญญา และค่านิยมในด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนาความเชื่อ การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อสังคมไทย 

  Development and changes of Thai society; historical background, cultural 
heritage, wisdom and values in languages, literatures, arts, religious and beliefs, 
politics, the economy and society, as well as other effects on Thai society.   

 
SU149 การดูแลสุขภาพ  3(3-0-6)  
 (Health Care)    
  แนวทางการดูแลตนเองส าหรับโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น หลักการใช้ยาพ้ืนฐาน ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา และโทษจากยาเสพติด 
  Guidelines for self-care on common diseases and illnesses, general principles on 

basic medication uses, dietary supplements, danger on drug uses and misuses, and drug 
addiction. 

 
SU150 ภาพยนตร์วิจักษ์  3(3-0-6)  
 (Film Appreciation)    
  องค์ประกอบพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของภาพยนตร์ที่คัดสรรทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นมา

ประเภท และสไตล์การน าเสนอ เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อภาพยนตร์ในฐานะผู้ชม 
  Basic elements of selected films:  structure, history, genre, and styles of 

presentation; development of audiences’ knowledge and understanding of the films. 
 
SU151  ความเข้าใจในอารยธรรมโลกยุคโบราณ 3(3-0-6) 
 (Understanding  Ancient World Civilization) 
  ความหมายของค าว่าอารยธรรม ประวัติและความเป็นมาของอารยธรรมโบราณที่ส าคัญ ความ

เหมือนและความแตกต่างของแต่ละอารยธรรมที่ยังมีอิทธิพลต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน  
  The meaning of civilization; the history and origin of important ancient civilizations; 

the similarities and differences among these ancient civilizations which still have an 
impact on today’s society. 
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SU152 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Creativity) 
  ความฉลาด ความรู้ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ด้านการสร้างสรรค์รวมถึงการประยุกต์ดัดแปลงใน

สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  Intelligence, knowledge, cultural landscape in field of creativity, application, 

modification in Thai society from prehistorical period to present. 
 
SU153 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Basic Aesthetics) 
  ขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงาม ประวัติแนวคิดและทัศนะ

ทางด้านความงามของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความคิดและความเข้าใจในด้านความ
งาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยมและวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าความงามทั้งใน
ด้านสุนทรียศาสตร์และในชีวิตประจ าวัน 

  Scope and meaning of aesthetics, theory of beauty, history of concept and beauty 
attitude in each era; thinking foundation and understanding of beauty benefitting 
development of taste and evaluation of beauty from aesthetics and daily life. 

 
SU154 การออกแบบและสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Design and Creation in Oriental Arts) 
  กระบวนการและบริบทของการสร้างสรรค์ในศิลปะตะวันออก ในช่วงเวลาและพ้ืนที่ต่าง ๆ การ

ผสมผสานของแนวคิดและวิธีการ อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านรูปแบบและลักษณะเฉพาะเพ่ือเป็นแนว
ทางการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

  Process and context of Eastern creativity in different time and space; integration 
of concept and methods engendering development of form and identity for creation 
guideline and application to sciences. 

 
SU155 มองกรุงเทพผ่านศิลปะ  3(3-0-6) 
 (Understanding Bangkok through Its Art) 
  งานศิลปกรรมในกรุงเทพกับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  The art of Bangkok and the development of the city since the past until the 

present days. 
 
SU156 ศิลปกรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 (Art in Thai Society and Culture) 
  งานศิลปกรรมกับพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 
  Art and the development of Thai society and culture from the past to the present 

days. 
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SU157 วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Culture in Everyday Life) 
  ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะและแนวคิดทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมร่วมสมัย 
  Cultural meanings, relevance, characteristics and concepts, including cultural 

diversity in everyday life in relation to the transformations of contemporary societies. 
 
SU158 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 (Exercise for the Quality of Life) 
  ความรู้เบื้องต้น ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการออกก าลังกาย หลักการและทฤษฎี

การออกก าลังกาย ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวิต  ความส าคัญของการออกก าลังกาย
กับคุณภาพชีวิต การเลือกรูปแบบการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  Basics, meaning, types, and patterns of exercise; principles and theories of 
exercise; meaning and importance of quality of life; the importance of exercise together 
with quality of life; selecting exercise patterns to improve the quality of life. 

 
SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล  3(2-2-5)  
 (English in the Digital Era) 
 เงื่อนไข :  นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU201 

  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 

  Developing English listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 
communication; using English as a tool for self-directed learning in the digital era. 
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SU202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  3(2-2-5)  
 (English for International Communication)  
 วิชาบังคับก่อน : SU201 ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล 
 เงื่อนไข : นักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือมีผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอ่ืนที่เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป       
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา SU202 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตาม
วัตถุประสงค์ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารในบริบทนานาชาติและวัฒนธรรมภาษาอัน
หลากหลาย  

  Developing English skills; improving knowledge of English; using English for 
different purposes; using English as a tool for communication in international and 
culturally and linguistically diverse contexts. 

 
SU203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Communication Skills) 
  หลักการสื่อสาร การสื่อสารด้วยวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

และมีประสิทธิภาพในแวดวงที่หลากหลาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ การรู้เท่าทันดิจิทัล 

  Principles of communication; verbal and non-verbal communication; creative and 
effective communication skills in various fields; cross- cultural communication; social 
media communication; digital literacy. 

 
SU210 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
 (Thai Usage for Communication and Retrieval)  
  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้า วิธีการสืบค้นข้อมูล

จากสื่อออนไลน์และฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
  Thai language skills for communication; study resources; online information and 

database search techniques; evaluating the credibility of data sources. 
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SU211 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและภาษาในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Language and Languages in ASEAN) 
  ลักษณะทั่วไปของภาษา การก าเนิดภาษา ความแตกต่างระหว่างภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์  

ภาษากับตัวอักษร โครงสร้างของภาษา การใช้ภาษาตามปริบทสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม วัฒนธรรม และอุดมการณ์ รวมทั้งการรับภาษา การเรียนรู้ภาษา 
การสอนภาษา และลักษณะทั่วไปของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

  General characteristics of language; origins of language; differences between 
human and animal languages; language and scripts; structure of language; uses of 
language in social contexts; language change; relationship among language, society, 
culture, and ideology; language acquisition; language learning and teaching; general 
characteristics of ASEAN languages and cultures. 

  
SU212 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านวัฒนธรรม  3(3-0-6)  
 (French for Cultural Communication)  
  ทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านศิลปวัฒนธรรม การฝึกฝนการใช้ศัพท์ ส านวนและ

โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง 
  Basic French communication skills on art and culture; practice of using proper 

and correct vocabulary and sentence structures. 
  
SU213 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Life Development) 
  การเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์สาร การฟังจับใจความ การน าเสนอความคิด การพัฒนา

ทักษะการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร 
  Learning Thai Language; reading analysis; listening for main ideas; presentation of 

ideas; development of sustainable life skills in the information society. 
 
SU214 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Chinese for Careers) 
  หลักการเขียนตัวอักษรจีนในระดับพ้ืนฐาน การฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

จากค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ ศึกษาอักษรจีนอย่างน้อย 300 ตัว โครงสร้างและรูปประโยคง่าย ๆ 
  Principles of basic Chinese alphabets; practice of listening, speaking, reading 

and writing with vocabulary about occupations; studying of at least 300 Chinese 
alphabets; language structures and simple forms of sentences. 
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SU215 นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน 3(3-0-6) 
 (Folktales and Folk Plays) 
  ประเภท ลักษณะและวิธีการศึกษานิทานพ้ืนบ้าน การละเล่นและการแสดงพ้ืนบ้าน ปริศนา ค าทาย 

สุภาษิตค าพังเพย และความเชื่อท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานและการละเล่นกับสังคม
และวัฒนธรรม 

  Types, characteristics, and methods of studying folk tales, folk plays and folk 
performances, riddles, proverbs, and local beliefs; analysis of relationships between folk tales 
and folk plays and society and culture. 

 
SU216 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์      3(3-0-6) 
 (English Reading for Criticism) 

การพัฒนาทักษะการอ่านและตีความ การอภิปรายถึงความหมายและคุณค่าของตัวบทบันเทิงคดี
ทั้งที่แต่งเป็นภาษาอังกฤษและที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการวิจารณ์เบื้องต้น 

  Developing reading comprehension and interpretation skills; discussing meaning 
and value of selected fictional texts originally written in English and translated into 
English; basic practical criticism. 

 
SU217 การน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 (Creative Pitching and Presentation in English) 

การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือการน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ 
ทักษะการพูดและเทคนิคการน าเสนอผ่านวจนภาษาและอวจนภาษา ทักษะการน าเสนอผลงานด้วย
ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน การฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารและการน าเสนอใน
บริบททางวิชาชีพอันหลากหลาย 

  Developing English speaking skills through analytical thinking for creative pitching 
and presentation; verbal and non-verbal communication and presentation techniques; 
English presentation skills for creative pitching in public; practice in using English as a 
tool for communication and presentation in diverse professional contexts. 

 
SU218 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
 (English for Science and Technology) 
  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท าความเข้าใจ

ประเด็นปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพ่ิมพูนศัพท์เทคนิค การเสริมสร้างทักษะการ
น าเสนอและทกัษะการเขียนในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Developing essential English language skills in the field of science and technology; 
understanding current issues in science and technology; expanding technical vocabulary; 
enhancing presentation and writing slills in science and technology contents. 
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SU301 พลเมืองตื่นรู้ 3(3-0-6) 
 (Active Citizen) 
  ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก และสังคมออนไลน์ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมกับชุมชน และจิตสาธารณะ 
  Citizenship; awareness of changes in Thai society, global society and online 

society; social responsibility; anti-corruption; community engagement; public spirit. 
 
SU310 การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cultural Heritage Conservation and Management)  
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรม ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมจับต้องได้และจับต้องไม่ ได้  มรดกทางสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นและชุมชน แหล่งโบราณคดีและพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แนว
ทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย  การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการสื่อความหมาย 

  Meaning, concept and theory of conservation and cultural management;  cultural 
diversity; tangible and intangible cultural heritages; architectural heritages; vernacular 
architectures and communities; archeological and historic site; museums and galleries; 
guidelines for cultural heritage management in contemporary context; cultural tourism 
and interpretation. 

 
SU311 งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Creation and Innovation in the 21st Century) 
  ประวัติ ที่มา กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์และแนวโน้มของงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในศตวรรษ

ที่ 21 การสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม น าไปสู่การเป็นพลเมือง ตื่นรู้ 
  History, origin, process, achievement and trend of creative and innovative 

projects in the 21st Century for creating a project with social responsibility , leading to 
being an active citizen. 

 
SU312 เพศสภาพและเพศวิถี 3(3-0-6)  
 (Gender and Sexuality)  
  แนวคิดเรื่องเพศ เพศสภาพ เพศวิถี บริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่นิยาม ประกอบ

สร้างและก าหนดบทบาทของความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ชาย และเพศทางเลือก แนวคิดเรื่องสิทธิใน
ร่างกายและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิ และสถานการณ์เพศสภาพ เพศวิถีใน
ปัจจุบัน 

  Concepts of sex, gender, sexuality; socio-political and cultural contexts defining, 
constructing and assigning the roles of femininity, masculinity and queer; concepts of 
bodily rights and other related social movements to claim the rights; current situations 
of gender and sexuality. 
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SU313 ธรรมชาติวิจักษ์ 3(3-0-6) 
 (Nature Appreciation) 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ ความส าคัญและบทบาทของสิ่งมีชีวิต  คุณค่าและความงามของ

ธรรมชาติ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  Biodiversity; importance and roles of living organisms; value and beauty of nature; 

establishing consciousness of conservation and social responsibility. 
  
SU314 รักษ์นก 3(3-0-6) 
 (Bird Conservation) 
  การดูนก การจ าแนกชนิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พฤติกรรมการร้อง การหาอาหารและการสืบพันธุ์  

พฤติกรรมการสร้างรัง การอพยพ การอนุรักษ์ 
  Birdwatching; classification; habitats; singing behavior; foraging and reproduction; 

nesting behavior; migration and conservation. 
 
