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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
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วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)
B.Sc. (Electronic and Computer Technology)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตท่ีรอบรูในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร มีทักษะ ในการปฏิบัติงาน
และยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงค เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้

1. ใฝเรียนรู มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความรู ทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและการจัดการธุรกิจขนาดยอม

สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
3. มีทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต
2.2) กลุมวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 48 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
2.3.2) วิชาเลือก 24 หนวยกิต

2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต

4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1
General Physics 1

3(2-2)

4021101 เคมีท่ัวไป 1
General Chemistry 1

3(2-2)

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
Calculus and Analytic Geometry 1

3(3-0)

5503103 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English

3(3-0)

5581023 สถิติเพ่ือการจัดการ
Statistics for Management

3(2-2)

5582001 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
English in Electronics and Computer

3(2-2)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หนวยกิต
5581104 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

Electrical and Electronic Drawing
3(2-2)

5581407 วงจรไฟฟา
Electric  Circuit

3(2-2)
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5581604 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

3(2-2)

5582104 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
Electronic Technology

3(2-2)

5582105 วงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic  Circuit

3(2-2)

5582208 วงจรดิจิทัล
Digital  Circuit

3(2-2)

5582705 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
Electronic Measuring Instruments

3(2-2)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 48 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ 24 หนวยกิต

5582102 การจัดการธุรกิจขนาดยอมในงานอิเล็กทรอนิกส
Small Business Management in Electronics

3(3-0)

5582503 ระบบโทรคมนาคม
Telecommunication System

3(3-0)

5582804 ไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller

3(2-2)

5582809 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและจริยธรรมคอมพิวเตอร
Electronic Waste Management and Computer Ethics

3(3-0)

5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System

3(2-2)

5583712 เครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network

3(2-2)

5583901 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
Research Methodology in Technology

3(2-2)

5584903 โครงงาน
Project

3(0-6)

2.3.2) วิชาชีพเลือก 24 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 24 หนวยกิต

5582101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuit Design

3(2-2)

5582203 ระบบเสียง
Audio System

3(2-2)

5582803 โครงสรางคอมพิวเตอร
Computer Structure

3(2-2)
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5583104 สายอากาศและการแพรกระจายคลื่น
Antenna and Wave Propagation

3(2-2)

5583107 การบรรจุวงจรรวม
Integrated Circuit Packaging

3(3-0)

5583404 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Sensor and Transducer

3(2-2)

5583406 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Industrial Electronics

3(2-2)

5583504 เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology

3(3-0)

5583506 การสื่อสารเสนใยแสง
Fiber Optic Communication

3(2-2)

5583702 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
C Programming

3(2-2)

5583706 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
Internet Technology

3(2-2)

5583707 การจัดการระบบฐานขอมูล
Database System Management

3(2-2)

5583902 การบริหารโครงการ
Project Management

3(2-2)

5583903 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation Management

3(3-0)

5584301 เทคโนโลยีโทรทัศน
Television Technology

3(2-2)

5584302 เทคโนโลยีโทรศัพท
Telephone Technology

3(3-0)

5584305 เครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติ
Automated Office Appliances

3(2-2)

5584306 เทคโนโลยีหุนยนต
Robotic Technology

3(2-2)

5584307 ระบบพีแอลซี
Programmable Logic Control (PLC) System

3(2-2)

5584308 การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบควบคุม
Control System Programming

3(2-2)
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5584504 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
Microwave and Satellite Communication

3(2-2)

5584703 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller Application

3(2-2)

5584713 การซอมบํารุงคอมพิวเตอร
Computer Maintenance

3(2-2)

5584715 ระบบปฏิบัติการและการปรับแตงเครื่องแมขาย
Operating System and Server Configuration

3(2-2)

5584803 สัมมนาทางเทคโนโลยี
Seminar on  Technology

3(2-2)

5584806 การบมเพาะวิชาชีพเทคโนโลยี
Technological Professional Incubation

3(0-6)

