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 วัตถุประสงค     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ    

2 มีความรู ความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมโทรคมนาคม ทั ้งในภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ

การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมอยาง

ตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมโทรคมนาคม

พรอมทั้งสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 ม ีความสามารถในการใช ภาษาอ ังกฤษ และศ ัพท  เทคน ิคทางว ิชาช ีพในการต ิดต อส ื ่อสาร  

การเรียนรู และการปฏิบัติงาน  

7 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ    

8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางดาน

ธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได   
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3.1.1 โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

6 

12 

2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา 105 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 38 38 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 55 52 

2.3 กลุมวิชาเลือก 12 9 

2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

 - ฝกงาน 1 (ไมนับหนวยกิต) - 

 - สหกิจศึกษา - 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา 6 

 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยก

ตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา               12 หนวยกิต 

• ภาษาอังกฤษ                                                                6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 

ดังตอไปนี้ 

IC 011 001 การอานและการเขียนเชงิวิพากษ 

Critical Reading and Writing 

3(3-0-6) 

IC 011 002  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

Academic English 

3(3-0-6) 

•  ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง                                           6 หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ

ภาษาที่สอง ดังตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาสัญชาติไทยไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา  

IC 011 003 Thai for Foreigners I และ IC 011 006 Thai for Foreigners II ได นักศึกษาสัญชาติ

ญี่ปุนไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา IC 011 004 Japanese for Communication I และ IC 011 007 
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Japanese for Communication II ได และนักศึกษาสัญชาติจีนไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา IC 011 

005 Chinese for Communication I และ IC 011 008 Chinese for Communication II ได  

IC 011 003 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ1 

Thai for Foreigners I 

3(3-0-6) 

IC 011 004 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 

Japanese for Communication I 

3(3-0-6) 

IC 011 005 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

IC 011 006 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ2 

Thai for Foreigners II 

3(3-0-6) 

IC 011 007 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 

Japanese for Communication II 

3(3-0-6) 

IC 011 008 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 

Chinese for Communication II 

3(3-0-6) 

 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                6  หนวยกิต  

                          นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จํานวน 6 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

IC 011 012 ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

Leadership and Change Management 

3(3-0-6) 

IC 011 015 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน และความเปนมืออาชีพ 

Career Preparation and Professionalism 

3(3-0-6) 

 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                            12 หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

IC 011 016 การรูสารสนเทศ 

Information Literacy 

3(3-0-6) 

IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 

Logical Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

IC 011 019 ผูประกอบการสรางสรรค 

Creative Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

IC 011 020 การวางแผนการเงินสวนบุคคลข้ันพื้นฐาน 

Basic Personal Financial Planning 

3(3-0-6) 
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   105 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                  38 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

   

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 14 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 
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*EN 003 206 หลักมูลของปญญาประดิษฐ  2(1-2-3) 

 Fundamental of Artificial Intelligence  

 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                 55 หรือ 52  หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิชาชพีวิศวกรรมโทรคมนาคม 29  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมโทรคมนาคมทุกรายวิชาตอไปนี ้และ

ตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C จึงมีสิทธิ์สําเร็จ

การศึกษา 

EN 211 100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Circuits  

**EN 242 106 เคร่ืองมือและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical Instruments and Measurements  

**EN 252 103 ประยุกตความนาจะเปนและกระบวนการสุม    3(3-0-6) 

 Applied Probability and Random Processes  

**EN 252 102 ทฤษฎีการแปลงสญัญาณเบื้องตนและพชีคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra   

**EN 252 101 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields  

**EN 212 800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory I  

**EN 212 801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory II  

*EN 242 108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Electronic Devices and Circuits  

**EN 213 106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 Control Systems  

*EN 242 107 การออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Logic Circuit Design  

*EN 253 100 การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกลมูลฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental of Electromechanical Energy Conversion  

 

วิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม                                                   23 หนวยกิต หรือ 26 หนวยกิต  

นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคมทุกรายวิชา  และ 
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- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคมและ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 254 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 254 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโทรคมนาคมและ EN 254 999 

โครงการวิศวกรรมโทรคมนาคม 

**EN 252 208 หลักการไฟฟาสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Principle of Communication  

**EN 253 207 สัญญาณและระบบทางเวลาแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Discrete Time Signals and Systems  

**EN 253 201 โครงขายการสื่อสารและสายสง 3(3-0-6) 

 Communication Networks and Transmission Lines  

**EN 253 202 การสื่อสารเชิงดิจิทลั 3(3-0-6) 

 Digital Communications  

**EN 253 203 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking  

**EN 253 204 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

 Antenna Engineering  

**EN 253 205 การสื่อสารเคลื่อนที ่ 3(3-0-6) 

 Mobile Communication  

**EN 253 800 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 1(0-3-2) 

 Telecommunications Engineering Laboratory I  

**EN 253 801 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 1(0-3-2) 

 Telecommunications Engineering Laboratory II  

**EN 254 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1(0-3-2) 

 Telecommunications Engineering Pre-project  

EN 254 999 โครงการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2(0-6-3) 

 Telecommunications Engineering Project  

   

(3) กลุมวิชาเลือก                        ไมนอยกวา  9  หรือ 12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้ หรือรายวิชาที ่คณะฯ เปดเพิ ่มเติมภายหลัง  

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 254 785 

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม อยางนอย 9 หนวยกิต หรือ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา  

EN 253 796 การฝกงาน อยางนอย 12 หนวยกิต 



หนา้ | - 7 - 

 

วิชาเลือกดานวิศวกรรมโทรคมนาคม  

**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

 Programmable Logic Controller  

EN 213 301 วิทยาการหุนยนตข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

EN 213 304 ระบบชาญฉลาด 3(2-3-6) 

 Intelligent Systems  

**EN 254 300 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 Microwave Engineering  

**EN 254 301 การแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Wave Propagation  

**EN 254 302 ความเขากันไดทางสนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Compatibility  

**EN 254 303 การสื่อสารเชิงแสง 3(3-0-6) 

 Optical Communication  

**EN 254 304 การแกไขรหัสขอผิดพลาดแบบไปขางหนา 3(3-0-6) 

 Forward Error Correcting Coding  

EN 254 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 3(3-0-6) 

 Special Topics in Telecommunications Engineering I  

EN 254 775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 3(3-0-6) 

 Special Topics in Telecommunications Engineering II 

 

 

วิชาเลือกดานวิศวกรรมดานอ่ืนๆ  

**EN 213 105  วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 Computational Method  

**EN 244 305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล 3(3-0-6) 

 Data Storage Technology  

EN 244 306 สภาวะแมเหล็กวัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 

Magnetism Magnetic Materials and Devices 

3(3-0-6) 

**EN 244 307 วิศวกรรมอคูสติก 3(3-0-6) 

 Acoustic Engineering  

EN 813 800 การออกแบบและการตั้งคาอุปกรณในเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-3-6) 

 Computer Network Design and Configuration 
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EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Railway System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  
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EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 

                            (4)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                          1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้

EN 253 796 การฝกงาน 1 (0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

**EN 254 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Telecommunications 

Engineering 

 

  

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง  โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

 

คําอธิบายรายวิชา  

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะสมดุล 

การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวงกลาง

เรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ พลศาสตรเบื้องตน 

 

 Statics concept, force system and resultant, 

equilibrium, fundamental structural analysis, friction, 

centroid, principle of virtual work and introduction to 

dynamics 
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EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย 

การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง 

ภาพช วยและแผนคลี ่  แบบรายละเอ ียดและแบบประกอบใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

 

 Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 

tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic 

computer-aided drawing 

 

   

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร แนวคิด

ของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของ

ซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดการ

ประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การ

ประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวธิีการ

พัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบจากบนลงลาง ผังงาน

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดบัสงู หลักมูลการเขียน

โปรแกรมภาษาระดบัสูง ชนดิขอมูลพื้นฐาน การนาํเขาและการ

สงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลาํดับ สายอักขระและ

แฟมขอมูล 

 