SU315 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 (Natural Environmental and Art Work Conservation) 
  ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของ

ภัยคุกคามทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่อศิลปกรรม บริการของระบบนิเวศและการท่องเที่ยว     
เชิงนิเวศ หลักการพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม การประยุกต์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม และมรดกโลก 

  Basic knowledge of environment and natural resources; environmental problems; 
impact of physical, chemical and biological threats on art works; ecosystem services 
and eco- tourism; basic principle of natural and cultural environmental conservation; 
application of scientific knowledge to conservation of natural environment and art 
works; world heritage. 

  
SU316 โลกของจุลินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Microbial World) 
  ประโยชน์และความส าคัญของจุลินทรีย์ต่อวงการอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตรและการแพทย์

ต่อมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน  การใช้จุลินทรีย์โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
  Benefits and importance of food, industrial, agricultural and medical 

microorganisms in human daily life; responsible use of microorganisms for consumer 
and environmental safety. 
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SU317 อินเทอร์เน็ตสีขาว 3(3-0-6) 
 (White Internet) 
  บริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   ภัยคุกคามแบบ

ต่าง ๆ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายสังคม การป้องกันภัยคุกคาม ประเด็นความ
เป็นส่วนตัวของบริการอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากภัยคุกคาม กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้งานเครือข่าย เครื่องมือที่สามารถใช้งานเพ่ือเพ่ิมระดับ
ความปลอดภัย  

  Internet services and electronic transactions; threats from internet and social 
network usage; threat preventions; privacy issues of Internet services; impacts of threats; 
laws related to information technology and communication; online etiquette; tools for 
improving security. 

 
SU318 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Environment, Pollution and Energy) 
  ระบบนิเวศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มูลฝอย พลังงานและผลกระทบต่อ

ภาวะภูมิอากาศของโลก 
  Ecosystem; water pollution; air pollution; soil pollution; solid waste; energy and 

its impact on global climate. 
 
SU319 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  3(3-0-6)  
 (Science and Technology for Sustainable Development)  
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์และยั่งยื นในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือแสดงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

  Science and technology for creative and sustainable development of the country 
with regards to society, economy, education, public health and environment; learning 
science and technology from community learning centers; public communication and 
creation of media to demonstrate the impact of science and technology on the 
community.  
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SU320  โลกแห่งนวัตกรรม 3(3-0-6)  
 (World of Innovations)  
  ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนา การ

ประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคม 

  Philosophy, concepts and creation of various innovation at present and in the 
future; development, application and management; roles and effects of technological 
and innovative development on life, economy and society. 

  
SU321  วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 (Materials and Environmental Impacts)  
  การแบ่งประเภทวัสดุทั่วไป สมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ วัสดุในผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจ าวัน    

การจัดการขยะจากวัสดุ การน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ  
  General material classifications; basic properties of materials; materials in daily 

life products; material waste management; material recycling methods. 
 
SU322  การดูแลสัตว์เลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Pet Care) 
  เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนส าหรับผู้รักสัตว์ การดูแลที่มีประสิทธิภาพและ

เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่รับผิดชอบต่อสัตว์และสังคม โรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงติดต่อสู่คน และการป้องกัน
โรค แผนการขยายพันธุ์สัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการขายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
เลี้ยง 

  General aspects of pet care for animal lovers; effective care and responsible pet 
ownership for animals and society; zoonosis diseases from pet and diseases prevention; 
pet breeding plan; entrepreneurship in pet selling and pet business. 

 
SU323 จิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Public Mind) 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ความหมายของจิตสาธารณะ ความส าคัญของการมี         

จิตสาธารณะ องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะของบุคคล รูปแบบของจิตสาธารณะ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
จิตสาธารณะ การเขียนโครงการเกี่ยวกับจิตสาธารณะ 

  Background, meaning, and importance of public mind; composition of public 
mind in a person; type, concepts and related theories of public mind; factors 
contributing to public mind and related attributes; writing public mind projects. 
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SU324 เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Clean Technology in Industries)  
  ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อมลภาวะ มลภาวะที่มีผลต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม 

กระบวนการสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม  
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมพลาสติก การออกแบบอุตสาหกรรมที่
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

  Effects of industries on pollution; effects of pollution on societies and 
environment; clean processes in food, agricultural, textile and dyes, ceramics, metal, 
and plastic industries; industrial design for environmental conservation. 

 
SU325 ภูมิภาคโลก  3(3-0-6)  
 (World Regions)    
  แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคตามแนวทางภูมิทัศน์ สภาพทางพ้ืนที่ที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคของโลก ตระหนักความแตกต่างหลากหลายทาง
กายภาพและวัฒนธรรมของโลก 

  Landscape concepts of region, geographical features influencing economic, social, 
and cultural activities of people in different regions of the world, recognizing the 
diversity of the physical and cultural worlds. 

 
SU401 ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship) 
  ทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ความตระหนักถึงทักษะทางกฎหมาย ธุรกิจการบริหาร

จัดการ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
และด าเนินธุรกิจใหม่ 

  Essential skills for entrepreneurs; awareness of the legal, business, managerial, 
creative, analytical and interpersonal skills relevant to starting and running a new 
venture. 

 
SU402 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Innovation and Design) 
  แนวคิด หลักการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบตามขั้นตอน การท าความ

เข้าใจปัญหา การระดมความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติและเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ 
  Concepts and principles of innovation creation through the design thinking 

process; understanding challenges; brainstorming; learning through practice and 
creative publicization. 
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SU410 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 3(3-0-6) 
 (Records and Archives Management) 
  นิยาม ความหมายและความส าคัญของเอกสารต่อประสิทธิภาพการท างาน ฐานข้อมูล       

ธรรมมาภิบาล และความน่าเชื่อถือขององค์กร ระบบ มาตรฐาน และเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการคัดเลือก การจัดหา และประเมินคุณค่าเอกสารเพ่ือจัดเก็บ
ถาวรในหอจดหมายเหตุ กระบวนการจัดการ เผยแพร่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะ
แหล่งข้อมูล ฐานความรู้และหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

  Definition, meaning, and significance of records in relation to working efficiency; 
database; good governance and accountability of organisations; system, standard, and 
tools for systematic record keeping; concepts, theories, and principles of archival 
selection, acquisition, and appraisal for permanent storage in archives; processes of 
managing, providing access, and preserving archives as informational sources, 
knowledge base, and historical evidence. 

 
SU411 การเพาะเห็ดและการต่อยอดทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Mushroom Farming and Business Extension) 
  เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร

และอาหารเสริมสุขภาพจากเห็ด หลักการของกฎระเบียบและมาตรฐานการเกษตร การท่องเที่ยวและ
การผลิตอาหาร 

  Mushroom cultivation technology; mushroom farming and agro- tourism; 
development of food and nutraceutical products from mushroom; principles of 
regulation and standards in agricultural tourism and food production. 
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SU412 เทคโนโลยี เทคนิค และอุตสาหกรรมอีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 (E-Sport Technology, Techniques and Industry) 
  นิยามและประเภทของอีสปอร์ต การผสานองค์ประกอบเกมในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์

ด้านการศึกษา ความยอมรับในมหกรรมกีฬาที่ส าคัญ สังเวียนต่อสู้ออนไลน์ในระบบหลายผู้เล่น (โมบา) 
เกมยิงแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (เอฟพีเอส) มารยาทและแนวทางปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับ เทคโนโลยีการ
สื่อสารในอีสปอร์ต เทคโนโลยีการถ่ายทอดเกม กลยุทธของทีมและการบริหารระดับจุลภาค รูปแบบ
การเล่น การสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เล่น ทักษะที่ส าคัญในอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกมและ 
อีสปอร์ต แม่แบบทางธุรกิจ รายได้ของผู้เล่นและผู้ถ่ายทอดเกม การฝึกฝนและแข่งขันเกม กรณีศึกษา
จากการแข่งขันที่น่าสนใจ 

  Definition and types of e-sport; gamification and educational benefits; acceptance 
in major sport events; multiplayer online battle arena (MOBA) ; first-person shooting 
(FPS)  game; civility and acceptable practice; communication technology in e- sport; 
game broadcasting technology; team strategy and micro-management; playing styles; 
player communication and collaboration; e- sport essential skills, game and e- sport 
industry; business models; player and game- caster income; game practice and 
competition with case studies from interesting competitions. 

 
SU413  มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)  
 (Amazing Biotechnology Products)  
  ความหมายและประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่

น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน ของใช้ในครัวเรือน การเกษตร การบ าบัดน้ าเสีย
และการแพทย์ การค้นคว้าข้อมูลและน าเสนอผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจ การทดลองการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น  

  Meaning and history of biotechnology; interesting biotechnology products from 
industries of food, beverage, energy, household products, agriculture, wastewater 
treatment, and pharmaceuticals; conducting research on selected biotechnology 
products of interest; in- class presentation of selected products; preliminary 
experiments for creating biotechnology products.  
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SU414  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการผลิต 3(3-0-6)  
 (Indigenous Knowledge toward Production Process)  
  การท าน้ าตาลมะพร้าว กระบวนการผลิตน้ าตาลทราย การหมักข้าวหมาก กระบวน การหมักใน

อุตสาหกรรม การผลิตนมจากโค กระบวนการผลิตนม การทอผ้า กระบวน  การผลิตสิ่งทอ กระดาษสา 
กระบวนการผลิตกระดาษ ขนมไทย กระบวนการผลิตขนม การผลิตข้าวแบบดั้งเดิม กระบวนการผลิต
ข้าวสารอาหารแห้ง กระบวนการอบแห้ง 

  Production of home-made coconut sugar;  manufacturing of granulated sugar;  
fermentation of sweetened rice; industrial fermentation process; production of cow 
milk; milk production process; fabric weaving; production process for textile 
manufacturing; mulberry paper; the process of paper production; Thai desserts;  
manufacturing process of desserts; traditional manufacturing process of rice; modern  
manufacturing process of rice; dried foods; drying process. 

 
SU415 การตลาดและการเงินพื้นฐานส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Basic Marketing and Finance for Entrepreneurs) 
  ความส าคัญของการตลาดและการเงินส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ แนวคิดด้านการตลาด 

กลไกตลาด การวางแผนการตลาด แนวความคิดด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์
ทางการเงิน การระดมทุน ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  Importance of marketing and finance for new entrepreneurs; marketing concepts; 
marketing mechanism; marketing planning; finance concepts; financial planning; 
financial forecasts; fundraising; importance of financial risk management. 

 
SU416 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Business) 
  หลักการเบื้องต้นของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมในสังคมดิจิทัล รูปแบบการท าธุรกรรมที่

ปลอดภัยและประสบความส าเร็จบนระบบเครือข่าย การท าธุรกิจระหว่างองค์การ การท าธุรกิจ
ระหว่างองค์การและลูกค้า การท าธุรกิจระหว่างองค์การกับภาครัฐ ระบบบริหารจัดการด้านธุรกรรม
ดิจิทัล การตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ 

  Basic principles of electronic transactions; transactions in a digital society; 
different types of secure and successful online transactions; business-to-business (B2B); 
business-to-consumer (B2C); business-to-government (B2G); digital transaction 
management system; digital marketing; social media. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1   3(3-0-6) 
  (Calculus for Engineers I) 

ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ค่าสุดขีด
ของฟังก์ชัน รูปแบบยังไม่ก าหนด กฎของโลปิตาล ล าดับและอนุกรมอนันต์ อนุกรมก าลัง อนุกรมเทย์
เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน  

Limits and continuity.  Differentiation and applications of derivative in 
engineering.  Extreme of functions.  Indeterminate forms.  L’Hospital’ s rule.  Infinite 
sequences and series. Power series. Taylor and Maclaurin series.  

 
514 101 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1        3(3-0-6) 
 (General Physics I) 

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีจลน์ของ
แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ การสั่นและคลื่น เสียง  

Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid mechanics. 
Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Vibrations and waves. Sound.  