2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5584804 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

Preparation for Electronics and Computer Professional Internship
2(0-90)

5584805 การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
Electronics and Computer Professional Internship

5(0-450)

หรือ
5584807 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

Preparation for Co-operative Education in Electronics and Computer
1(0-45)

5584808 สหกิจศึกษาในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
Co-operative Education in Electronics and Computer

6(0-540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในการเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และ
ตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

4) กลุมวิชาปรับพื้นฐาน 8 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาคาระดับ

คะแนนเปน ผาน หรือ ไมผาน
5571100 การใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม

Instrument Operation in Manufacturing  Process
2(0-4)

5581001 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน
Fundamental Mathematics

3(3-0)

5581002 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
Basic Electric and  Electronics

3(2-2)
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หมายเหตุ
1. วิชา 5571100 การใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม เปนวิชาปรับพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีไมได

สําเร็จการศึกษาทางดานชางอุตสาหกรรม
2. วิชา 5581001 คณิตศาสตรพ้ืนฐานเปนวิชาปรับพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีไมไดสําเร็จการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร หรือสายคณิตศาสตร
3. วิชา 5581002 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เปนวิชาปรับพ้ืนฐานสําหรับผูท่ีไมไดสําเร็จ

การศึกษาในสาขาวิชาไฟฟา หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ

เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain

confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ  การ

กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ินเพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆเก่ียวกับความหมายของชีวิตทาง ดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม

จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย

ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลีย่นแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ

พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ

ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)

Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะ พัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบ  ตาง ๆ

ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)

Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต

4011301 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(2-2)
General Physics 1
การวัด และความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนท่ีในลักษณะตาง ๆ

โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนท่ี แรงและผลของแรง งาน กําลังและพลังงาน การเคลื่อนท่ีฮารโม-นิก  การ
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เคลื่อนท่ีแบบคลื่น  คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณความรอน อุณหพลศาสตร โดยการจัดใหมีการ
สาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม
4022101 เคมีท่ัวไป 1 3(2-2)

General Chemistry 1
มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน สมบัติตาง ๆ ของแกส

ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) และจลนพลศาสตร (Kinetics)
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0)

Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชัน

ตอเนื่อง อนุพันธและหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ และอินทิกรัล
5503103 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0)

Technical English
พัฒนาการอาน การเขียน การฟง และการพูดภาษาอังกฤษท่ีใชในเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ

ศัพททางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางาน
ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ
5581023 สถิติเพื่อการจัดการ 3(2-2)

Statistics for Management
หลักสถิติ การเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัด

การกระจาย ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเบื้องตน  ฝกปฏิบัติใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการจัดการ
5582001 ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 3(2-2)

English in Electronics and Computer
การอาน การเขียน การฟง และการพูดภาษาอังกฤษท่ีใชในงานไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร ศัพททางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเฉพาะทาง การอานคูมือ การสั่ง
การ การนําเสนอผลงาน และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หนวยกิต
5581104 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electrical and Electronic Drawing
การอานแบบ  การเขียนภาพฉาย  ภาพประกอบ  ภาพตัด  แผนคลี่ สัญลักษณของ

อุปกรณและประเภทวงจรตาง ๆ ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  การเขียนแบบระบบและวงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส การออกแบบและผลิตแผนวงจรพิมพ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและเขียน
แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส และประเด็นดานคุณธรรมจริยธรรมของการเขียนแบบ
5581407 วงจรไฟฟา 3(2-2)

Electric Circuit
ความรูพ้ืนฐาน นิยามตาง ๆ ทางไฟฟา กฎของโอหม วงจรอนุกรม วงจรขนาน  วงจร