  Computer concepts: evolution of computer, computer 

system concepts, hardware components, software 

components, hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts, data into information 

transforming, computer data processes, program design 

and development Methodology, top-down design 
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approach, program flowchart, high level language 

programming, high level language programming 

fundamental, fundamental data types, data input and 

output, control structures, functions, arrays, strings and 

files 

   

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการ

ใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุ มหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

 

  Relationship among structures production 

processes applications of main groups of engineering 

materials, phase equilibrium diagrams and their 

interpretations, mechanical properties and materials 

degradation 

 

   

*EN 003 206 หลักมูลของปญญาประดิษฐ 2(1-2-3) 

 Fundamental of Artificial Intelligence  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN001203 # หรือ EN811300 #  

 Prerequisites : EN001203 # or EN811300 #  

  ปญญาประดิษฐขั้นแนะนํา การเรียนรูของเครื่อง การเขียน

โปรแกรมภาษาไพทอน เครื่องมือที่จําเปนสําหรับการเรียนรู ของ

เคร่ือง การเรียนรูแบบมีผูสอน และ การเรียนรูแบบไมมีผูสอน 

Introduction to artificial intelligence, machine 

learning, Python programming, essential tools for machine 

learning, supervised learning, and unsupervised learning 

 

   

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  
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 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและ

การใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง 

โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานรีถไฟ ระบบ

การจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติ

สัญญาณและการสื ่อสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การ

จัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง และ

รถไฟความเร็วสูง 

 

 

 History and evolution of rail transport system, 

policy planning, project development, forecast of travel 

demand and using rail transport, project management in 

rail transport system, railway track structure, bogies and 

motive power, railway station, railway electrification 

system, electrical system in rolling stock, signaling system 

and communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

 

   

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั ้นแนะนํา 

กลไกการสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับราง

รถไฟ การหลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอ

และราง ระบบแพนโทกราฟ ระบบลูกปน ระบบตัวลดการสั่นสะเทอืน 

ระบบเกียรและการสงกําลัง องคประกอบของเคร่ืองยนตดีเซล และ

การเฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 

 

 Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail 

wheel, surface damage mechanism in rail wheel, 

pantograph system, brake system, damper suspension 

system, gear and transmission system,  components of 

diesel engine and machine condition monitoring 
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EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 ว ิศวกรรมลอเล ื ่อนข ั ้นแนะน ํา ส วนประกอบที ่ส ําคัญ 

ภาพรวมหลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว 

(รางและเบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับ

นํ้าหนัก ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการ

ออกแบบพื้นฐาน การบํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

 

 Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 

dynamics ( traction and brake) , wheel and rail contact, 

comfort ride, bogie, suspension, brake system and rail 

coach body, rolling stock monitoring, maintenance and 

basic design concept are introduced 

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัต ิส ัญญาณและ

ควบคุมสําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณและควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เกี ่ยวของตางๆ กับระบบ

อาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่

ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและ

รถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง 

ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ 

ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการเลือก

เทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

 

 Introduction to transport system, overview of 

signaling system and controlling for train, automatic train 

protection, standard related to signaling system and traffic 

control, signaling system for mass rapid transit, urban train, 

inter-city train and high speed train, the shunt, mechanical 
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railroad switch, light signal, interlocking system, train 

control system, signaling system inside and outside the 

train, signaling system diagram, planning, design and 

technology selecting and suitable signaling system  

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 ความเป นมาของระบบรางท ั ้ ง ในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย 

กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณ

ผู โดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การ

วิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุน

และผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 History of rail transport system in Thailand and 

foreign countries, railway system with urban development 

and land utilization, commerce and economic 

characteristics of railway system, policy, law, railway 

organization management and administration, forecast of 

passenger and merchandise demand,  determination of 

train fares structure, feasibility study and analysis in railway 

system project, joint venture and impact of railway 

business operation 

 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณา

การ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การ

จัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 
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 Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources 

management system, document and information 

management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 

 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั้นแนะนํา 

ลอเลื่อนขั้นแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชาน

เมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความ

เสถียรของทางที่ใชรางเชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving,  stop 

effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub-

urban rail, urban rail, rail track structure and composition, 

stability of rail track in long rail link, signaling system 

facilities in railway operating related to civil work 

 

 

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การวางแผน

การบํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพและความ

ปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ ระบบ

ตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบอาณัติ

สัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวกและรถไฟ

ความเร็วสูง 
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  Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance plants, 

tools and equipments, quality and safety in maintenance, 

case study in auxiliary systems on rolling stock, rolling stock 

power systems, rail track system and station, railroad 

switching, signaling and communication system in electrical 

system, facilities 

 

   

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 ระบบการขนสงทางรางขั้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ

มอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกัน

และระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟา

สําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการ

จัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 Introduction to rail transport system, overview of 

railway electrification, DC railway power supply system, AC 

traction power system, principle and design of protective 

relay and grounding system, computer simulation of 

railway electrification, power quality, supervisory control 

and data acquisition ( SCADA) , auxiliary power supply 

system and maintenance 

 

 

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 โครงสรางพื ้นฐานของระบบรางขั ้นแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐานของ

มอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการ

ขับเคลื ่อนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอร
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กระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตร

และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กใน

การเคลื่อนที่  

 

 Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC 

traction motor and AD traction motor, velocity control for 

DC motor and AC motor drive system, mechanical brake 

system, dynamic and regenerative braking system, 

magnetically levitating technology 

 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 Prerequisites : EN 001 203 or EN 811 300  

 

 ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย 

สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, role of automation, 

Industrial applications, automation components, relays, 

switches, sensors,  actuators, Programmable Logic 

Controller (PLC) and Industrial Internet of Things (IIoT) 

 

 

*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 Prerequisites : EN 001 203 or EN 811 300  

 

 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารขั้นแนะนํา แบบจําลอง วัสดุ 

แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 

 Introduction to building information modeling, 

modeling, materials, families, documentation, views and 

project management 

 

 

 

  



หนา้ | - 18 - 

 

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื ่อน

รถไฟและระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเคร่ืองยนตดีเซล รถ

จักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบ

มอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิง

เสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอร

เรทีฟ 

 

 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram 

stop system, diesel engine propulsion system, diesel-

hydraulics locomotive, diesel mechanical locomotive, 

diesel electrical locomotive, DC and AC direct and 

alternating current, linear motor system and 

electromagnetic suspension, transmission system and 

regenerative brake system 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ 

การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและ

ความเชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการ

เดินรถ อาณัติสัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวาง

ขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดิน

รถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ การ

จัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสงระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance, time, principle of safety 

and reliability, distance arrangement between rolling stock 

in train operation, type railway signaling, effect of distance 

arrangement between rolling stock in train, principle of 
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correlation, capacity analysis of train operation, flow design 

and the components for train operation, train  operation  

and  control  for  service  providers  in railway transport 

system 

   

EN 211 100 วงจรไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electric Circuits  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206 

Prerequisites : SC 401 206 

 

           องคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหแบบโหนดและเมช 

ทฤษฎีวงจร ความตานทาน ความเหนี่ยวนํา ความเก็บประจุ วงจร

อันดับหนึ่งและอันดับสอง เฟสเซอรไดอะแกรม วงจรไฟฟากําลัง

กระแสสลับ ระบบไฟฟาสามเฟส 

 

           Circuit elements, node and mesh analysis, circuit 

theorems, resistance, inductance, capacitance, first and 

second order circuits, phasor diagram, AC power circuits, 

three- phase systems 

 

   

*EN 242 108 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 Electronic Devices and Circuits  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 211 100 

Prerequisites : EN 211 100 

 

       อ ุปกรณสารก ึ ่งต ัวน ํา ค ุณล ักษณะของอุปกรณเก ี ่ยวกับ

ความสัมพันธกระแส-แรงดัน การตอบสนองความถ่ี การวิเคราะหและ

ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอร

ชน ิดต  า ง  ๆ  เช นวงจรไบโพลาร ทรานซ ิส เตอร   และวงจร

มอสทรานซิสเตอร เปนตน วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใช

งาน หลักการของวงจรออสซิลเลเตอรและวงจรมัลติไวเบรเตอร 

 

        Semiconductor devices, current-voltage 

characteristics, frequency responses, analysis and design of 

diode circuits, analysis and design of transistor circuits e.g. 