 
600 201 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 1   1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering I) 

อัตลักษณ์ของนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการก่อร่างความคิดทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้เครื่องมือการ
คิดพ้ืนฐาน 

Identity of technologists and engineers who graduate from Silpakorn 
University. Case studies and activities for idea generation in technology and engineering 
using basic thinking tools. 

 
600 202 ความคิดสร้างสรรค์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม 2   1(0-3-0) 
 (Creativity in World of Technology and Engineering II) 

กรณีศึกษาและกิจกรรมส าหรับการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยใช้
กระบวนการเชิงระบบ ทักษะการท างานในอนาคตส าหรับนักเทคโนโลยีและวิศวกรที่มีความคิด
สร้างสรรค ์

Case studies and activities for problem solving in technology and engineering 
using systematic processes. Future work skills for creative technologists and engineers. 
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614 201 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing) 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โธกราฟฟิก การร่างแบบด้วยมือเปล่า การเขียนภาพ
ออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพพิคทอเรียล การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียน
วัสดุยึดเหนี่ยว การเขียนแผ่นคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและส่วนประกอบของชิ้นงาน การให้
ขนาดและความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นพ้ืนฐาน  

Lettering.  Orthographic projection.  Freehand sketches.  Orthographic drawing. 
Pictorial drawing, Sections. Auxiliary views. Fastener drawing. Development. Detail and 
assembly drawings. Dimensioning and tolerancing. Basic computer-aided drawing. 

 
615 112 กลศาสตร์วิศวกรรม            3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 

ระบบของแรง แรงลัพธ์  สมดุลของอนุภาคและวัตถุ เกร็ ง  สถิตยศาสตร์ของไหล                 
จุดเซ็นทรอยด์และโมเมนต์ของความเฉื่อย จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม  

Force  systems. Resultants. Equilibrium  of  particles  and  rigid  bodies. Fluid 
statics.  Centroid  and  moment  of  inertia.  Kinetics and kinematics of  particles  and  
rigid  bodies. Newton’s laws of motion. Work and energy. Impulse and momentum. 

 
616 101  องค์ความรู้และหลักการส าหรับกระบวนการอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
 (Knowledge and Principle for Industrial Processes) 

สารเคมี สมบัติของสารและปฏิกิริยาเคมี การดุลมวลและพลังงานเบื้องต้น การปรับสภาพน้ า
ส าหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติวัสดุและการเลือกใช้วัสดุของงานวิศวกรรม การ
ป้องกันและการคุมการกัดกร่อนส าหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงพลังงานและการเผาไหม้
ในอุตสาหกรรม การจัดการสารเคมี มลพิษทางอากาศ การบ าบัดของเสีย และความปลอดภัยใน
โรงงาน หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมในโรงงาน 

Chemicals. Chemical properties and chemical reaction. Basic principle of mass 
and energy balance. Water pre-treatment for the use in the industrial factory. Material 
properties and selection in the engineering work.  Prevention and controlling of 
corrosion for the industrial equipment.  Energy fuel and combustion in the industry. 
Chemical management.  Air pollution.  Waste treatment and safety in the factory. 
Special topic of engineering in the industrial factory.  
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618 110   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร     3(2-3-4) 
 (Computer Programming for Engineers) 

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การออกแบบและสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การเขียนโฟลว์ชาร์ต การรับและ
แสดงผลข้อมูล ชนิดของข้อมูล ตัวด าเนินการ การเลือกท าตามเงื่อนไข การวนรอบท าซ้ า ฟังก์ชัน 
การจัดการแฟ้มข้อมูล การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรม  

Computer concepts.  Computer components.  Hardware and software 
interaction.  Program design and implementation using a high- level language. 
Flowcharts.  Input and output statements.  Data types.  Operators.  Conditional 
statements.  Looping statements.  Functions.  Files handling.  Program design and 
development with applications to solve engineering problem. 

 
618 112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1      3(3-0-6) 

    (Electrical Engineering Mathematics I)  
 วิชาบังคับก่อน : 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 

ปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์ส าหรับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้า ปริพันธ์หลายชั้นส าหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้า สมการอนุพันธ์ชนิดเชิงเส้นและชนิดไม่เป็นเชิงเส้น การประยุกต์สมการอนุพันธ์ใน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์แคลคูลัสด้วยฟังก์ชันเวกเตอร์ 

Integration and applications of integration for electrical circuit problem 
solving.  Multiple integration for electrical engineering.  Linear and non- linear 
differential equations.   Applications to differential equations in electrical and 
electronics engineering fields. Analysis of calculus with vector functions. 
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618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electrical Engineering) 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานทั้งวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดัน 
กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น การแปลงรูปพลังงาน
ไฟฟ้าเชิงกล เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการน าไปใช้งาน แนวคิดระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการ
ส่งถ่ายก าลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

Basic direct current (DC) and alternating current (AC) circuit analysis. Voltage, 
current and power.  Transformers.  Introduction to electrical machinery. 
Electromechanical energy conversion, generators, motors and their uses.  Concepts 
of three-phase systems. Methods of power transmission. Introduction to some basic 
electrical instruments. Basic electronic circuits. 

 
618 214  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2      3(3-0-6) 
 (Electrical Engineering Mathematics II)  
 วิชาบังคับก่อน : 618 112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1   

การวิเคราะห์เชิงซ้อน จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันเชิงซ้อน แมปปิ้ง คอนฟอร์มมอลแมปปิ้ง  
อินทิกรัลเชิงซ้อน วิธีการอินทิเกรตโดยใช้เรซิดิวและการประยุกต์ การแปลงลาปลาซ การเกิดขึ้นและ
ลักษณะเฉพาะของการแปลงลาปลาซ ตัวประกอบเชิงเดียว ตัวประกอบเชิงซ้ าและตัวประกอบเชิงซ้อน 
การประยุกต์การแปลงลาปลาสส าหรับแก้สมการอนุพันธ์ การวิเคราะห์วงจรด้วยการแปลงลาปลาซ 
อนุกรมฟูริเยร์ ฟูริเยร์อินทิกรัลและการแปลงฟูริเยร์ การวิเคราะห์วงจรและสเปคตรัมด้วยการแปลง    
ฟูริเยร์ สมการอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ เมทริกส์และพีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐาน  

Complex analysis. Complex numbers. Complex functions. Mapping. Conformal 
mapping.  Complex integrals.  Residue integration methods and applications.  Laplace 
transformation.  Occurrence and uniqueness of Laplace transformation.   Application of 
Laplace transformation to differential equations.  Circuit analysis with Laplace 
transformation.  Fourier series.  Fourier integrals and Fourier transform.  Circuit and 
spectrum analysis with Fourier transformation.  Partial differential equations and 
applications.  Introduction to matrix and linear algebra. 

 
618 216  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับวิศวกร      2(2-0-4) 
 (English for Engineering Communication) 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร โดยเน้นทักษะการอ่าน การฟัง การพูด 
การสนทนา 

Development of English language skills for engineers focusing on reading, 
listening, speaking and conversing. 
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618 222 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า        3(3-0-6) 
 (Electric Circuit Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน :  618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

ชิ้นส่วนวงจร เทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์โหนดและเมช วงจร
สมมูลและการถ่ายโอนก าลังงานสูงสุด การวิเคราะห์วงจรและก าลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส การวิเคราะห์ทรานเซียน วงจรอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง วงจรหม้อแปลงและ
ขดลวดคู่ วงจรโครงข่ายสองพอร์ท การตอบสนองความถี่ของวงจร ฟังก์ชันถ่ายโอน การประยุกต์ใช้
การแปลงลาปลาซส าหรับการวิเคราะห์วงจร 

  Circuit elements.  Direct current (DC)  circuit analysis techniques.  Node and 
mesh analysis.  Equivalent circuit and maximum power transfer.  Alternative current 
(AC)  circuit and power analysis.  Three-phase systems.  Transient analysis.  First and 
second order circuits. Transformer and coupled-coil circuits. Two-port network circuits. 
Circuit frequency response. Transfer function. An application of Laplace transform to 
circuit analysis. 

 
618 223  ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน     1(0-3-0) 
 (Basic Electrical and Electronic Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน  :   * 618 120  วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
                        * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การฝึกฝนการวัดพ้ืนฐานโดยใช้มัลติมิเตอร์และออสซิลโลสโคป การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 
(พีซีบี) การบัดกรีและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองเกี่ยวกับกฎและแนวคิดพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองการท างานและควบคุมมอเตอร์ 

Practice of basic measurement using multimeters and oscilloscopes.  Printed 
circuit board (PCB) design. Soldering and electronic circuit assembly. Experiments on 
fundamental laws and concepts of electrical and electronic engineering. Experiments 
on motor operations and control.  
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618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
 (Electronic Devices and Circuit Design) 

พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน า และทฤษฎีรอยต่อพี-เอ็น คุณลักษณะและการ
ประยุกต์ใช้งานไดโอดและซีเนอร์ไดโอด คุณลักษณะและการไบแอสไฟกระแสตรงของทรานซิสเตอร์
พาหะคู่ (บีเจที) และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (เอฟอีที) การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรขยายบี
เจทีและเอฟอีที คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งานโอเปอร์เรชันแนลแอมปลิฟายเออร์ (ออปแอมป์) 

Basic semiconductor physics and P- N junction theory.  Characteristics and 
applications of diodes and zener diodes.  Characteristics and DC biasing of bipolar 
junction transistor (BJT)  and field-effect transistor (FET) .  Analysis and design of BJT 
and FET amplifiers. Characteristics and applications of operational amplifier  (Op-Amp). 

 
618 225 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      1(0-3-0) 
 (Electronic Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
                        * อาจเรียนพร้อมกันได้ 

การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

Experiments related to 618 224 Electronic Devices and Circuit Design.  
 

618 228 การวิเคราะหว์งจรอิเล็กทรอนิกส์       3(3-0-6) 
 (Electronics Circuit Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน  : 618 224  อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟตรง วงจรขยาย วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ 
วงจรก าเนิดสัญญาณ วงจรคูณ เฟสล็อคลูป วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก วงจรแปลง
สัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล วงจรรวมเบื้องต้น วงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีการลดสัญญาณ
รบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

Analysis and design of DC power supply circuits, amplifiers, active filters, signal 
generator circuits, multiplier, phase- locked loop, digital- to- analog converter, analog 
to digital converter, basic integrated circuit, linear and nonlinear circuits.  Noise 
reduction techniques in electronic circuits. 
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618 240 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3(2-3-4) 
 (Data Structures and Algorithms) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 110  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร 

นิยามของอัลกอริทึมและการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึม ชนิดข้อมูลแบบนามธรรม การ
วิเคราะห์อัลกอริทึม การเรียกตัวเอง อัลกอริทึมต่างๆ ที่ใช้ในการเรียงล าดับข้อมูลและการค้นหา
ข้อมูล แฮชชิ่ง ต้นไม้แบบฮีป ต้นไม้แบบไบนารีเซิร์ช ต้นไม้เอวีแอล กราฟ การค้นหาเชิงกว้างและ
การค้นหาเชิงลึก การประมวลผลสตริง 

Definition of algorithms and problem solving using algorithms.  Abstract data 
types. Algorithm analysis. Recursion. Sorting and searching algorithms. Hashing. Heap 
trees. Binary search trees. Adelson-Velskii and Landis (AVL) trees. Graphs. Breadth-first 
search and depth-first search. String processing. 

 
618 241 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูลส าหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
 (Database Design and Programming for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 240   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โมเดลจ าลองความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล การท าข้อมูลให้เป็นมาตรฐานแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ภาษามาตรฐานส าหรับ
การนิยามข้อมูลและการใช้ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ คลังข้อมูล  

Database system concepts.  Relational data model.  Entity- relationship model    
(E-R model) .  Data normalization:  first, second, and third normal forms.  Structured 
Query Language (SQL). Object-oriented database. Data warehouse. 