ผสม กฎของเคอรชอฟฟ  วงจรแบบแรงดันปม วงจรแบบกระแสเมช ทฤษฎีการวางซอน ทฤษฎีเทเวนิน
และนอรตัน วงจรตัวเก็บประจุ และวงจรตัวเหนี่ยวนําในกระแสตรง ไซนูซอยดอล องคประกอบของ
สัญญาณไฟฟากระแสสลับ และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
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5581604 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2)
Computer Programming
คอมพิวเตอรเบื้องตน องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ขอมูล วิธีการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในงาน
อิเล็กทรอนิกส และประเด็นดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวของ
5582104 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic   Technology
การทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา   หมอ

แปลง อุปกรณสารก่ึงตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟท มอสเฟท วงจรรวม ออป-แอมป การประยุกตใช
งานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5582105 วงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic Circuit
การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาสรางเปนวงจรใชงานแบบตาง ๆ วงจรท่ีใชไดโอด วงจร

ทรานซิสเตอร วงจรขยาย การนําออปแอมปมาสรางวงจรใชงาน การวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส  และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ
5582208 วงจรดิจิทัล 3(2-2)

Digital  Circuit
การออกแบบวงจรดิจิทอลและวงจรตรรก ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิตชิ่ง คณิตศาสตร

ของบูล รหัสคอมพิวเตอร การตรวจสอบความผิดพลาด ตารางความเปนจริง แผนผังของคารโน แผนผัง
ของเวน วงจรเกท แบบแอน ออร และนอท วงจรพลิปพลอป วงจรนับ วงจรชิพรีจิสเตอร และฝกปฏิบัติ
ตามเนื้อหาวิชา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ
5582705 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic Measuring Instruments
การวัด หนวยของการวัด ความเท่ียงตรงและความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลในการ

วัด คาเฉลี่ย กัลวานอรมิเตอร โวลทมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอรและการใชงาน วงจรบริดจ
แบบตาง ๆ  ออสซิลโลสโคปและการใชงาน หลักการของเครื่องมือวัดความถ่ี ฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
และประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวของ

2.3) วิชาเฉพาะดาน 48 หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ 24 หนวยกิต

5582102 การจัดการธุรกิจขนาดยอมในงานอิเล็กทรอนิกส 3(3-0)
Small  Business Management in Electronics
การจัดการ และดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การจัดองคกร เงินทุน การขาย การบริการ การควบคุมการบริหาร
การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการธุรกิจขนาดยอม การประเมินผล
การดําเนินการธุรกิจ การขยายกิจการ และประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวของ
5582503 ระบบโทรคมนาคม 3(3-0)

Telecommunication System
ความรูเบื้องตนของระบบโทรคมนาคม หลักการของอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร สัญญาณคลื่น

และแถบความถ่ี ชองสัญญาณและตัวนําสัญญาณ การผสมสัญญาณแบบตาง ๆ การมัลติเพล็กซสัญญาณ
การสื่อสารแบบอนาล็อก การสื่อสารแบบดิจิทัล และการสื่อสารขอมูล
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5582804 ไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2)
Microcontroller
โครงสรางของไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร ระบบหนวยความจําและการ

เก็บขอมูล อุปกรณภายนอกพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องตน การออกแบบการเชื่อมตอกับ
อุปกรณภายนอกและการเขียนโปรแกรมการควบคุม และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5582904 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและจริยธรรมคอมพิวเตอร 3(3-0)

Electronic Waste Management and Computer Ethics
ความหมายและประเภทของขยะอิเล็กทรอนิกส   การคัดแยกและกําจัดขยะ

อิเล็กทรอนิกส  มลพิษรวมท้ังผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากขยะและการกําจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส  จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของใน
การประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร
5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2)

Automatic Control System
ระบบและการควบคุมอัตโนมัติ การควบคุมแบบตาง ๆ อุปกรณท่ีใชในการควบคุม

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร  การวัดความเร็ว การวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน  การวัดระดับ  การวัด
อัตราการไหล  การควบคุมมอเตอร วาลว หลอดไฟ ไซเรน การประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ และฝก
ปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5583712 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2)