BJT and MOS circuits, operational amplifier and its 

applications, principles of oscillator circuits and 

multivibrators circuits 
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**EN 242 106 เคร่ืองมือและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electrical Instruments and Measurements  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 501 006  

Prerequisites : SC 501 006  

 

           ระบบหนวยและมาตรฐานของการวัด คาไดจากการวัดและ

คาความผิดพลาด ความปลอดภัย กราวดและอุปกรณปองกันวงจร 

เครื่องมือวัดทางกลไฟฟาแบบชี้คา ออสซิลโลสโคป เครื่องมือวดัแบบ

ดิจิตอล เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร การวัดดวยบริดจ สัญญาณและ

การรบกวนทางไฟฟา 

 

           Systems of units and standards of measurement, 

measurement data and errors, safety, grounds, and circuit 

protection devices, electromechanical indicating 

instruments, oscilloscopes, digital instruments, sensors and 

transducers, bridge measurements, electrical noise and 

interference 

 

   

**EN 252 103 ประยุกตความนาจะเปนและกระบวนการสุม 3(3-0-6) 

 Applied Probability and Random Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 401 207 

Prerequisites : SC 401 207 

 

           ความนาจะเปน ตัวแปรสุ ม การแจกแจงความนาจะเปน

แบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง สถิติเบื้องตน การแจกแจงของตัวอยาง 

การประมาณคา กระบวนการสุม การประยุกตในวิศวกรรมไฟฟา 

 

           Probability, random variables, continuous and 

discrete probability distributions, fundamental of statistics, 

sampling distribution, estimation, random processes, 

applications in electrical engineering 

 

   

**EN 252 102 ทฤษฎีการแปลงสัญญาณเบื้องตนและพีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Elementary Signal Transform Theory and Linear Algebra  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 207 

Prerequisites : SC 401 207 

 

           การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การ

ประยุกตอนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรในสัญญาณและระบบที่
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ตอเนื่องทางเวลา พีชคณิตเชิงเสน ปริภูมิเวคเตอร ปริภูมิยอย ฐาน

หลักและมิติ ปริภูมิผลคูณภายในการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเสน คา

เฉพาะและเวคเตอรเฉพาะ 

           Laplace transform, fourier series, fourier transform, 

applications of fourier series and fourier transform in 

continuous-time signals and systems, linear algebra, vector 

spaces, subspaces, basis and dimension, inner- product 

spaces, linear transformations, eigenvalues and 

eigenvectors 

 

   

**EN 252 101 สนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Fields  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 402 202 # และ SC 501 005 # 

Prerequisites : SC 402 202 # and SC 501 005 # 

 

           สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟา กระแส

การพาและกระแสการนํา ความตานทานไฟฟา สนามแมเหล็กสถิต 

วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนําไฟฟา สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรผันตาม

เวลา สมการของแมกซเวลล 

 

           Electrostatic fields, conductors and dielectrics, 

capacitance, convection and conduction currents, 

resistance, magnetostatic fields, magnetic materials, 

inductance, time-varying electromagnetic fields, Maxwell’s 

equations 

 

   

**EN 212 800 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN 211 100 และ รายวิชา

รวม EN 242 106 หรือ รายวิชารวม EN 211 100 และ รายวิชา

รวม EN 212 101 

Prerequisites : CO EN 211 100 and CO EN 242 106 or CO 

EN 211 100 and CO EN 212 101 

 

           ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 211 100 และ EN 

242 106 (หรือ EN 212 101) อยางนอย 10 การทดลอง  
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           Perform at least 10 experiments according to the 

topics taught in EN 211 100 and EN 242 106 (or EN 212 101) 

 

   

**EN 212 801 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1(0-3-2) 

 Electrical Engineering Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 212 800  

           ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 212 101 (หรือ EN 

242 106) และ EN 212 104 (หรือ EN 252 101) และ EN 242 200 

(หรือ EN 242 108) อยางนอย 10 การทดลอง 

 

           Perform at least 1 0  experiments according to the 

topics taught in EN 212 101 or EN 242 106, EN 212 104 or 

EN 252 101, and EN 242 200 or EN 242 108 

 

   

**EN 213 105 วิธีการคํานวณ 3(3-0-6) 

 Computational Methods  

 เงื่อไขรายวิชา  :  EN 001 203 # หรือ EN 241 100 # หรือ  EN 

811 300 #  หรือ 198 110 # 

Prerequisites : EN 001 203 # or EN 241 100 # or EN 811 

300 #  or 198 110 # 

 

           วิธีการเชิงตัวเลขขั ้นแนะนํา การประมาณฟงกชั ่นโดยใช

อนุกรมเทยเลอร คาคลาดเคลื่อนจากการคํานวณ รากของสมการ 

การแกระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคา

โดยใชวิธีคาผิดพลาดกําลังสองนอยที่สุด การหาปริพันธและการหา

อนุพันธการหาคําตอบของสมการและระบบสมการเชิงอนุพันธแบบ

สามัญ ปญหาคาเฉพาะ 

 

           Introduction to numerical methods, function 

approximation using Taylor's series, computational errors, 

roots of equations, solution of linear equation systems, 

interpolation, approximation using least square error 

method, numerical integration and differentiation, solution 

of ordinary differential equations and systems of ordinary 

differential equations, eigenvalue problems 
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**EN 213 106 ระบบควบคุม 3(3-0-6) 

 Control Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 212 103 # หรือ EN 252 102 # 

Prerequisites : EN 212 103 # หรือ EN 252 102 # 

 

         แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบ ระบบควบคุม ฟงกชั่นถาย

โอน แบบจําลองระบบเช ิงเวลาและเช ิงความถี ่  แบบจ ําลอง

ผลตอบสนองไดนามิกสของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและอันดับสอง 

ลูปปดและลูปเปด เซนซิติวิตี้และการควบคุมแบบปอนกลับ ชนิดของ

การควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของ

ระบบวิธีการทดสอบเสถียรภาพ 

 

           Mathematical models of systems, control system, 

transfer function, system models on time domain and 

frequency domain, dynamic models and dynamic 

responses of systems, first and second order systems, 

closed-loop and open-loop control, feedback control and 

sensitivity,  type of feedback control, concepts and 

conditions of system stability, method of stability test 

 

 

**EN 253 207 สัญญาณและระบบทางเวลาแบบไมตอเน่ือง 3(3-0-6) 

 Discrete Time Signals and Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 252 102 หรือ EN 212 103 

Prerequisites : EN 252 102 or EN 212 103 

 

           สัญญาณและระบบแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแซมปลิ้ง 

การแปลงแซท การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่องทางเวลา การแปลงฟู

เรียรแบบไมตอเนื่องและขั้นตอนวิธีการแปลงฟูเรียรแบบเร็ว การ

ออกแบบตัวกรองสัญญาณดิจิทัลชนิดการตอบสนองอิมพัลสจํากัด

และไมจํากัด การออกแบบระบบประมวลสัญญาณ 

 

           Discrete-time signals and systems, sampling rate 

conversion, z-transform, Discrete-time Fourier Transform 

(DTFT), Discrete Fourier Transform (DFT) and Fast Fourier 

Transform (FFT) algorithms, Infinite Impulse Response (IIR) 

and Finite Impulse Response (FIR) digital filter design 
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**EN 213 300 ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได 3(2-3-6) 

 Programmable Logic Controller  

 เง ื ่อนไขของรายว ิชา :  EN 213 106 หร ือ EN 212 103 หรือ  

EN 252 102 หรือ EN 242 107 หรือ EN 812 200      

Prerequisites : EN 213 106 or EN 212 103 or  

EN 252 102 or EN 242 107 or EN 812 200      

 

           ฮารดแวรของพีแอลซี หลักการทํางานของพีแอลซี คําสั่งในพี

แอลซี เทคนิคการเขียนโปรแกรม เทคนิคการอานโปรแกรม การ

วิเคราะหหาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

 