 
618 242 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
 (Computer System Architecture and Organization) 

 วิชาบังคับก่อน :  618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  
618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก  

แนะน าระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบ  ชุดค าสั่งภาษาเครื่อง  การแสดงโปรแกรมใน
ระดับภาษาเครื่อง การประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การค านวณทางเลขคณิต
ส าหรับคอมพิวเตอร์  สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผล ไปป์ไลน์และซุปเปอร์สเกลลาร์  
หน่วยความจ าแคชและหน่วยความจ าเสมือน  ระบบอินพุตและเอาต์พุต  สถาปัตยกรรมระบบ
ประมวลผลแบบขนานเบื้องต้น 

Introduction to computer systems and organization.  Instruction set. 
Instruction-level representation of programs. Basic computer performance evaluation. 
Arithmetic for computers.   Processor architecture.   Pipeline and superscalar.  Cache 
and virtual memory. Input/output systems. Basic multiprocessor system architecture. 
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618 250 วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก              3(2-3-4) 
 (Digital Circuits and Logic Design) 

ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตบลูลีนและลอจิกเกต ตารางความจริง การลดรูปสมการ    
บลูลีนโดยใช้แผนผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรเชิงจัดหมู่ วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส วงจร
มัลติเพล็กซ์ และวงจรดีมัลติเพล็กซ์ ฟลิปฟล็อป การออกแบบวงจรเชิงล าดับ วงจรนับ วงจรชิฟต์รีจิ
สเตอร์ และหน่วยความจ า วงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล วงจรแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็น
แอนะล็อก ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น 

Number systems and codes.  Boolean algebra and logic gates.  Truth table. 
Minimization of boolean equations by Karnaugh map.  Combinational circuit design:  
encoders, decoders, multiplexers and demultiplexers.  Flip- flops.  Sequential circuit 
design:  counters, shift registers, and memory.   Analog to digital converter.  Digital to 
analog converter. Introduction to microcomputer and microprocessor. 

 
618 311 สถิติส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า       3(3-0-6) 
                (Statistics for Electrical Engineering) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและแบบไม่
ต่อเนื่อง ค่าคาดหมาย และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การประยุกต์ใช้สถิติกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

Probability theory.  Random variables.  Continuous and discrete probability 
distribution. Expected values and moment generating functions. Sampling distribution. 
Parameter estimation.  Hypothesis testing.  Linear regression and correlation.  Analysis 
of variance (ANOVA). Applications of statistics in electrical engineering. 

 
618 313    การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค     1(0-3-0) 
 (Technical Computer Applications) 

ฝึกฝนภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ช่วยในการค านวณและวิเคราะห์
ข้อมูลในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยการจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส าหรับการออกแบบวงจรและลายวงจรพิมพ์ (พีซีบี)  

Practice of computer languages and applications for electronic, electrical and 
computer engineering.  Applications that facilitate calculation and data analysis in 
electronic and electrical engineering fields.  Electrical circuit analysis with computer 
simulation. Computer applications for circuit and printed circuit board (PCB) design. 
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618 317   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเบื้องต้นส าหรับวิศวกร    2(2-0-4) 
 (Basic Technical English Writing for Engineers) 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร โดยเน้นทักษะทางการเขียนในเชิงเทคนิค
และทักษะการน าเสนอ 

Development of English language skills for engineers focusing on technical 
writing skill and presentation skill. 

 
618 326 การประยุกต์ระบบและสัญญาณ             1(0-3-0) 
 (Applications of System and Signal) 
               วิชาบังคับก่อน  :  618 313  การประยุกต์คอมพิวเตอร์เชิงเทคนิค 

หลักการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์และภาษาการโปรแกรมที่นิยมใช้ส าหรับงาน
ประยุกต์ระบบและด้านสัญญาณในปัจจุบัน การโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์  สังเคราะห์และกรอง
สัญญาณ การจ าลองและวิเคราะห์ระบบ การโปรแกรมส าหรับรับและวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวรับรู้
ภายนอก 

Principles of computer programming and programming language popularly 
used for current system and signal applications.  Programming for signal analysis, 
synthesis, and filtering.  System simulation and analysis.  Programming for acquisition 
and analysis of data from an external sensor. 
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618 327     ฟิสิกส์ของวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 
 (Physics of Electronic Materials and Devices) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 224   อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงสร้างแบบคริสตัลของของแข็งและการยึดเหนี่ยว ความไม่สมบูรณ์ในของแข็ง กลศาสตร์
ควอนตัมเบื้องต้น พลังงานเป็นช่วง หลักความไม่แน่นอนและสมการคลื่นของ โชรดิงเยอร์ ทฤษฎี
แถบพลังงานของโลหะ สารกึ่งตัวน าและฉนวน มวลประสิทธิผล ความหนาแน่นของเสตทฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันการกระจายตัวดิแรคเฟอร์มิ พลังงานเฟอร์มิและระดับพลังงานเฟอร์มิของสารกึ่งตัวน า
บริสุทธิ์  การโดป สารกึ่งตัวน าแบบเติมสาร สารกึ่งตัวน าแบบพีและเอ็น สารกึ่งตัวน าแบบ               
ดีเจนเนอเรทและนันดีเจนเนอเรท ปรากฏการณ์ส่งถ่ายพาหะ ความหนาแน่นของกระแส ดริฟท์ 
ความคล่อง การน าไฟฟ้า ความเร็วอ่ิมตัว ความหนาแน่นของกระแสจากการแพร่ ความสัมพันธ์ของ
ไอสไตน์ ปรากฏการณ์ฮอล    

Crystal structure of solids and bonding. Imperfections in solids. Introduction to 
quantum mechanics.  Energy quanta.  Uncertainty principle and Schrodinger’ s wave 
equation Energy band theory of metal, semiconductors and insulators. Effective mass. 
Density of state function. Fermi-Dirac distribution function. Fermi energy and intrinsic 
Fermi level.  Doping.  Extrinsic semiconductors.  P-  and N- type semiconductors. 
Degenerate and nondegenerate semiconductors. Carrier transport phenomenon. Drift 
current density. Mobility. Conductivity. Velocity saturation. Diffusion current density. 
Einstein relation. The Hall effect. 

 
618 344 วิศวกรรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Introduction to Operating System Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน :  618 242  สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์   

แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างโปรเซส การสื่อสารระหว่าง
โปรเซสและการประสานเวลา การโปรแกรมระบบและการโปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัด
ก าหนดการของกระบวนการ การจัดการหน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ าเสมือน ระบบไฟล์ ความ
ปลอดภัย ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง ระบบปฏิบัติการส าหรับระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว  

 Basic concepts and principles of operating system. Process structure. Inter-
process communication and synchronization.  System programming and 
multithreaded programming.  Process scheduling.  Memory management.  Virtual 
memory. File systems. Security. Real-time operating systems. Operating systems for 
embedded computing. 
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618 352  ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเบื้องต้น   3(2-3-4) 
 (Microcontroller and Basic Internet of Things) 

 วิชาบังคับก่อน :  618 110 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร  
ระบบไมโครคอนโทรเลอร์และโครงสร้างโดยทั่ ว ไป การเขียนโปรแกรมควบคุม

ไมโครคอนโทรเลอร์ การรับเข้าและส่งออกค่าแบบดิจิทัล การรับเข้าและส่งออกค่าแบบแอนะล็อก 
การขัดจังหวะ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แสดงผล การสื่อสารแบบอนุกรม การเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
แบบต่าง ๆ การเชื่อมต่อกับโมดูลที่น่าสนใจ การควบคุมมอเตอร์ การแปลงสัญญาณระหว่าง          
แอนะล็อกและดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

Microcontroller system and general structure. Programmig for microcontrolling. 
Digital input and output. Analog input and output. Interrupts. Interfacing with display 
devices.  Serial Communication.  Interfacing with various types of sensors.  Interfacing 
with interesting modules. Motor control. Signal conversion between analog and digital. 
Design and development of internet of things (IoT) systems. 

 
618 354  ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว      3(2-3-4) 
  (Computer and Embedded Systems) 
  วิชาบังคับก่อน   :  618 352   ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเบื้องต้น 

พ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบดิจิทัลที่ฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ไมโครคอนโทรเลอร์ที่
นิยมใช้ในปัจจุบันรวมถึงการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การแก้ไขจุดบกพร่องในโปรแกรม เทคนิคการ
ทดสอบส าหรับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาเอสแซมบลีและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การระบุ
สิ่งที่จ าเป็นในระบบ ประสิทธิภาพในการค านวณ ประเด็นด้านความปลอดภัย ปัจจัยทางต้นทุน 

 Introduction to the hardware and software design of digital computing 
systems embedded in electronic devices.  Topics related to the design and 
development of embedded systems.  Some popular microcontrollers and topics of 
basic programming, debugging, testing techniques for assembly- language programs 
and interfacing devices.  Identification of system requirements.  Computational 
throughput. Safety issues. Cost factors. 
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618 360 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า        3(3-0-6) 
 (Electromagnetic Fields and Waves) 
 วิชาบังคับก่อน  :   618 214 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

การวิเคราะห์เวกเตอร์สามมิติส าหรับวิศวกร สนามไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์และความเข้ม
ของสนามไฟฟ้า ความหนาแน่นฟลักส์ไฟฟ้า กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและศักย์ไฟฟ้า 
ตัวน าและฉนวนไฟฟ้า ความจุ สนามแม่เหล็กสถิต กฎของไบโอต-ชาวาร์ต กฎของแอมแปร์ เคิร์ลและ
ทฤษฎีบทของสโตก ความหนาแน่นฟลักส์แม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก วัสดุและตัวเหนี่ยวน าไฟฟ้า  
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนขนาดตามเวลาและสมการของแมกซ์เวลล์ กฎของฟาราเดย์ สมการของ
แมกซ์เวลล์  ศักย์ไฟฟ้าหน่วง หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สายน าสัญญาณ ท่อน าสัญญาณ 

Three- dimensional vector analysis for engineers.  Electrostatic fields. 
Coulomb’ s law and electric field intensity.  Electric flux density.  Gauss’ s law and 
divergence.  Energy and potential.  Conductors and dielectrics.  Capacitance. 
Magnetostatic fields.  Biot- Savart’ s law.  Ampere’ s circuitry law.  Curl and Stoke’ s 
theorem.  Magnetic flux density.  Magnetic forces.  Materials and inductance.  Time 
varying fields and Maxwell’  s equations.  Faraday’  s law.  Maxwell’  s equations. 
Retarded potentials.  Principle of electromagnetic waves.  Transmission line. 
Waveguide. 

 
618 361 หลักการระบบสื่อสาร       3(3-0-6) 
 (Principles of Communication Systems) 

แบบจ าลองการสื่อสาร สเปกตรัมของสัญญาณ การประยุกต์ใช้อนุกรมฟูริเยร์และการแปลง 
ฟูริเยร์ การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก (เอเอ็ม เอฟเอ็ม) สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะล็อก  
การเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลโดยวิธีมอดูเลตรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม) ประกอบด้วย
ทฤษฎีการชักตัวอย่าง และการแจงหน่วย การมอดูเลตแบบเดลตา การส่งผ่านสัญญาณดิจิทัลเบสแบนด์ 
การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล : การมอดูเลตสัญญาณแบบเอเอสเค การมอดูเลตสัญญาณแบบเอฟเอสเค 
และการมอดูเลตสัญญาณแบบพีเอสเค เทคนิคการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลาและแบบแบ่งความถี่  

Communication models. Spectrum of signals. Applications of Fourier series and 
transform. Analog modulations: amplitude modulation (AM), frequency modulation (FM). 
Noise in analog communication.  Analog to digital conversion:  pulse code modulation 
(PCM)  including sampling theory and quantization, delta modulation.  Baseband digital 
transmission.  Digital modulation:  amplitude- shift keying (ASK) , frequency- shift keying 
(FSK) , and phase-shift keying (PSK) .  Multiplexing techniques:  time division multiplexing 
(TDM) and frequency division multiplexing (FDM). 
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618 362 การประมวลสัญญาณดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Signal Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 214 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

หลักการของระบบและสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างสัญญาณที่ต่อเนื่อง
กับเวลาและการสร้างสัญญาณขึ้นใหม่จากตัวอย่าง การแปลงฟูริเยร์ของระบบและสัญญาณแบบ
เวลาไม่ต่อเนื่อง การแปลงซี การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง (ดีเอฟที) การแปลงฟูริเยร์อย่างรวดเร็ว 
(เอฟเอฟที)   การวิเคราะหแ์ถบความถี่ด้วยดีเอฟทแีละผลกระทบจากการวินโดว์        การออกแบบ
ตัวกรองดิจิทัลและการประยุกต์ดีเอสพ ี  

Principles of discrete-time signals and systems. Sampling of continuous-time 
signals and signal reconstruction from samples.  Fourier transform of discrete- time 
signals and systems.  Z transform.  Discrete Fourier Transform ( DFT) .  Fast Fourier 
Transform (FFT) .   DFT spectrum analysis and windowing effects.  Digital filter design 
and DSP applications.  