Computer Network
ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมตอระบบเปด (OSI Model) ทีซีพีไอพี

โปรโตคอลในระดับชั้นตาง ๆ ของทีซีพีไอพี ตัวกลางนําสงสัญญาณ เครือขายอินเทอรเน็ต อุปกรณตาง ๆ
ท่ีใชในการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร เครือขายไรสาย การออกแบบและติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอร
ฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวของ
55843901 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยี 3(2-2)

Research Methodology in Technology
หลักการวิจัยท่ัวไปและการวิจัยเชิงพัฒนา กระบวนการวิจัย การออกแบบและวาง

แผนการวิจัย การจัดทําโครงการวิจัย วิธีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชท่ีเก่ียวกับงาน
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรม
ของนักวิจัย
5584903 โครงงาน 3(0-6)

Project
การจัดทําโครงการในหัวขอท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรตามความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและสาขาวิชา การจัดทํารายงานโครงการ การ
นําเสนอผลการจัดทําโครงการตอกรรมการสาขาวิชาหรือสังคมหรือทองถ่ิน ภายใตการควบคุมของ
อาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา
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2.3.2) วิชาชีพเลือก 24 หนวยกติ
5582101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(2-2)

Electronic Circuit  Design
หลักการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส การออกแบบวงจรท่ีใชอุปกรณตาง ๆ ทาง

อิเล็กทรอนิกส  ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟท มอสเฟต การออกแบบวงจรขยายแบบตาง ๆ การออกแบบ
วงจรโดยใชออปแอมป  วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรกําเนิดความถ่ี การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
วงจร  ฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5582203 ระบบเสียง 3(2-2)

Audio System
สัญญาณเสียง วงจรขยายแบบตาง ๆ  องคประกอบของเครื่องขยายเสียง วงจรขยาย

แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟา อุปกรณประกอบเครื่องขยายเสียง ลําโพง การประกอบและทดสอบวงจร
เครื่องขยายเสียง การจัดระบบเสียงเพ่ือการบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะ การติดตั้งและทดสอบระบบเสียง
ท้ังในอาคารและนอกอาคาร
5582803 โครงสรางคอมพิวเตอร 3(2-2)

Computer Structure
โครงสรางและสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบ

ของตัวประมวลผลกลาง ชุดคําสั่ง หนวยควบคุม ระบบบัส ระบบหนวยความจํา การจัดการขอมูลใน
หนวยความจํา การเชื่อมตอและสื่อสารกับชองรับสงขอมูล ระบบสํารองขอมูลภายนอก ระบบการแสดงผล
รูปแบบของระบบกระจายการทํางาน การทํางานแบบหลายตัวประมวลผล การวัดและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร
5583105 สายอากาศและการแพรกระจายคลื่น 3(2-2)

Antenna and Wave Propagation
สายอากาศชนิดตาง ๆ คุณสมบัติของคลื่น โพลาไรเซชั่นของคลื่น การกระจายคลื่นจาก

สายอากาศแบบตาง ๆ อัตราขยายของสายอากาศ การคํานวณสนาม สัญญาณรบกวน การสูญเสีย การ
ออกแบบสายอากาศ และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5583107 การบรรจุวงจรรวม 3(3-0)

Integrated Circuit Packaging
การบรรจุตัวถังของอุปกรณสารก่ึงตัวนํา ชนิดตัวถังท่ี เ ก็บบรรจุ  เครื่องมือและ

กระบวนการท่ีใชในการเก็บบรรจุ วัสดุตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การควบคุมสภาพแวดลอมในกระบวนการผลิต
การทดสอบในเชิงกลและทางไฟฟาของอุปกรณท่ีไดรับการบรรจุแลว ความเชื่อถือในการเก็บบรรจุ และ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกระบวนการเก็บบรรจุ
5583404 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-2)

Sensor and Transducer
การตรวจวัดหรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ความชื้น การไหล แสง สี เสียง