           Hardware of PLC, PLC operating principle, PLC 

operations, programming techniques reading techniques, 

error diagnostics 

 

   

EN 213 301 วิทยาการหุนยนตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 501 005 

Prerequisites : SC 501 005 

 

           วิทยาการของหุนยนตข้ันแนะนํา จลนศาสตรของหุนยนต ตัว

ขับเคลื่อนของหุนยนต พื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสสําหรับหุนยนต ตัว

รับรู ของหุนยนต แบบจําลองคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับหุนยนต 

ระบบสื่อสารและควบคุมของหุนยนต 

 

           Introduction to robotics, robot kinematics, robot 

actuators, basic electronics for robots, robot sensors, 

computer graphics modelling for robots, robot 

communication and control 

 

   

EN 213 304 ระบบชาญฉลาด 3(2-3-6) 

 Intelligent Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม  EN 213 106 

Prerequisites : CO EN213 106 

 

           ระบบชาญฉลาดขั ้นแนะนํา โครงขายประสาทเทียมข้ัน

แนะนํา ตรรกะแบบคลุมเครือขั้นแนะนํา ขั้นตอนวิธีแบบพันธุกรรม

ข้ันแนะนํา การประยุกตใชงานระบบชาญฉลาด 
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           Introduction to intelligent systems, introduction to 

artificial neural network, introduction to fuzzy logic, 

introduction to genetic algorithms, applications of 

intelligent systems 

 

   

*EN 242 107 การออกแบบวงจรเชิงตรรกะดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Logic Circuit Design  

 เงื่อนไขรายวิชา: EN 211 100 #  

 Prerequisites : EN 211 100 #  

        อุปกรณสวิตช ระบบตัวเลขในวงจรเชิงตรรกะ องคประกอบ

วงจรเชิงตรรกะ พีชคณิตบูลีน การลดรูปวงจรตรรกะ วงจรตรรกะเชิง

ผสมและการใชงาน แลตชและฟลิบฟลอบ วงจรนับแบบไมประสาน

เวลา วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลา องคประกอบหนวยความจํา 

วงจรตรรกะแบบโปรแกรมได ตัวอยางการประยุกตใชงานวงจรเชิง

ตรรกะ เชน วงจรถอดรหัสสัญญาณ วงจรบวกเลข วงจรนาิกา เปน

ตน 

 

       Switching devices, number systems in logic circuit, logic 

circuit elements, Boolean algebra, logic minimization, 

combinational logic circuits and applications, latches and 

flip-flops, asynchronous counter, synchronous sequential 

circuits, memory elements, programmable logic devices, 

example of logic circuit applications, e.g. decoder, adder, 

clock 

 

   

*EN 244 305 เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล 3(3-0-6) 

 Data Storage Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา:  EN 242 108 หรือ EN 242 200  

 Prerequisites : EN 242 108 or EN 242 200  

       สมบัติพื้นฐานของวัสดุและคุณลักษณะพฤติกรรมวัสดุกึ่งตัวนํา

และวัสดุแมเหล็กหลักการทํางานลักษณะเฉพาะ และการประยุกตใช

งานของอุปกรณแมเหล็กอิเล็กทรอนิกสและแสงอุปกรณเก็บความจํา 

ความกาวหนาในการพัฒนาอุปกรณเก็บความจําในคอมพิวเตอร การ

แสดงผล ระบบการสือ่สารและโทรคมนาคม 
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       Basic properties of behaviors in semiconductors and 

magnetic materials, operation principles, characteristics 

and applications of magnetic electronic and photonic 

devices, memory devices, advances in memory device 

development in computer, display, communication and 

telecommunication systems 

 

   

EN 244 306 สภาวะแมเหล็กวัสดุและอุปกรณแมเหล็ก 3(3-0-6) 

 Magnetism Magnetic Materials and Devices  

 เงื่อนไขของรายวิชา:  SC 501 006  

 Prerequisites : SC 501 006  

       ความรูพื้นฐานของสภาวะแมเหล็ก การจําแนกประเภทวัสดุโดย

สมบัติทางแมเหล็ก สมบัติทางแมเหล็ก ทฤษฎีโดเมนของเฟอรโรแมก

เนติก ปรากฎการณทางแมเหล็กของแผนฟลมบาง การประยุกตของ

ฟลมบางแมเหล็ก 

 

       Basic knowledge of magnetism, classification of 

materials by magnetic properties, magnetic properties, 

ferromagnetic domain theory, magnetic thin film 

phenomena, applications of magnetic thin films 

 

   

**EN 244 307 วิศวกรรมอคูสติก 3(3-0-6) 

 Acoustic Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC 501 006 

Prerequisites : SC 501 006 
 

 

          วิทยาศาสตรกายภาพของเสียง วงจรเสียง เครื่องมือวัดและ

การวัด กลไกการไดยินเสียงของมนุษย การประมวลสัญญาณเสียง 

วิทยาการในการบันทึกเสียง มลพิษทางเสียง เสียงในการประยุกตใช

งานในทางสถาปตยกรรม 

 

 

          Physical of sounds, acoustical circuits, acoustic 

transducers and measurement, psychoacoustics, acoustic 

signal processing, recording technology, noise pollutions, 

acoustics in architectural applications 
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**EN 252 208 หลักการไฟฟาสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Principle of Communication   

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 252 102 

Prerequisites : EN 252 102 
 

 

     เทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสารแบบใชสายและแบบไรสาย 

แบบจําลองการสื่อสาร สายไฟ/สายเคเบิล และไรสาย/วิทยุ  สัญญาณ

ทางไฟฟา สัญญาณพลังงาน สัญญาณกําลัง ความหนาแนนสเปกตรัม

พลังงาน อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร  แถบความถี ่ของ

สัญญาณการกลํ้าสัญญาณแบบอะนาล็อก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี 

เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิ้ลยูบีเอฟเอ็ม พีเอ็ม สัญญาณรบกวนในการ

สื ่อสารแบบอะนาล็อกแการกลํ ้าสัญญาณแบบเบสแบนดไบนารี 

ทฤษฎีการสุมของไนควสิตและการแบงนับ การกลํ้าสัญญาณแบบอะ

นาล็อกพัลส พีซีเอ็ม เทคนิคการมัลติเพล็ก การแนะนําวิชาทางดาน

โทรคมนาคม เชน สายสง การแพรกระจายคลื่นวิทยุ สวนประกอบ

และการสื่อสารแบบไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม และ การสื่อสาร

ดวยแสง เทคโนโลยีการสื่อสาร  

 

 

      Communication Technologies, Wired and wireless 

communications, Communication models, wire/cable and 

wireless/radio, electrical signal, energy signal, power signal, 

energy spectral density, Fourier series and Fourier 

transform, bandwidth of signal, analog modulation, AM, 

DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM, noises in analog 

communication, binary baseband modulation, Nyquist’s 

sampling theory and quantization, pulse analog 

modulation, PCM, multiplexing techniques, introduction to 

transmission lines, radio wave propagation, microwave 

components and communication, satellite 

communications and optical communication 

 

   

*EN 253 100 การแปลงรูปพลังงานไฟฟาเชิงกลมูลฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental of Electromechanical Energy Conversion  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

Prerequisites : NONE 
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      แหลงกําเนิดพลังงาน หลักการพื้นฐานของการแปลงรูปพลังงาน

ไฟฟาเชิงกล แรงแมเหล็กไฟฟา วงจรแมเหล็ก พลังงานและพลังงาน

รวมในวงจรแมเหล็ก หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องจักรกล

ไฟฟากระแสตรง องคประกอบและคุณลักษณะของหมอแปลงไฟฟา 

การประยุกตใช เคร ื ่องจ ักรกลไฟฟาในเทคโนโลยีโทรคมนาคม  

กิจกรรมฝกปฏิบัติที่เก่ียวของกับหัวขอการบรรยาย 

 

      Energy sources, Basic principles of electromechanical 

energy conversion, Electromagnetic forces, Magnetic 

circuits, Energy and co-energy in magnetic circuits, 

Principles of electrical machines, DC machines, 

Configuration and characteristics of transformers of 

electrical transformers, Applications electrical machines in 

telecommunication technologies, Hands-on activities 

related to the lecture topics 

 