 
618 370  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6) 
 (Instrumentation and Electrical Measurement) 
 วิชาบังคับก่อน :  618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 

 แนวคิดพ้ืนฐานและศัพท์ที่บัญญัติใช้เฉพาะ ระบบของหน่วย ต้นเหตุของความผิดพลาด
ในการวัด การปรับเทียบ มาตรฐานการจัดการข้อมูล เครื่องมือวัดและการวัดแบบแอนะล็อก การ
เคลื่อนไหวชนิดขดลวดเคลื่อนที่แบบแม่เหล็กถาวร (พีเอ็มเอ็มซี) การเคลื่อนไหวชนิดแกนเหล็ก
เคลื่อนที่ การเคลื่อนแบบไดนาโมมิเตอร์ไฟฟ้า แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์    
โพเทนซิโอมิเตอร์ บริดจ์กระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือวัดก าลังและพลังงาน หม้อแปลง
เครื่องมือวัด หลักการเบื้องต้นของออสซิลโลสโคป เครื่องมือวัดแบบดิจิทัลประกอบด้วย การแปลงผัน
แอนะล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การแสดงผลแบบดิจิทัลและมัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล  

 Basic concepts and specific terminology.  System of units.  Sources of 
measurement errors.  Calibration.  Standard and treatment of data.  Analogue 
instrumentation and measurements.  Permanent magnet moving coil ( PMMC) 
movement.  Moving iron movement.  Electrodynamometer movement.  Ammeter. 
Voltmeter.  Ohmmeter.  Multimeter.  Potentiometer.  Direct current and alternating 
current bridges.  Instruments for power and energy measurements.  Instrument 
transformers. Basic principle of oscilloscopes. Digital instrumentation including analog 
to digital and digital to analog conversions, digital displays and digital multimeters. 
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618 371 ระบบควบคุมเชิงเส้น       3(3-0-6) 
 (Linear Control Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 214 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

ระบบควบคุมวงปิดและเปิด แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกายภาพ  ฟังก์ชัน
ถ่ายโอน บล็อกไดอะแกรม กราฟการไหลของสัญญาณ การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนเวลาและ
ในโดเมนความถี่ เกณฑ์เสถียรภาพของเราท์ การออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีรูตโลคัส  การควบคุม
แบบพีไอดี ผลตอบสนองเชิงความถี่ ไนควิสต์พล็อต โบเดพล็อต และแผนภูมินิโคลส์ การออกระบบ
ควบคุมโดยใช้วิธีผลตอบสนองเชิงความถ่ี  

Closed-loop and open-loop control systems. Mathematical models of physical 
systems.  Transfer function.  Block diagrams.  Signal flow graphs.  Time-domain and 
frequency-domain analysis of control systems.  Routh’ s stability criterion.  Control 
system design by root locus method. PID control. Frequency response.  Nyquist plots. 
Bode plots. Nichols charts. Control system design by frequency response method. 

 
618 390  การฝึกงาน                  1(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 
 (Training) 
 เงื่อนไข   :    นักศึกษาปี 3 ขึน้ไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยความเห็นชอบจากภาควิชาฯ ในช่วงภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 240 
ชั่วโมง 

Practical training in industrial sectors or organizations related to electronic, 
electrical or computer engineering by consent of department for no fewer than 240 
hours during summer session. 

 
618 391 เตรียมสหกิจศึกษา        1(0-3-0) 
 (Preparation for Cooperative Education) 
 เงื่อนไข   :    นักศึกษาปี 3 ขึน้ไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน เทคนิคการน าเสนองานและการเขียนรายงาน
ที่ถูกต้อง ศึกษาปัญหาของอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสหกิจศึกษา 

Principles, concepts, and processes of co- operative education including 
related rules or regulations. Proper communication and human relations in workplace. 
Presentation techniques. Formal report writing. Studying problems faced by industries 
in electronics and computer system engineering for the co-operative study. 
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618 415    การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและพีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์    3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis and Applied Linear Algebra) 
 วิชาบังคับก่อน :  618 214  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 

หลักการระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการเชิงตัวเลขและ
ขั้นตอนส าหรับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม เนื้อหาโดยสังเขปของพีชคณิตเชิง
เส้นประยุกต์ เมทริกซ์แบบสมมาตร เมทริกซ์แบบเชิงตั้งฉาก เมทริกซ์แบบรูปสามเหลี่ยม เมทริกซ์
แบบสามเหลี่ยมบนและล่าง เมทริกซ์แบบไตรไดแอกโกนอล ค่าความผิดพลาดในการค านวณและ
หลักการพ้ืนฐานการแก้สมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การก าจัดแบบเกาส์เซียน การประมาณค่าเส้น
โค้งของข้อมูลโดยใช้วิธีการก าลังสองน้อยที่สุด  วิธีการประมาณค่าในช่วง การอินทิเกรตและการหา
อนุพันธ์เชิงตัวเลข ค าตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาที่มีค่าเริ่มต้น 

Introduction to principles of numerical methods.  Application of numerical 
methods and algorithms to problems in applied science and engineering. Overview of 
applied linear algebra.  Symmetric metrics.  Orthogonal metrics.  Lower and upper 
triangular metrics.  Tridiagonal metrics.    Errors in computing and basic concepts of 
solving linear and nonlinear equations. Gaussian elimination. Least-squares fitting for 
data curve. Interpolation. Numerical integration and differentiation. Numerical solution 
to ordinary differential equations and initial value problems. 

 
618 418  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานส าหรับวิศวกร     2(2-0-4) 
 (English for Engineering Work Life) 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตการท างานของวิศวกร ทั้งทักษะทางด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน การสัมภาษณ์งาน การเขียน
ประวัติส่วนตัวในการสมัครงาน การเขียนและอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงวิศวกรรม 

        Development of English language skills for engineer to apply in engineer work 
life including listening, speaking, reading and writing skills Jobs interview. CV/Resume 
for job application. Writing and reading electronic email in engineering field. 

 
618 421 ไฟฟ้าและความปลอดภัย       3(3-0-6)  

(Electricity and Safety) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม้ทางไฟฟ้าและ

วิธีป้องกันเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากไฟฟ้า เรียนรู้เกี่ยวกับสายไฟฟ้า ระบบสายดินและกระแสไหลลงดิน 
ความรู้เรื่องการตรวจวัด และความปลอดภัยในการท างาน ข้อควรระวังเก่ียวกับไฟฟ้า 

Fundamental knowledge of electricity. Electric shock and short circuit. Electric 
fire and protection. Study of electrical wiring. Grounding systems and ground leakage 
current. Knowledge on measurement work and safety inspection. Caution and first aid 
for electrical accidents. 
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618 430  ระบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก      3(3-0-6) 
 (Very Large Scale Integrated Systems)  

ทฤษฎีและรูปแบบของมอสทรานซิสเตอร์ การสร้างเกตซีมอส เทคโนโลยีวงจรรวมและ
กระบวนการประดิษฐ์ เทคนิคและหลักเกณ์ส าหรับการออกแบบไอซี แบบและการคาดเดาสมรรถนะ
ของซีมอสโดยใช้แคดและเครื่องมือการจ าลองแบบ การปรับปรุงสมรรถนะของวงจรซีมอสให้
เหมาะสมที่สุด ทฤษฎีของเอฟพีจีเอและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง การสร้างวงจรต้นแบบรวมขนาดใหญ่
มาก (วีแอลเอสไอ) โดยใช้เอชดีแอล การทดสอบและการปรับปรุงสมรรถนะให้เหมาะสมที่สุด  

Theories and models of the metal–oxide– semiconductor (MOS)  transistor. 
Complementary MOS (CMOS)  gate construction.  Integrated circuit technology and 
fabrication processes.  Techniques and rules for integrated circuit ( IC)  design.  CMOS 
layouts and performance estimation using computer- aided design ( CAD)  and 
simulation tools.  Performance optimization for  CMOS circuits.  Theories of field 
programmable gate array (FPGA)  and related technologies.  Prototyping very- large-
scale- integration (VLSI)  circuits using hardware description languages (HDL) .  Testing 
and optimization. 

 
618 432         อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง                   3(3-0-6) 
       (Power Electronics) 

 วิชาบังคับก่อน  : 618 224 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลังและวงจรขับประตูสัญญาณ 

ประกอบด้วยไดโอดก าลัง ซิลิคอน คอนโทรล เร็คติไฟร์เออร์ (เอสซีอาร์) ทรานซิสเตอร์สองหัวก าลัง 
มอสเฟตก าลังและไอจีบีที วงจรเรียงกระแสและคอนเวอร์เตอร์ความถี่ต่ า เทคนิคการมอดูเลตความ
กว้างพัลส์ (พีดับเบิลยูเอ็ม) วงจรดีซี/ดีซีคอนเวอร์เตอร์แบบสวิทชิงความถี่สูงและวงจรควบคุมแบบ
ต่าง ๆ  เทคนิคและวงจรซอฟต์สวิตชิงดีซี/เอซีอินเวอร์เตอร์ คอนเวอเตอร์และอินเวอเตอร์ก าลังแบบ
เรโซแนนซ์ วงจรการแก้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลังแอ็กทิฟ การประยุกต์ใช้งาน
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

Semiconductor devices for power electronic circuits and gate driving circuits 
including power diodes, silicon control rectifier (SCR), power BJT, power MOSFET, and 
insulate gate bipolar transistor (IGBT). Low-frequency rectifiers and converters. Pulse 
width modulation (PWM) technique. High-frequency switching DC/DC converters and 
control circuits.   Soft switching DC/ AC inverters and techniques.  Resonant power 
converters and invertors.  Active power factor correction circuit.  Power electronics 
applications. 
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618 433     ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง      1(0-3-0) 
 (Power Electronics Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : * 618 432 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
      * อาจเรียนพร้อมกันได้ 
 การทดลองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา 618 432 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 Experiments related to 618 432 Power Electronics. 
 
618 437  เครื่องจักรไฟฟ้า        3(3-0-6) 
 (Electrical Machines) 
 วิชาบังคับก่อน :  * 618 120 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
     * อาจเรียนพร้อมกันได ้

วงจรแม่เหล็ก   หลักการแปลงพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานกล    ทฤษฎีและการวิเคราะห์ 
หม้อแปลงหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการท างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
การสร้างแรงบิดและการสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง โครงสร้างและหลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส โครงสร้างและหลักการของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าหนึ่งเฟสและสามเฟส โครงสร้างและหลักการท างานของมอเตอร์  
สเต็ปปิง โครงสร้างและหลักการของมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน  

Magnetic circuits.  Principles electrical and mechanical energy conversion.  
Theory and analysis of single phase and three-phase transformers.  Principles of DC 
and AC machines, torque generation and electromotive force generation.  Structure 
and principles of DC machines.  Structure and principles of synchronous machines. 
Structure and principles of single phase and three- phase induction machines. 
Structure and principles of stepping motor.  Structure and principles of brushless DC 
motors. 