   

**EN 253 201 โครงขายการสื่อสารและสายสง 3(3-0-6) 

 Communication Network and Transmission Lines  

 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 211 100# หรือ รายวิชาเรียนรวม EN 

212 104 

Prerequisites :  EN 211 100# or CO EN 212 104 

 

 

      เครือขายการสื ่อสารแบบใชเมตริกซ วาย แซด เอฟ จี เฮท 

ความสัมพันธ วงจรการเชื่อมตอและวงจรพื้นฐาน การแปลงเครือขาย 

การแปลงปริมาณ เทคนิควงจรการสงสัญญาณ ตัวกรองคลื่น ตัว

ลดทอน การจับคูความตานทาน ทฤษฎีสายสง การหาผลเฉลยสําหรับ

ความถี่ ตํ่า กลาง สูง คาคงที่ปฐมภูมิและทุติยภูมิ คลื่นกระทบและ

คลื่นสะทอน อัตราสวนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะสายแบบ เปด ปด โหลด

ที่ปลาย การสูญเสียในสาย การสะทอนในโดเมนเวลา แผนภาพตีกลบั 

การแทรกขามแบบตนสายและแบบปลายสาย ความตางของสัญญาณ 

สายคอมโพสิต ประเภทของสาย และสายเกลียวแบบไมปองกัน สาย

โคแอ็กเชี่ยว มาตรฐานปจจุบันของสาย 

 

 

     Wire communication network, Y, Z, F, G, H matrix, 

relation, connection and basic circuits, network 

transformation, transmission quantities, signal transmission 

circuit techniques, wave filters, attenuator, impedance 
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matching, transmission line theory, equation, solution for 

various frequencies, medium, high frequencies, primary and 

secondary constant, incident and reflected waves, standing 

wave ratio, line characteristics for open, short, terminated 

load, lines lossless, reflections in time domain, bounce 

diagrams, near-end and far-end crosstalk, differential 

signaling, composite line, types of cable and unshielded 

twisted pair, coaxial cable, current cable standards 

   

**EN 253 202 การสื่อสารเชิงดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Communications  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 252 200 หรือ EN 252 208 

Prerequisites : EN 252 200 or EN 252 208 
 

 

       ความนาจะเปนและกระบวนการสุม สัญญาณสเปลช แบรนด

วิธตํ่าสุดของไนสควิ การจับสัญญาณ เอดับพลิวจีเอ็น เทคนิคการกลํ้า

สัญญาณแบบดิจิตอล ซิมา-เดลตา การวิเคราะหประสิทธิภาพ การ

ประสาน การทําใหเทาเทียมกัน  ทฤษฎีสารสนเทศขั้นแนะนํา การ

เขารหัสแหลงกําเนิดสัญญาณ การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลาย

ชองสัญญาณและหลายพาหะ เทคนิคสเปกตรัมแผกระจาย ชองมัลติ

พารดเฟสดิ้ง 

 

 

       Review of probability and random process, signal 

space, minimum Nyquist bandwidth, signal detections, 

AWGN, digital modulation techniques, sigma-delta, 

performance analysis, synchronization, equalization, 

introduction of information theory, source coding, channel 

coding, multichannel and multicarrier systems, spread 

spectrum techniques, multipath fading  

 

   

**EN 253 203 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 3(3-0-6) 

 Data Communication and Networking  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 252 200 หรือ EN 252 208 

Prerequisites : EN 252 200 นพ EN 252 208 
 

 
     การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายขั้นแนะนํา สถาปตยกรรม

เครือขายแบบชั้น โปรโตคอลและลิงคแบบจุดตอจุด แบบจําลองดีเลย
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ในระบบเครือขายขอมูล โปรโตคอลควบคุมตัวกลางในการเขาถึง การ

ควบคุมการไหล การควบคุมขอผิดพลาด ระบบเครือขายงานบริเวณ

เฉพาะที่ ระบบเครือขายสลับ เสนทางในระบบเครือขายขอมูล ความ

ปลอดภัยระบบเครือขาย ระบบเครือขายกอนเมฆ ระบบและ

สถาปตยกรรมมาตรฐาน และการออกแบบและการทํางานของ

เครือขายโทรคมนาคมและสารสนเทศเพื่อการบริการ 

 

 Introduction to data communications and 

networks, layered network architecture, point-to-point 

protocols and links, delay models in data networks, 

medium-access control protocols, flow control, error 

control, local area network, switching network, routing in 

data networks, network security, cloud network, 

architecture and system and standards, design and 

operation of telecommunication networks and information 

for services 

 

   

**EN 253 204 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

 Antenna Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 101 หรือ EN 212 104 

Prerequisites : EN 252 101 or EN 212 104 
 

      บทนําสายอากาศ ชนิดของสายอากาศ กลไกการแผกระจาย 

แบบรูปการแผพลังงาน ความหนาแนนของกําลังที่แผพลังงาน ความ

เขมการแผพลังงาน บีมวิดท สภาพเจาะจงทิศทาง ประสิทธิภาพ

สายอากาศ อัตราการขยาย แบนดว ิดท โพลาไรเซชัน อินพุท

อิมพีแดนซ ประสิทธิภาพการแผพลังงาน สมการการสงผานของฟรีส 

อินทิกรัลการแผพลังงานและฟงกชันชวย สายอากาศเสนลวดเชิงเสน 

สายอากาศบวง สายอากาศอาเรยเบื้องตน สายอากาศยากิ-อูดะ 

สายอากาศไมโครสตริป สายอากาศอะเพอรเจอร การวัดและทดสอบ

สายอากาศ สายอากาศสมัยใหมสําหรับการประยุกตปจจุบัน 

     Introduction to antenna, Types of Antennas, Radiation 

Mechanism, Radiation Pattern, Radiation Power Density, 

Radiation Intensity, Beamwidth, Directivity, Antenna 

Efficiency, Gain, Bandwidth, Polarization, Input Impedance, 

Antenna Radiation Efficiency, Friis Transmission Equation, 
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Radiation Integrals and Auxiliary Potential Functions, Linear 

Wire Antennas, Loop Antennas, Basic Array Antenna, Yagi-

Uda Antenna, Microstrip Antennas, Aperture Antennas, 

Antenna Measurements, Modern Antenna for Current 

Applications 

   

 **EN 253 205 การสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 

 Mobile Communication  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 200 หรือ EN 252 208 

Prerequisites : EN 252 200 or EN 252 208 
 

 

     ระบบสื่อสารไรสาย ทฤษฎี หลักการของระบบสื่อสารเคลื่อนที่ 

คุณลักษณะและผลกระทบของการแพรสัญญาณวิทยุ เทคนิคการกลํ้า

สัญญาณ การเขารหัสคําพูด ความหลากหลายของการเขารหัส

ชองสัญญาณ เทคนิคการถายทอดสัญญาณ การเชื่อมตอภายในของ

อุปกรณสําหรับระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่ มาตรฐานการสื่อสารแบบ

เคลื่อนที่ สามจี สี่จี หาจีและตอไป ระบบมือถือ การเขาถึงหลายทาง

และการจัดการการรบกวน ความจุของชองสัญญาณไรสาย ความจุ

ของจํานวนผูใชงานหลายคน ระบบเอ็มไอเอ็มโอ  

 

      Wireless communication system, theory, principle of 

mobile communication system, characteristic and impact 

of radio propagation, modulation techniques, speech 

coding, diversity channel coding, multiplexing technique, 

interconnection components for mobile communication 

system, standards of current mobile communication, 3G, 

4G, 5G and beyond, cellular systems, multiple access and 

interference management, capacity of wireless channels, 

multiuser capacity, MIMO system 

 

   

**EN 253 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training                             (ไมนับหนวยกิต)  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 242 106 และ EN 253 202 และ  

EN 211 100 และ EN 253 800  

 

 Prerequisites : EN 242 106 และ EN 253 202 และ  

EN 211 100 และ EN 253 800 
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       นักศึกษาตองฝกงานในงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรม

โทรคมนาคม อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานที่

สาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองสงและนําเสนอรายงานการ

ฝกงาน 

 

       Each student is required to complete practical work 

related to his or her chosen field of Telecommunications 

engineering at least 30 working days.  The practical work 

must be carried out with the approval of the practical 

training committee. a written and present the report on the 

work done during the training must be submitted and 

present 

 

   

**EN 253 800 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 1(0-3-2) 

 Telecommunications Engineering Laboratory I  

 

เง ื ่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาเรียนรวม EN 252 200 หรือ 

รายวิชาเรียนรวม EN 252 208 

Prerequisites : Corequisite EN 252 200 or Corequisite EN 

252 208 

 

 
     ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 252 200 หรือ EN 252 

208 
 

 
     Perform experiments according to topics in EN 252 200 

or EN 252 208 
 

   

**EN 253 801 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 1(0-3-2) 

 Telecommunications Engineering Laboratory II  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม EN 253 202 

Prerequisites : Corequisite EN 253 202 
 

      ปฏิบัติการตามหัวขอที่เรียนในวิชา EN 253 202   

      Perform experiments according to topics in EN 253 202  

   

**EN 254 300 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 Microwave Engineering  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 101 หรือ EN 212 104 

Prerequisites : EN 252 101 or EN 212 104 
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     ทบทวนสมการแม็กเวลล คลื่นระนาบ สายสงและทอนําคลื่น 

ไมโครเวฟ การวิเคราะหโครงขายคลื่นไมโครเวฟ อิมพีแดนซและ

ความเทากันของแรงดันและกระแสไฟฟา เมตริซเอส กราฟการไหล

ของสัญญาณ การปรับและการจับคู อิมพีแดนซ ตัวกําทอนคลื่น

ไมโครเวฟ ตัวแบงกําลังและตัวเชื่อมโยงแบบระบุทิศทาง ตัวกรอง

คลื่นไมโครเวฟ การเชื่อมตอคลื่นไมโครเวฟแบบจุดตอจุด ระบบเรดา 

การแพรกระจายคลื่นไมโครเวฟ พื้นฐานของการวัดคลื่นไมโครเวฟ

การประยุกต 

 

 

      Review of Maxwell’s equations, plane waves, 

microwave transmission lines and waveguides, microwave 

network analysis, impedance and equivalent voltage and 

current, the s matrix, signal flow graphs, impedance 

matching and tuning, microwave resonators, power dividers 

and directional couplers, microwave filters, point-to-point 

microwave link, radar system, microwave propagation, 

basic of microwave measurement, applications 

 

   

**EN 254 301 การแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Wave Propagation  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 252 101 หรือ EN 212 104 

Prerequisites : EN 252 101 or EN 212 104 
 

 

     ทบทวนทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมแมเหล็กไฟฟา การ

กระจายคลื่นผิวดิน การกระจายคลื่นทองฟา การกระจายคลื่นใน

บรรยากาศชั้นโทรโปรสเฟยร การกระจายคลื่นแบบกระจัดกระจาย

ในบรรยากาศชั ้นโทรโปรสเฟยร ระบบถายทอดวิทยุไมโครเวฟ 

ดาวเทียมและการสื่อสารทางอากาศ เรดาร การกระจายคลื่นในนํ้า

ทะเล ทอนําคลื่นบรรยากาศ และการหักเหของคลื่นในรูปแบบที่ไม

เปนมาตรฐาน เฟดดิ้งอยางเร็วแถบแคบ เฟดดิ้งอยางเร็วแถบกวาง 

และการแพรกระจายคลื่นแบบเซลลูลาร 

 

      Reviews of Electromagnetic theory, electromagnetic 

spectrum, ground wave propagation, sky wave propagation, 

space wave propagation in the troposphere, tropospheric 

scattering propagation, microwave radio relay systems, 

satellite and space communication, radar, propagation in 
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sea water, atmospheric ducts, nonstandard refraction, 

narrow band fast fading, wide band fast fading, and cellular 

propagation 

   

**EN 254 302 ความเขากันไดทางสนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

 Electromagnetic Compatibility  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 252 101 หรือ EN 212 104 

Prerequisites : EN 252 101 or EN 212 104 
 

 

     ทบทวนทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทบทวนหลักการสายอากาศ 

สเปกตรัมของส ัญญาณ และทฤษฎีสายสง การเขากันได ของ

สนามแมเหล็กไฟฟา การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา การคายประจุ

ไฟฟาสถิต ความเครียดเกินทางไฟฟา การว ัดการรบกวนทาง

แมเหล็กไฟฟา การวัดการคายประจุไฟฟาสถิต เทคนิคการปองกัน

การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา เทคนิคการปองกันการคายประจุไฟฟา

สถิต มาตรฐานของความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาและมาตรฐาน

ของการคายประจุไฟฟาสถิต 

 

 

     Review of electromagnetic theory, review of principles 

of antennas, signal spectra, and transmission line theory, 

electromagnetic compatibility, electromagnetic 

interference, electrostatic discharge, electrical overstress, 

electromagnetic interference measurements, electrostatic 

discharge measurement, electromagnetic interference 

shielding techniques, electrostatic discharge protection 

techniques, standards of electromagnetic compatibility and 

standards of electrostatic discharge 

 

   

**EN 254 303 การสื่อสารเชิงแสง 3(3-0-6) 

 Optical Communication  

 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 252 200 หรือ EN 252 208 หรือ EN 

243 208 

Prerequisites : EN 252 200 or EN 252 208 or EN 243 208 

 

 

     ทอนําคลื่นแบบไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร 

โครงสรางและประเภทของใยแกวนําแสง พารามิเตอรใยแกวนําแสง 

การผลิตใยแกวนําแสง ชนิดของสายใยแกวนําแสง ตัวสงผานแสง 
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ตัวรับแสง การเสื่อมลงของสัญญาณ การลดทองและการกระจายตัว

ในการเชื่อมตอใยแกว สถานีทวนสัญญาณและตัวขยายสัญญาณแสง 

การคํานวณงบประมาณการเชื่อมตอ การถายทอดสัญญาณระบบ

เชื่อมตอแสง การแนะนําเอฟทีทีเอ็กซ 

 

     Cylindrical dielectric waveguides and propagating 

conditions, structure and types of optical fiber, optical fiber 

parameters, optical fiber production, optical cable types, 

optical transmitters, optical receivers, signal degradations, 

attenuation and dispersion in fiber link, optical repeaters 

and amplifiers, link budget calculation, multiplexing in 

optical link system, introduction to FTTX 

 

   

**EN 254 304 การแกไขรหัสขอผิดพลาดแบบไปขางหนา 3(3-0-6) 

 Forward Error Correcting Coding   

 
เงื่อนไขของรายวิชา : EN 252 200 หรือ EN 252 208 

Prerequisites : EN 252 200 or EN 252 208 
 

 

     การเขารหัสสําหรับการสงผาน และจัดเก็บขอมูลเชิงดิจิทัลที่มี

ความเชื่อถือ พีชคณิตที่เก่ียวของกับการเขารหัส วิธีการถอดรหัสแบบ

ตางๆ ของรหัสแบบล็อคเชิงเสน รหัสแบบผลการประสาน อัลกอริทึม

การถอดรหัสแบบตางๆ ของรหัสแบบผลการประสาน รหัสที ่มี

เมตริกซตรวจสอบสภาวะคูหรือคี่ที่มีความหนาแนนตํ่า การเขารหัส

กลํ้าสัญญาณ กลยุทธการรองขอใหมีการสงใหมแบบอัตโนมัติ รหัส

แบบอัตราแปรผัน 

 

      Coding for reliable digital transmission and storage, 

algebra relative to coding, linear block codes, decoding 

methods of linear block codes, convolution codes, 

decoding algorithms of convolutional codes, low density 

parity check codes, coded modulation schemes, 

automatic-repeat-request strategies, variable rate codes 

 

   

EN 254 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1 3(3-0-6) 

 Special Topics in Telecommunications Engineering I  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
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     หัวขอคัดสรรและความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานวิศวกรรม

โทรคมนาคมที่นาสนใจ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตาง

กันไป 

 

 