 
618 438 วิศวกรรมการส่องสว่าง    3(3-0-6)     
  (Illumination Engineering)   

พ้ืนฐานเกี่ยวกับแสงและการส่องสว่าง แหล่งก าเนิดแสงและลักษณะทางกายภาพของแสง 
การรับรู้ทางการมองเห็น หน่วยและการวัดปริมาณการส่องสว่าง การค านวณแสงสว่างภายในและ
ภายนอกอาคาร บริภัณฑ์ไฟฟ้าของระบบส่องสว่าง หลอดไฟ หลักการควบคุมแสงสว่าง การออกแบบ
แสงสว่างภายในและภายนอกอาคารพาณิชย์ โรงงาน โรงพยาบาล สนามกีฬา ป้ายโฆษณา และถนน 

Fundamentals of light and illumination. Sources and physical characteristics of 
light. Vision perception. Illumination measuring units and measurements. Interior and 
exterior lighting calculations.  Electrical apparatus of illumination.  Electric light. 
Principles of illumination controlling.  Design of interior and exterior lighting in 
commercial buildings, industrial buildings, hospitals, stadiums, billboards, and streets. 
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618 439 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  3(3-0-6) 
 (Electric Drive) 

สวิตซ์กึ่งตัวน าที่ใช้ในงานไฟฟ้าก าลัง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกลไฟฟ้า
กระแสตรง หลักการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรชอพเพอร์ รูปแบบการสร้าง
สัญญาณขับสวิตช์แบบพีดับบลิวเอ็มส าหรับคอนเวอร์เตอร์ดีซีเป็นดีซีแบบฟูลบริดจ์ การขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสที่วิเคราะห์ในสภาวะคงตัว       
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวน า อินเวอร์เตอร์แหล่งก าเนิดแรงดันไฟฟ้าสามเฟส 
สัญญาณขับสวิตซ์แบบซิกซ์สเตพและแบบไซน์สามเหลี่ยมพีดับเบิลยูเอ็ม หลักการของเครื่องกลไฟฟ้า
แบบซิงโครนัส การขับเคลื่อนด้วยการควบคุมแบบเวกเตอร์ของเครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
สามเฟส เซนเซอร์วัดต าแหน่งมุมโรเตอร์ การค านวณความเร็วโดยใช้ข้อมูลต าแหน่งมุมโรเตอร์ 
หลักการของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 
การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 

Power semiconductor switches.  Mathematical model of DC machines. 
Principle of DC motor speed control.  Chopper circuit.  PWM schemes for full-bridge 
DC/DC converter. DC motor drive. Three-phase induction motor drive in case of steady-
state analysis. Speed control of induction motor. Three-phase voltage source inverter 
(VSI) .  Six- step and sine-∆  PWM.  Principle of synchronous machines.  Vector control 
drive of three- phase permanent magnet synchronous machines ( PMSM) .  Position 
sensors.  Speed calculation based on the rotor position.  Principle of brushless DC 
motor. Brushless DC motor drive. Speed control system of brushless DC motor. 

 
618 445  การออกแบบระบบเชิงวัตถุส าหรับวิศวกร     3(3-0-6) 
 (Object-Oriented System Design for Engineers) 
 วิชาบังคับก่อน :  618 240   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

แนวคิดของระบบเชิงวัตถุ วัตถุ คลาส เอนแคปซูเลชัน เครื่องมือในการออกแบบ            
การออกแบบและการสร้างระบบเชิงวัตถุในทางปฏิบัติ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุและการ
วิเคราะห์ 

Object- oriented system concepts.  Objects.  Classes.  Encapsulation.  Design 
tools.  Practical approaches to object-oriented system design and implementation.  
Problem solving using object-oriented modeling concepts and analysis. 
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618 446  ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 (Industrial Computer Systems) 
 วิชาบังคับก่อน  : 618 352  ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเบื้องต้น 

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม ระบบ
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แบบกระจาย ตัวควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้ ตัวควบคุมเชิงตรรกที่
สามารถโปรแกรมได้ (พีแอลซี) และการควบคุมก ากับดูแลและเก็บข้อมูล (สกาดา) การสื่อสารข้อมูล 
ประกอบด้วย การส่งข้อมูล การอินเตอร์เฟสในระบบสื่อสารและตัวกลางในการส่ง แนะน า เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูลส าหรับการควบคุมในอุตสาหกรรม 

Operating systems and system software. Industrial computer control systems. 
Distributed computer control systems. Programmable controllers. Programmable logic 
controller ( PLC)  and supervisory control and data acquisition ( SCADA) .  Data 
communication including data transmission, communications interfacing and 
transmission media.  Introduction to computer networks and data communication 
protocols for industrial control.  

 
618 448     วิศวกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว        3(3-0-6) 

      (Embedded Software Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 242  สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ 

หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสมองกลฝังตัวซึ่งมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 
คุณสมบัติหลักของระบบซอฟต์แวร์ฝังตัว วิธีและเทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับระบบสมองกลฝังตัว 
ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงส าหรับระบบสมองกลฝังตัว การโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัวและการ
โปรแกรมแบบเวลาจริง  

Basic concepts of software engineering.  Embedded systems with constrained 
resources.  Key properties of the embedded software systems.  Software engineering 
methods and techniques for embedded systems.   Real- time operating systems for 
embedded systems. Embedded system programming and real-time programming.  

 
618 449 การรู้จ ารูปแบบเบื้องต้น                     3(3-0-6) 
 (Introduction to Pattern Recognition) 

ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์ ต้นไม้ตัดสินใจ ระบบกฏแบบฟัซซี ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม     
ตัวจ าแนกพ้ืนฐาน การสกัดลักษณะส าคัญ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โครงข่ายประสาทเทียม 
การเรียนรู้เชิงลึก 

Bayes decision theory.  Decision Tree.  Fuzzy rule- based system.  Clustering 
algorithms. Basic classifiers. Feature extraction. Principal component analysis. Artificial 
neural networks. Deep learning. 
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618 455 การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัล        3(3-0-6) 
  (Digital System Design and Implementation)   
 วิชาบังคับก่อน : 618 250  วงจรดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก 

แนะน าการออกแบบและการประยุกต์ใช้งานระบบดิจิทัล ระเบียบวิธีการออกแบบระบบ
ดิจิทัล ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ (เอชดีแอล) การออกแบบระบบดิจิทัลโดยใช้ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ 
การออกแบบวงจรลอจิกเชิงจัดหมู่และเชิงล าดับโดยใช้ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ การออกแบบวงจร
ค านวณทางคณิตศาสตร์ การออกแบบระบบดิจิทัลที่มีความซับซ้อนโดยใช้ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ 
การจ าลองการท างาน และการตรวจสอบ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างเอฟพีจีเอ การออกแบบและ
สร้างระบบดิจิทัลโดยใช้เอฟพีจีเอ  

Introduction to digital system design and applications.  Digital system design 
methodology.  Hardware Description Language (HDL).  Digital system design using HDL. 
Design of combination and sequential logic using HDL. Complex digital system design 
using HDL.  Design of arithmetic circuits.  Simulation and verification.  Field 
programmable gate array (FPGA)  architecture and organization.  Digital system design 
and implementation using FPGA.   

 
618 456 อุปกรณ์ควบคุมตรรกะที่โปรแกรมได้  3(3-0-6) 
  (Programmable Logic Controller: PLC) 

โครงสร้างและการท างานของอุปกรณ์ควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ ( พีแอลซี) 
การเขียนโปรแกรมแลดเดอร์ส าหรับควบคุมพีแอลซี การเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุตเพ่ือควบคุมการ
ท างานของระบบ การประยุกต์ใช้งานควบคุมระบบต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งาน พีแอลซี 
ร่วมกับแมกเนติกคอนแทกเตอร์และจอสัมผัส เอชเอ็มไอ การสื่อสารข้อมูลในอุตสาหกรรม  

Structure and operation of Programmable Logic control ( PLC) .   Ladder 
programming for PLC control.  Input and output connection to control system 
operations.  Applications for controlling systems in industrial plants.  Using PLC with 
magnetic contactors and Human Machine Interface ( HMI) .   Communication for 
industrial control. 
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618 464 สัญญาณสุ่มและกระบวนการสโตแคสติก     3(3-0-6) 
 (Random Signals and Stochastic Processes) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น สัญญาณสุ่ม ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม โมเมนต์ ฟังก์ชันการ
กระจาย ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มหลายตัว การแปลง การกระจายแบบ          
มีเงื่อนไข ล าดับของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีบทลิมิตกลาง กระบวนการสโตแคสติกประกอบด้วยความ
แปรปรวนร่วมและกระบวนการคงที ่ 

Probability theory.  Random signals.  Random variables.  Functions of random 
variables. Moments. Distribution functions. Characteristic functions. Functions of multi-
random variables.  Transformations.  Conditional distributions.  Sequence of random 
variables.  Central limit theorem.  Stochastic processes including covariance and 
stationary processes. 

 
618 466  การประมวลผลภาพดิจิทัลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Introduction to Digital Image Processing) 

พ้ืนฐานภาพดิจิทัล การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การหาขอบภาพ การแปลงทาง
เรขาคณิตของภาพ แบบจ าลองสี ลักษณะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การแทนและอธิบายภาพ  

Digital image fundamentals.  Image enhancement.  Image filtering.  Edge 
detection.  Geometrical transformation of images.  Color models.  Morphology.  Image 
segmentation. Image representation and description.  

 
618 472  ระบบควบคุมแบบดิจิทัล       3(3-0-6) 
 (Digital Control Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 618 371  ระบบควบคุมเชิงเส้น 

กระบวนการสุ่มและการโฮลด์ การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และการแปลงดิจิทัลเป็น    
แอนะล็อก การแปลงซีและการแปลงซีแบบดัดแปลง ฟังก์ชันถ่ายโอน การท าแบบจ าลองของระบบ
ควบคุมแบบดิจิทัล แผนภาพแบบบล็อก กราฟการไหลของสัญญาณ การประเมินการตอบสนองของ
ระบบ ความเสถียร การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทัล ตัวอย่างระบบควบคุม 

Sample and hold operations. Analog to digital (A/D) and digital to analog (D/A) 
conversions. Z transform and  modified Z transform. Transfer functions. Modeling of 
digital control systems.  Block diagrams.  Signal flow graphs.   System response 
evaluation. Stability.  Design of digital control systems. Examples of control systems. 
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618 473 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์       3(3-0-6) 
 (Sensors and Transducers) 

การจ าแนกและแบบจ าลองของเซ็นเซอร์ ขอบเขตการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์โดยสังเขป 
ทิศทางเทคโนโลยีการประดิษฐ์ไมโครเซ็นเซอร์และสมาร์ทเซ็นเซอร์ พ้ืนฐานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์
แบบสารกึ่งตัวน า เซ็นเซอร์คลื่นอะคูสติกส์บนพ้ืนผิว (ซอว์) เซ็นเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า ออปติคอล
เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ทางเคมี เซ็นเซอร์ความร้อน เซ็นเซอร์เชิงกล  และทรานสดิวเซอร์  

Sensor classification and sensor models. Overview of sensor application areas. 
Orientation in microsensor and smart sensors fabrication technologies. Introduction to 
semi- conductive sensors.  Surface Acoustic Wave (SAW)  sensors.  Magnetic sensors. 
Optical sensors.  Chemical sensors.  Thermal sensors.  Mechanical sensors and 
transducers. 