     Selected topics and technological development of 

current interest in telecommunications engineering will be 

discussed. The course subjects may vary from semester to 

semester 

 

   

EN 254 775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 3(3-0-6) 

 Special Topics in Telecommunications Engineering II  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 
 

 

     หัวขอคัดสรรและความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานวิศวกรรม

โทรคมนาคมที่นาสนใจ หัวขอในแตละภาคการศึกษาอาจจะแตกตาง

กันไป 

 

 

     Selected topics and technological development of 

current interest in telecommunications engineering will be 

discussed. The course subjects may vary from semester to 

semester 

 

   

**EN 254 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 6 หนวย

กิต 

 Cooperative Education in Telecommunications 

Engineering 

 

 เงื่อนไขของรายวิชา :  IC 011 015  

 Prerequisites :  IC 011 015  

      นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขา

วิศวกรรมโทรคมนาคม โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ

ทํางานที่ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา ไมนอย

กวา 16 สัปดาห ตอเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจาก

การดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและ

ถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

      Each student required to work responsively in the area 

of Telecommunications engineering,  fulltime work plan 
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must be established and followed under supervision of 

his/her advisors at least 16 weeks, job description must be 

different from that of normal practical training or visiting, 

student required to write a technical report and assessed 

by subject committee 

   

   

**EN 254 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโทรคมนาคม 1(0-3-2) 

 Telecommunications Engineering Pre-project  

 

เงื่อนไขของรายวิชา:  EN 252 200(หรือ EN 252 208) และ EN 

253 201 และ EN 253 203 และ EN 253 800 

Prerequisites : EN 252 200(or EN 252 208) and EN 253 

201 และ EN 253 203 and EN 253 800 

 

 

     ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวของกับหัวของานโครงการที่นักศึกษาแต

ละคนเลือกตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ จัดทํา

วัตถุประสงค แผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงานโครงการนั้น ๆ 

นําเสนอโครงการโดยการเสนอรายงาน และสอบปากเปลา 

 

 

     Literature surveys related to the chosen project with 

the approval of supervisors, project planning, report writing 

and oral presentation 

 

   

EN 254 999 โครงการวิศวกรรมโทรคมนาคม 2(0-6-3) 

 Telecommunications Engineering Project  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 254 998 

Prerequisites :  EN 254 998 
 

 

     ดําเนินงานตอจากโครงการในรายวิชา EN 254 998 โดยการ

ออกแบบ การสราง และการทดสอบ และแกไขใหเสร็จสมบูรณ จัดทํา

รายงานโครงการและนําเสนอรายงาน 

 

 

     Continuation of project work in EN254 998, complete 

the design, construction and testing, full report writing and 

oral presentation 
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EN813 800 การออกแบบและการตั้งคาอุปกรณในเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

 Computer Network Design and Configuration  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

Prerequisites : None 

 

      แบบจําลองโอเอสไอ  โครงสรางแบบทีซีพี/ไอพี  การออกแบบ

เครือขาย การตั ้งคาการจัดเสนทางแบบสถิต  การตั ้งคาการจัด

เสนทางแบบพลวัต  การตั้งคาสวิตชชั้นที่ 2 การตั้งคาสวิตชชั้นที่ 3 

การตั้งคาขายงานบริเวณกวาง การตั้งคาการแปลที่อยูเครือขาย การ

ตั้งคารายการควบคุมการเขาถึงของเครือขาย  อินเทอรเน็ตโพรโทคอ

ลรุนที่ 6 

 

      OSI model, internet protocol suite ( TCP/ IP) , network 

design, static routing configuration, dynamic routing 

configuration, layer- 2 switch configuration, layer- 3 switch 

configuration, wide area network ( WAN)  configuration, 

network address translation ( NAT)  configuration, access 

control list (ACL) configuration, internet protocol version 6 

(IPv6) 

 

   

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

           หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและ

สมรรถนะของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่ทํา

หนาที่เดินอากาศ 

 

 

          Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, 

aeronautical decision making 

 

   

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  
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          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื ่องชวยเดินทาง ความรู พื ้นฐาน

เก่ียวกับอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเคร่ืองหมายที่เก่ียวของกับ

การบิน ขั ้นตอนปฏิบัติเกี ่ยวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและ

สภาวะฉุกเฉิน 

 

 

          Rules of the air and air traffic service, flying safety, 

air law, radio navigation systems, technical type knowledge, 

radio telephony and signals, normal and emergency 

procedure 

 

   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

          อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ 

เทคนิคการนําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวาง

แผนการบิน 

 

 

          Meteorology for pilots, interpreting weather data, 

basic navigation, flight performance calculation and 

planning performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

          การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสงสินคา

อันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน การฝกอบรม

สําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุมการผลิต การ

เตรียมความพรอมสําหรับการสอบ  

 

  Ground handling, safety management system, 

quality management system, planning and production 

control, transportation of dangerous goods, computer for 
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flight planning, the dispatcher training, planning and 

production control, examination and preparation 

   

IC 011 001 การอานและการเขียนเชิงวิพากษ 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Writing  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  การฝกการอานที่

เนนการประเมิน การวิเคราะหวิพากษ อยางเปนระบบ การฝกการ

เขียนที่เนนการคนควา การเรียบเรียง การสรางงานเขียนหนังสือ

สําหรับความมุงหมายตาง ๆ 

           English language reading and writing skills that 

emphasizes analysis and critical evaluation of texts, and 

writing that emphasizes organization and creativity in 

different communication settings 

 

   

IC 011 002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 ทักษะภาษาอังกฤษ ดานการพูด ฟง อานและเขียน เชิง

วิชาการที่จําเปน 

Essential academic english language skills in speaking, 

listening, reading and writing 

 

   

IC 011 003 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 1 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติไทย  

 Prerequisites : Non-Thai students  

 วัฒนธรรมไทยขั้นแนะนํา ตัวอักษรและไวยากรณไทย การ

ฟงและการพูดเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน   

         Introduction to thai culture, thai alphabet 

and thai grammar, listening and speaking for 

communication various situation in daily life 
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IC 011 004 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติญี่ปุน  

 Prerequisites : Non-Japanese students  

 คําศัพท สํานวนประโยคภาษาญี่ปุ นอยางงายสําหรับการ

สนทนาในชีวิตประจําวัน แนะนําวัฒนธรรมทั่วไปของญี่ปุน 

         Simple japanese vocabulary, expressions, 

sentences used in everyday conversations, introduction to 

general japanese culture 

 

   

IC 011 005 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติจีน  

 Prerequisites : Non-Chinese students  

  คําศัพท 280 คํา สํานวนประโยคภาษาจีนอยางงายสําหรับ

การสนทนาในชีวิตประจําวัน สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง 

ไวยากรณ 40 หัวขอ การฝกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ

ตาง ๆ 

         280 Chinese words, expression, sentences 

used in everyday conversations, chinese phonetics (Pinyin) 

and pronunciation, 40 grammar points, practice in chinese 

communication in various situations 

 

   

IC 011 006 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 2 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 003  

 Prerequisites : IC 011 003  

  การอานและการเขียนขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน  ทักษะ

การฟงและการพูดที่มีเนื้อหาซับซอนขึ้นในสถานการณตาง ๆ การ

แสดงความคิดและความรูสึกเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ   

 

      Basic reading and writing in everyday life, 

listening and speaking skills with complicated content in 

different situations, expression of ideas and feelings on 

various topics 
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IC 011 007 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 004  

 Prerequisites : IC 011 004  

  คําศัพท สํานวนประโยคภาษาญี่ปุ นขั ้นกลางที่ใชในการ

สนทนาทางธุรกิจและสถานการณที่หลากหลาย และอักษรคันจิข้ัน

แนะนํา 

Intermediate Japanese vocabulary, expression and 

sentences used in business and several situations, 

introduction to Kanji 

 

   

IC 011 008 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 005  

 Prerequisites : IC 011 005  

      ภาษาจีน 500 คํา สํานวนประโยคภาษาจีน 600 ประโยค

สําหรับการสนทนา สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง ไวยากรณ 

80 หัวขอ ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณตาง ๆ   

    500 chinese words, expression, 600 sentences used 

in conversations, chinese phonetics ( Pinyin)  and 

pronunciation, 80 grammar points, chinese communication 

skills in various situations 

 