 
618 476 การทดสอบแบบไม่ท าลาย  3(3-0-6) 
  (Non-destructive Testing) 

แนะน าวิธีการทดสอบแบบไม่ท าลาย วิธีการทดสอบโดยการแทรกซึมของของเหลว วิธีการ
ทดสอบโดยอนุภาคแม่เหล็ก วิธีการทดสอบโดยกระแสเอ็ดดี วิธีการทดสอบโดยอัลตรา โซนิค วิธีการ
ทดสอบโดยคลื่นไมโครเวฟ วิธีการทดสอบโดยภาพถ่ายของรังสีเอ็กซ์และแกมมา วิธีการทดสอบแบบ
ไม่ท าลายชนิดพิเศษ การประยุกต์ทางด้านการทดสอบผลผลิตทางการเกษตร 

Introduction to nondestructive testing.  Liquid penetrant testing.  Magnetic 
particle testing. Eddy current testing. Ultrasonic testing. Microwave testing. X-ray and 
gamma ray testing.  Special nondestructive testing.  Agricultural product testing 
application. 
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618 477 การด าเนินการของตัวควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Implementation of Digital Controller) 

ชนิดของตัวควบคุม การเปรียบเทียบระหว่างสมการอนุพันธ์และสมการผลต่าง การแปลง
ระบบจากเอสโดเมนเป็นซีโดเมน การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล โครงสร้างของตัวควบคุมดิจิทัล 
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เครื่องมือที่ใช้พัฒนาส าหรับการด าเนินการ การจ าลองบนตัวควบคุม
ดิจิทัล สถาปัตยกรรม แผนที่ความจ า อินเตอร์รัพท์ วัตถุประสงค์ทั่วไปของดิจิทัลอินพุทดิจิทัล
เอาท์พุท ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ตัวจัดการอีเวนท์ในหน่วยแคพเจอร์ ตัวจัดการ       
อีเวนท์ในหน่วยสัญญาณคิวอีพี ตัวจัดการอีเวนท์ในหน่วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม การด าเนินการของ
ตัวควบคุมแบบพีไอ  

Types of controller.  Comparison between differential and difference 
equations.System conversion from s-domain to z domain. Designs of digital controller. 
Digital controller platforms.  Concept of basic programming.  Development tools for 
implementation.  Digital controller simulation.  Architecture.  Memory map.  Interrupts. 
General purpose digital input/ output.  Analog to- digital converter.  Event manager, 
Capture Unit. Event manager, QEP Unit. Event manager, PWM Unit. Implementation of 
PI controller. 

 
618 480     วิศวกรรมเสียง        3(3-0-6) 
 (Audio Engineering) 

พ้ืนฐานเบื้องต้นของการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าส าหรับการตรวจจับ     
การวัด การประมวลผล การบันทึกและการผลิตซ้ าสัญญาณความถี่เสียง หลักการพ้ืนฐานของเสียง 
อะคูสติกส์เบื้องต้น การแพร่กระจายของเสียง วงจรเทียบคล้ายทางกลและทางอะคูสติกส์ ไมโครโฟน 
ดอกล าโพงชนิดขดลวดเคลื่อนที่   การวัดพารามิเตอร์ของดอกล าโพง  ระบบตู้ล าโพงแบบปิด ระบบ
ตู้ล าโพงแบบมีช่องเปิด ครอสส์โอเวอร์ เครื่องขยายก าลังเสียง การลดเสียงรบกวน ระบบการวัดและ
ทดสอบเครื่องเสียง อะคูสติกส์เชิงจิตวิทยาพ้ืนฐาน 

Introduction to application of tools in electrical engineering for detection, 
measurement, processing, recording and reproduction of audio frequency signals. 
Basic principles of sound.  Fundamentals of acoustics.  Sound radiation.  Mechanical 
and acoustical analogous circuits.  Microphones.  Moving- coil loudspeaker drivers. 
Loudspeaker parameter measurement. Closed-box loudspeaker systems. Vented-box 
loudspeaker systems. Crossovers. Audio power amplifiers. Noise reduction.  Test and 
measurement of audio systems.  Basic psychoacoustics. 
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618 481 อะคูสติกส์วิศวกรรมเบื้องต้น                 3(3-0-6)  
                 (Introduction to Engineering Acoustics) 

แนวคิดเชิงทฤษฎีพ้ืนฐานของระบบอะคูสติกส์ การสั่นทางกล ปรากฏการณ์คลื่นระนาบ 
และคลื่นทรงกลม ปรากฏการณ์การดูดกลืน การส่งผ่านและการสะท้อนกลับคลื่นเสียง การได้ยิน
เสียง เสียงในสภาพแวดล้อมปิด การประยุกต์ในงานอะคูสติกส์วิศวกรรม 

Basic theoretical concepts of acoustical systems.  Mechanical vibration.  Plane 
and spherical wave phenomena.  Absorption phenomena.  Sound wave transmission 
and reflection. Hearing. Sound in enclosed spaces. Engineering acoustics applications. 

 
618 483 การควบคุมเสียงรบกวน       3(3-0-6) 
 (Noise Control) 

ธรรมชาติของเสียงและการควบคุมเสียงรบกวนเบื้องต้น หลักการของการได้ยินเสียง           
การตอบสนองของมนุษย์ต่อเสียงรบกวน หน่วยและระดับเสียง อุปกรณ์และเครื่องมือวัดเสียงรบกวน 
ลักษณะของเสียงในห้อง  การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านสิ่งกีดขวางและผ่านที่โล่ง  การแพร่กระจายเสียง   
การควบคุมการสั่นสะเทือน 

Nature of sound and introduction to noise control.  Principles of hearing. 
Human response to noises. Units and levels. Instrumentation for noise measurement. 
Room acoustics. Transmission through structures and outdoors.  Sound propagation. 
Vibration control.  

 
618 484     การเป็นผู้ประกอบการกับงานนวัตกรรม  3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship) 

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ในองค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการเริ่มต้นสร้าง
ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง แฟรนไชส์ และรูปแบบการท าธุรกิจ การวิจัยตลาดและการตลาด
เบื้องต้น แหล่งเงินทุนและวิธีการระดมเงินทุน การจัดการด้านการเงิน กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น ความ
เป็นผู้น าธุรกิจ 

Innovations and creations in existing organizations as well as entrepreneurship 
in start-up small and medium businesses, franchises, and other business formats. 
Introduction to market research and marketing.  Sources of funds and fund raising. 
Financial management. Introduction to business law. Business leadership. 
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618 485     การจัดการโครงการวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  (Engineering Project Management) 

การจัดการและการบริหารในบริบทของการวิจัยด้านวิศวกรรมและโครงงานการออกแบบ 
ระเบียบวิธีวิจัยและทักษะด้านสารสนเทศ มุมมองด้านความเสี่ยง การจัดการเวลาและทรัพยากร  
การประมาณและจัดการด้านราคา การสื่อสาร ความเป็นผู้น า การจัดการด้านคุณค่าและคุณภาพของ
โครงการ การจัดซื้อจัดหา การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือในการจัดการโครงการผ่ านเว็บ 
การวัดและควบคุมสมรรถนะ การประเมินและปิดโครงการ 

Management and administration in the context of engineering research and 
design projects.  Research methodology and information skills.  Perspectives of risks. 
Resource and time management. Cost estimation and management. Communication. 
Leadership.  Project quality and value management.  Procurement.  Human resource 
management. Web-based project management tools. Performance measurement and 
control. Project evaluation and termination.  

 
618 486 เส้นใยแก้วน าแสง        3(3-0-6) 
 (Fiber Optic) 

พ้ืนฐานทางแสงและเส้นใยแก้วน าแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแก้วน าแสง คุณสมบัติของเส้น
ใยแก้วน าแสง การเชื่อมต่อสายและการเชื่อมร่วมสาย แหล่งก าเนิดแสง ตัวตรวจจับแสง สัญญาณ
รบกวนและการตรวจจับ การมอดูเลต การมัลติเพล็กซ์ทางความยาวคลื่น การออกแบบระบบเส้นใย
แก้วน าแสง  

Fundamentals of light and fiber optics.  Optical fiber parameters.  Fiber 
properties.  Connecting and coupling of fibers.  Light sources.  Light detectors.  Noise 
and detection.  Modulation.  Wavelength Division Multiplexing.  Fiber optic system 
design.     

 
618 487  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกร      3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence for Engineers) 

วิชาบังคับก่อน   :   618 240 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  
ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์  ตัวกระท าที่ฉลาด การแก้ปัญหาโดยการค้นหา  

การแทนความรู้  การหาเหตุผล การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก การค านวณเชิง
วิวัฒนาการ ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์   

History of artificial intelligence. Intelligent agents. Problem solving by searching. 
Knowledge representation.  Reasoning.  Machine learning and deep learning. 
Evolutionary computation. Artificial intelligence for robotics. 
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618 489 การออกแบบเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลส าหรับองค์กร   3(3-0-6) 
  (Web Applications and Databases Design for Organization) 

กระบวนการท างานในองค์กรภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม แนวความคิดการท าธุรกิจ 
รูปแบบการท าธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร แอพพลิเคชันที่ใช้งานในองค์กร วิเคราะห์ข้อดีและ
ข้อจ ากัดของกระบวนการท างานในองค์กร เขียนโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือลด
กระบวนการท างาน และข้อผิดพลาดในองค์กร 

Workflows in business and industrial organizations. Business concepts. Working 
processes and goals of the organizations. Applications used in organizations. Analyzing 
the benefits and limitations of working process in each organization.  Writing 
fundamental program and database to reduce workflows and errors in organization.   

 
618 493 สหกิจศึกษา      9(ไม่น้อยกว่า 640 ช่ัวโมง) 
 (Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน  :    618 391 เตรียมสหกิจศึกษา 
 เงื่อนไข   :    นักศึกษาปี 4 ขึน้ไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ใน
อุตสาหกรรมจริง ได้ประสบการณ์จริงและมโนทัศน์ในการประกอบอาชีพวิศวกร วิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ปฏิบัติการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ได้วิเคราะห์ไว้ 
น าเสนอผลการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงาน  

Self- learning and practicing essential skills in electronics and computer 
engineering in real industrial setting. Acquiring experiences and conceptual thinking as 
professional engineer.  Analyzing problems and solving them via theoretical and the 
practical approaches. Executing proposed plan to solve project problem. Completing 
final oral presentation and submitting final reports. 

 
618 494 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับสหกิจศึกษา 2(0-6-0) 
 (Electronics and Computer System Engineering Project for Cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน :    618 493 สหกิจศึกษา 
 เงื่อนไข   :   นักศึกษาปี 4 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เลือกหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดท าวัตถุประสงค์ แผนงาน ทฤษฎีบท 
และขั้นตอนการด าเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ส าหรับ สหกิจ
ศึกษา น าเสนอโครงงานโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า 

Selection of project topics and supervisors.  Preparation of objectives, project 
plan, theories, and procedure for conducting  project in electronics and computer  
engineering for cooprative education. Project proposal presentation by reporting and 
oral examination. 
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618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 1   1(0-3-0) 
 (Electronics and Computer System Engineering Project I) 
 เงื่อนไข   :   นักศึกษาปี 4 ขึ้นไป และโดยความยินยอมของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เลือกหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดท าวัตถุประสงค์ แผนงาน ทฤษฎี 
และขั้นตอนการด าเนินงานโครงงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ น าเสนอโครงงาน
โดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า 

Selection of project topics and supervisors.  Preparation of objectives, project 
plan, theories, and procedure for conducting project in electronics and computer  
engineering.  Project proposal presentation by reporting and oral examination. 

 
618 496 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2   2(0-6-0) 
 (Electronics and Computer System Engineering Project II) 
 วิชาบังคับก่อน  :  618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 1 

โครงการต่อเนื่องและท าโครงงานให้สมบูรณ์จาก 618 495 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์ 1 น าเสนอผลของโครงการโดยการเสนอรายงานและการสอบปากเปล่า 

The continuation and completion of the project assigned in 618 495 
Electronics and Computer  Engineering Project I.   Project presentation by reporting 
and oral examination. 

 
618 497 หัวข้อพิเศษ         3(3-0-6) 
 (Special Topic) 

หัวข้อพิเศษใหม่ ๆ ในระดับวิชาเลือกขั้นสูงส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อที่ไม่
ปรากฏในหลักสูตรปัจจุบัน  

Contemporary topics at advanced undergraduate elective level. Topics not 
included in established curriculum. 
 

618 498 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Electronics and Computer Engineering I) 
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
 Current topics of interest electronics and computer engineering. 
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618 499 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 2   3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Electronics and Computer Engineering II) 

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่ไม่ปรากฏอยู่
ในรายวิชา 618 498 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 1 

Current topics of interest electronics and computer engineering that are not 
included in 618 498 Selected Topics in Electronics and Computer Engineering I. 