   

IC 011 012 ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Leadership and Change Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนํา หนาที่ของ

ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําและการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร 

        Knowledge and understanding of leadership theories, 

leadership function and styles, change management 

leadership and change management, and factors affecting 

organizational change 
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IC 011 015 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน และความเปนมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 Career Preparation and Professionalism 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

 

 Prerequisites : None  

   องคประกอบในการสรางภาพลักษณมืออาชีพ การสื่อสาร

ระหวางบุคคลและการพัฒนาความสัมพันธ การพัฒนาพันธกิจ การ

เข ียนเป าหมาย ท ักษะทางโทรศ ัพท   มารยาททางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสและธุรกิจ เทคนิคการฟงและการพูด การเขียนประวตัิ

ยอ การเตรียมตัวสําหรับการสัมภาษณงาน 

        Components of projecting professional image, on 

interpersonal communication and relationship 

development mission statement development, writing 

goals, telephoning skills, e-mail and business etiquette, 

listening and speaking techniques, resume writing, 

preparation for job interview 

 

   

IC 011 016 การรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการ

พัฒนาทักษะการเรียนรูดานสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ การ

คัดเลือกแหลงสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การ

วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและการน าเสนอ

สารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  

            Concepts and important information, processes 

development of information literacy skills ,information 

searching ,selecting sources of information, evaluation of 

information values, information analysis and synthesis, 

information composition and presentation in various 

formats 
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IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Logical Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 หลักการ แนวคิด กระบวนการ การคิดเชิงตรรกะและการ

แกปญหา การคนหาขอมูลและความรู การโตแยง และกระบวนการ

การใหเหตุผล เทคนิคและการประยุกตสําหรับแนวทางตรรกะในการ

คิดอยางมีเหตุผล การแกปญหา และการตัดสินใจ 

          Principles, concepts , processes in logical thinking 

and problem solving, information and knowledge 

searching, argument and reasoning processes, techniques 

and applications for a logical approach to rational thinking, 

problem solving, and decision making 

 

   

IC 011 019 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurship  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

        คุณลักษณะผูประกอบการ จริยธรรมสําหรับผูประกอบการ 

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร แรงจูงใจ การตัดสินใจ การ

วิเคราะหตลาด การระดมทุนเพื่อการลงทุน การพัฒนาแผนธุรกิจ 

การสรางแบรนดและเครื่องหมายการคา บัญชีขั้นพื้นฐาน การช าระ

ภาษี การประเมินธุรกิจ 

Entrepreneurship characteristics, ethics for 

entrepreneurs, corporate social responsibility, motivation, 

decisions- making, marketing analysis, investment funding, 

business plan development, branding and trademarking, 

basic accounting, tax payment, business evaluation 

 

   

IC 011 020 การวางแผนการเงินสวนบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Personal Financial Planning  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  
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 ความรูพื้นฐานในการวางแผนการเงินสวนบุคคล การจัดทํา

งบประมาณ การจัดการเงิน การจัดหาสินเชื่อ ความรับผิดชอบตอการ

ใชสินเชื ่อ การธนาคาร การลงทุน ประกัน การวางแผนภาษี การ

วางแผนการเกษียณอายุ 

         Basic personal financial planning fundamentals, 

budgeting, money management, acquiring credit, 

responsible use of credit, banking, investment, insurance, 

tax planning, and retirement planning 

 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006  

 Prerequisites : CON SC 201 006  

 

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส 

ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถาย

โอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน 

ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 

 Introduction, stoichiometry, atomic structure, 

chemical boding, gas, solid, liquid and solution, chemical 

thermodynamics, electron transferring system, chemical 

kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 

representative elements, transition metals, nuclear 

chemistry 

 

   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เง ื ่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 

007 หรือ CON SC 201 008 

 

 Prerequisites : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 007 หรือ 

CON SC 201 008 

 

 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) 

หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 
 



หนา้ | - 46 - 

 

 The laboratory experiments related to contents in 

SC 201 005 ( General Chemistry)  or SC 201 007 ( Basic 

Chemistry) or SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 

   

SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 พีชคณิตเวกเตอรส ําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ  เรขาคณิตวิเคราะห   ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว  อนุพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร  ปริพันธข้ันแนะนํา  การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

 Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2- D and  3- D, analytic geometry, limits and 

continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, polar coordinates, 

complex number, math induction, introduction to integral,  

numerical integration. 

 

   

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206  

 Prerequisites : SC 401 206  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว  ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันหลายตัวแปร  อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ

จํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ัน

แนะนํา 

 

 

 Techniques of integration, application of integration 

of  real valued functions of one variable, functions of 

several variables, limits and continuity of  functions of 

several variable, partial derivatives, sequence and series of 
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real numbers, power series introduction to differential 

equations and their applications 

   

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 Prerequisites : SC 401 207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 

มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและการหา

ปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบท

ปริพันธ 

 

 

 Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

surface in 3D, euclidean space, functions of several 

variables, Jacobian, derivatives of functions of several 

variables, directional derivatives, applications of derivatives 

of functions of several variables, multiple integrals, 

coordinate systems and integration in various systems, line 

integrals, surface integrals, integral theorems 

 

 

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 Prerequisites : SC 401 207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต  สมการเชิงอนุพันธเชิง

เสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผล

การแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ 

สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

 

 First order differential equations, second order 

differential equations, higher order  differential equations 

and applications, linear differential equations with variable 

coefficients, system of linear differential equations, Laplace 
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transforms and applications, Fourier series, boundary value 

problems, elementary partial differential equations. 

   

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของ

ยัง ลูกตุมนาิกาอยางงาย เครื่องชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความ

หนืดของของเหลวโดยใช กฎของสโตกส  พลศาสตร การหมุน 

สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การ

ทดลองของเมลด 

Measurement and data analysis, component of 

force, Young’ s modulus, simple pendulum, Westphal 

specific gravity balance, viscosity measurement using 

Stoke’ s law, rotational dynamics, coefficient of linear 

expansion, resonance in air columns and Meld’ s 

experiment 

 

   

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติ

มิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหา

ความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตร

มิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-

circuit, mustimeter, oscilloscope, determine the focal 

lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

lenses, determine of the refractive  index of liquid by using 

a convex lens and a plane mirror, spectrometer and 

Newton’s rings 
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SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

      เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและ

พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 

กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยา

ความโนมถวง 

 Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟา

สถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที ่ข ึ ้นตอเวลา 

กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื ่อนที ่แบบคลื ่น คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื ้องตน โครงสราง

อะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน   

 

 

 Electric interaction, magnetic interaction, 

electrostatic and static magnetic field, electromagnetic 

induction, electric current and electronics, wave motion, 

electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 

theory, atomic structure nucleus and introduction to 

radiation physics 

 

 

 

1. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เป นไปตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่อง เกณฑ มาตรฐานหล ักส ูตร ระด ับปร ิญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และ 

2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 6) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  



หนา้ | - 50 - 

 

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวชิาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม ทุกรายวิชา  และ 

- น ักศ ึกษาต องได ระด ับคะแนนแต ละว ิชาไม ต ํ ่ ากว  า  C หร ือต องได คะแนนเฉล ี ่ยสะสม  

ไม ต ํ ่ ากว า  2.00 โดยการค ิดค าคะแนน G.P.A.Point ค ํานวณจากระด ับคะแนนท ี ่ด ีท ี ่สุด 

ของแตละรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมโทรคมนาคม และ 

-  ส ําหร ับน ักศ ึกษาท ี ่ เล ือกเร ียนว ิชา EN 254 785 สหก ิจศ ึกษาทางว ิศวกรรมโทรคมนาคม  

จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 254 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโทรคมนาคม และ EN 

254 999 โครงการวิศวกรรมโทรคมนาคม 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิสาขาวิชา

วิศวกรรมโทรคมนาคม จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

3) ศึกษาและสอบผานรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 

แตไมตํ่ากวา 1.75 
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