 
618 529 อุปกรณ์ทางแสง        3(3-0-6) 
 (Optical Devices) 

แสง  พ้ืนฐานของโซลิดสเตตฟิสิกส์ การมอดูเลตของแสง อุปกรณ์แสดงผล หลักการท างาน
ของเลเซอร์ ชนิดของเลเซอร์ เทคนิคและการประยุกต์ของเลเซอร์ โฟโตดีเทกเตอร์ ท่อน าคลื่นแบบ
เส้นใยแก้วน าแสง 

Light. Fundamentals of solid state physics. Modulation of light. Display devices. 
Principles of laser operation.  Types of lasers.  Techniques and applications of lasers. 
Photo detectors. Optical fiber waveguides. 

 
618 534 ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน       3(3-0-6) 
 (Avionic Electronic Systems) 

ระบบไฟฟ้าในท่าอากาศยาน พัฒนาการของระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน เครื่องมือวัดของ
อากาศยาน   หลักการระบบน าร่องควบคุมการบิน   ระบบสื่อสาร  แผงหน้าปัดในอากาศยาน     
การควบคุมการจราจรทางอากาศ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินในอากาศยานทหาร และอากาศ
ยานพลเรือน  

Light systems in airports.  Development of avionics.  Aircraft instruments. 
Principles of flight control navigation systems.  Communication systems.  Aircraft 
cockpits. Air traffic control. Usage of avionic systems in military and civil aircrafts. 
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618 535 พื้นฐานเครื่องมือชีวการแพทย์      3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Biomedical Instrumentation) 

พ้ืนฐานสรีรวิทยาส าหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ แหล่งก าเนิดและคุณสมบัติของศักย์ไฟฟ้า
ชีวภาพของมนุษย์ พ้ืนฐานสรีรวิทยาไฟฟ้า  สัญญาณไฟฟ้าสมอง สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ และ
สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ พ้ืนฐานการวัดและเครื่องมือทางชีวการแพทย์ หลักการวัดสัญญาณ         
ชีวการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์และวงจรส าหรับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แล ะการ
ประยุกต์ใช้งานทางคลินิก ทรานสดิวเซอร์ อิเล็กโตรดและการขยายสัญญาณชีวการแพทย์           
การประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์เบื้องต้น มาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์  ความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้าของโรงพยาบาล  

Fundamentals of physiology for biomedical engineering.   Sources and 
properties human biopotentials.  Fundamentals of electrophysiology, 
electroencephalogram, electrocardiogram, and electromyogram.  Fundamentals of 
biomedical measurement and instrumentation.  Principles of biomedical signal 
acquisition.  Biomedical electronics and circuits for medical instrumentation and 
clinical applications.  Transducers, electrodes and bioamplifier.  Fundamentals of 
biomedical signal processing. Medical device standards. Hospital electrical safety.  

 
618 536 อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง    3(3-0-6) 
 (Advanced Electronic Devices and Circuit Design) 

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสื่อสารและอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
และเครื่องมือวัด โดยการใช้อุปกรณ์แบบชิ้นเดี่ยวและแบบวงจรรวม เนื้อหารวมถึงทฤษฎีการท างาน 
คุณลักษณะและข้อก าหนดของอุปกรณ์ การใช้ในงานที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น เทคนิคการลด
สัญญาณรบกวน เทคนิคการออกแบบวงจรพิมพ์ โครงงานการออกแบบและสร้างวงจรโดยใช้วงจร
รวม 

Analysis and design of selected electronic circuits for communications and 
instrumentation by using discrete and integrated circuit devices.  Topics include theory 
of operations, characteristics and specifications of devices.  Linear and nonlinear 
applications.  Noise reduction in electronic circuits.  Printed circuit design techniques. 
Projects in circuit design and implementation using integrated circuits. 
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618 547 การออกแบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 
 (Computer Hardware Design) 

ระเบียบวิธีการออกแบบ การวิเคราะห์สมรรถนะโดยใช้หลักความน่าจะเป็นและวิธีทางสถิติ 
การเชื่อมต่อภายในและการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กในการออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)  
ภาษาส าหรับใช้ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ (เอชดีแอล) และการออกแบบหน่วยความจ า หลักการขั้น
สูงในเรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ส่งและน าเสนอโครงงานหรือรายงานด้านการออกแบบหนึ่งชิ้น
เมื่อจบรายวิชานี้ 

Design methodology.  Performance analysis using probability and statistical 
methods. Hardware interface and microprogramming in central processing unit (CPU) 
design. Hardware design languages (HDL) and memory design. Advanced concepts in 
computer architecture. Submitting and presenting design projects or report at the end 
of the courses. 

 
618 568 การประมวลผลภาพทางการแพทย์      3(3-0-6) 
 (Medical Image Processing) 

หลักการสร้างภาพทางการแพทย์แบบต่างๆ เทคนิคการประมวลผลภาพที่ใช้ในงานวิเคราะห์
ภาพทางการแพทย์ ประกอบไปด้วยการปรับปรุงภาพ การลงทะเบียนภาพและการแบ่งส่วนภาพ 

Principles of medical imaging.  Medical image processing techniques.  Topics 
including image enhancement, image registration, and image segmentation.   

 
618 574 วิศวกรรมหุ่นยนต์         3(3-0-6) 
 (Robotics Engineering) 

การวิเคราะห์ไคเนมาทิกส์ส าหรับต าแหน่งในชุดต่อโยง ไคเนมาทิกส์ตรงและไคเนมาทิกส์
ผกผัน การวิเคราะห์ทางจลนศาสตร์ความเร็วรวมถึงจาโคเบียนเมตริกซ์  การวางแผนเส้นทางและ
แนววิถี พลศาสตร์ของแขนกล  การควบคุมหุ่นยนต์  หุ่นยนต์เคลื่อนที่  การมองเห็นของหุ่นยนต์ 

Kinematics analysis for positions in linkages.  Forward and inverse kinematics. 
Analysis of velocity kinematics- Jacobian matrix.  Path and trajectory planning. 
Dynamics of robot manipulators. Robot control. Mobile robot. Robot vision. 
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618 575 โครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี     3(3-0-6) 
 (Artificial Neural Network and Fuzzy Systems) 

ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกะฟัซซีประกอบด้วย เพอร์
เซ็บตรอนแบบหลายชั้น แผนผังการก่อร่างตัวเอง โครงข่ายแบบเรเดียลเบสิส โครงข่ายแบบ ฮอบฟิลด์ 
โครงข่ายแบบวนกลับมาอีก ทฤษฎีฟัซซีเซต การควบคุมแบบตรรกะฟัซซีและโครงข่ายประสาทฟัซซี
แบบปรับตัวเอง อัลกอริทึมที่ว่าด้วยการถ่ายพันธุ์และการค านวณที่ว่าด้วยการวิวัฒน์ การประยุกต์ใช้
ในการควบคุม การรู้จ าแบบ การจ าลองระบบไม่เชิงเส้น การประมวลภาพและเสียงพูด 

Theory and application of artificial neural networks and fuzzy logic including 
multi-layer perceptron, self-organization map, radial basis network, Hopfield network, 
recurrent network, fuzzy set theory, fuzzy logic control and adaptive fuzzy neural 
network. Genetic algorithms and evolution computing. Applications to control, pattern 
recognition, nonlinear system modeling, image and speech processing. 

 
618 582   ชีวสารสนเทศเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
               (Comparative Bioinformatics) 

วิธีเชิงการค านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการศึกษาข้อมูลล าดับทางชีวภาพในชีววิทยา
เชิงเปรียบเทียบและวิวัฒนาการ การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้าง เทคนิคส าหรับการสืบค้น
ฐานข้อมูลด้านล าดับทางชีวภาพ การจับคู่ และการเปรียบเทียบความเหมือนของล าดับทางชีวภาพแบบ
หลายสาย วิธีแบบวิวัฒนาการชาติพันธุ์ วิธีส าหรับการรู้จ าแบบและการอนุมานเชิงฟังก์ชันจากข้อมูล
ล าดับ  

Computational methods for the study of biological sequence data in 
comparative biology and evolution. Analysis of content and organization. Techniques 
for searching biosequence databases, pairwise and multiple sequence alignment. 
Phylogenetic methods. Methods for pattern recognition and functional inference from 
sequence data. 

 
620 101  วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 
                (Engineering Materials) 

เงื่อนไข   :  โดยความยินยอมของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุ

วิศวกรรมหลักประเภทโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเสริมองค์ประกอบ แผนภูมิสมดุลวัฏภาค
และการแปลความหมายของวัฏภาคต่าง ๆ สมบัติเชิงกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

Relationship between structures, properties, production processes and 
applications of the main groups of engineering materials: metals, polymers, ceramics 
and composites.  Phase equilibrium diagrams and their interpretation.  Mechanical 
properties and materials degradation. 
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631 328     การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)  
       (Data Communication and Computer Networks)  

แนะน าการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบล าดับ โพรโทคอล และ
การเชื่อมแบบจุดต่อจุด แบบจ าลองการหน่วงเวลาในเครือข่าย โพรโทคอลการควบคุมการเข้าถึง
ตัวกลาง การ ควบคุมการไหล การจัดการข้อผิดพลาด เครือข่ายแบบท้องถิ่น เครือข่ายสวิทชิ่ง    การ
จัดการเส้นทางในเครือข่าย ความปลอดภัยของเครือข่าย สถาปัตยกรรมและระบบของเครือข่ายแบบ
กลุ่มเมฆ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

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 management in data networks.  Network security.  Cloud 
network architecture and system. Standards for data communications and networks. 

 
631 451     อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง        3(3-0-6)        
       (Internet of Things) 

แนะน าแนวคิดและเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต
แห่งสรรพสิ่ง อุปกรณ์อัจฉริยะ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (บีแอลอี ไวฟาย เครือข่าย  
เซนเซอร์ไร้สาย ลอรา ซิกซ์บี ซิกโลแพน) โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตแห่ง  สรรพสิ่ง (เฮชทีทีพี ยูพีเอ็นพี 
ซีโอเอพี เอ็มคิวทีที เอ็กซ์เอ็มพีพี) แพลตฟอร์มให้บริการ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ความปลอดภัย
และการท างานร่วมกัน การประยุกต์ในงานอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง 

Introduction to concepts and technology behind the Internet of Things ( IoT) . 
IoT architecture.  Smart devices.  IoT networks (BLE, WiFi, Wireless Sensor Networks, 
LoRa, Zixbee, 6LowPAN) . IoT Protocols (HTTP, uPnP, CoAP, MQTT, XMPP). IoT service 
platform. Security and interoperability. IoT applications. 
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631 452     การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่      3(3-0-6)  

      (Mobile Application Development) 
สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความแตกต่างระหว่างการพัฒนา

แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอพพลิเคชันประเภทอ่ืน เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการพัฒนา 
แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ภาษาโปรแกรมส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การจัดการและเข้าถึงข้อมูล การติดต่อกับเครื่องแม่ข่าย 
การติดต่อกับฮาร์ดแวร์ของเครื่อง กล้อง และเซนเซอร์ต่าง ๆ การจัดการพลังงาน การรักษาความ
ปลอดภัยของเครื่อง 

Mobile operating system architectures.  Difference between development of 
mobile applications and other applications.  Tools for mobile application 
development.  Programming languages for mobile application development.  User 
interface implementation.  Data manipulation and access.  Server connection. 
Connection with device hardware camera and other sensors.  Power management. 
Device security. 

 
631 453     ระบบความปลอดภัยไซเบอร์        3(3-0-6) 
  (Cyber Security Systems) 

ระบบการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเข้ารหัสทั้งในระบบกุญแจสมมาตร
และระบบกุญแจไม่สมมาตร ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจน์สิทธิ์ การยืนยันตัวบุคคล การจัดการการ
รับรองสิทธิ์และรหัสกุญแจ รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันและการตรวจจับโดยใช้ระบบไฟร์
วอลล์ และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย 

Basic computer security systems.  Cryptography for both symmetric key and 
asymmetric key. Digital signatures. Authentication. Personal identification. Certificate 
and key management.  Attack signatures.  Intrusion detection and prevention using 
firewall and security softwares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