อุปกรณท่ีใชในการตรวจจับและตรวจวัด การนําสัญญาณท่ีไดจากการตรวจจับไปไช การแปลงสัญญาณ
ทางอิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5583406 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(2-2)

Industrial  Electronics
อุปกรณสารก่ึงตัวนําตาง ๆ ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม ชนิด คุณสมบัติ และการใชงาน

อุปกรณไทริสเตอร อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ อุปกรณตรวจจับแสง วงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีใชในงาน
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อุตสาหกรรม วงจรหนวยเวลา วงจรเร็กติไฟเออร วงจรควบคุมแรงดัน วงจรขยาย และฝกปฏิบัติตาม
เนื้อหาวิชา
5583504 เทคโนโลยีการสื่อสาร 3(3-0)

Communication Technology
หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ท่ีใชอยูตามสภาพการณใน

ปจจุบัน ท้ังในระบบอนาล็อกและดิจิทัล เชนระบบโทรศัพทยุคใหม การสื่อสารผานทางเครือขาย
คอมพิวเตอร การสื่อสารไรสายรูปแบบใหม ๆ การสื่อสารใยแสง การสื่อสารผานดาวเทียม เปนตน
5583506 การสื่อสารเสนใยแสง 3(2-2)

Fiber Optic Communication
พ้ืนฐานของระบบการสื่อสารดวยเสนใยแสง ชนิดของใยแกวนําแสง การแพรกระจายแสง

ตนกําเนิดแสงท่ีใชในระบบสื่อสารใยแสง คุณสมบัติของใยแสง การมัลติเพล็กซ หนวยท่ีใชวัดแสง
แหลงกําเนิดแสง และอุปกรณรับและสงแสง รวมท้ังฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5583702 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3(2-2)

C  Programming
หลักการและโครงสรางของภาษาซี  การเขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใชคอมไพเลอร

มาตรฐานการควบคุมฟงกชั่นตาง ๆ ตัวแปร โครงสรางการควบคุม แถวลําดับ ตัวชี้ และฝกปฏิบัติเขียน
โปรแกรมดวยภาษาซี
5583706 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 3(2-2)

Internet Technology
ความรู เบื้องตนเก่ียวกับอินเทอรเน็ต เทคนิคและเครื่องมือสําหรับอินเทอรเน็ต

เวิลดไวดเว็บ การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต ธุรกิจและการพาณิชยในอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยใน
อินเทอรเน็ต ระบบฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ฝก
ปฏิบัติตามรายวิชา รวมท้ังประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ
5583707 การจัดการระบบฐานขอมูล 3(2-2)

Database System Management
องคประกอบ ความสําคัญของระบบฐานขอมูล รูปแบบของฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ ภาษาฐานขอมูล ความสัมพันธระหวางขอมูล การจัดการฐานขอมูล การออกแบบและการใช
ฐานขอมูล การควบคุมการใชระบบฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
รวมท้ังประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ
5583902 การบริหารโครงการ 3(2-2)

Project Management
แนวคิด ความหมาย กระบวนการของโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะหความเปนไป

ไดของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ ทรัพยากรของโครงการ การเขียนโครงการ เทคนิคการบริหารและ
ควบคุมโครงการ การยุติโครงการ การประเมินผลโครงการ การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอรชวยในการ
บริหารโครงการ รวมท้ังประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวของ
5583903 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0)

Technology and Innovation Management
ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม วงจรของนวัตกรรม

การนํานวัตกรรมเขาสูตลาด การจดสิทธิบัตร ความสัมพันธของเทคโนโลยีและเวลา การจัดการความ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ผลผลิต ประสิทธิผลและการแขงขัน บทบาทของเทคโนโลยีตอการ
ปฏิบัติงาน การประยุกตใชเทคโนโลยี รวมท้ังประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
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5584301 เทคโนโลยีโทรทัศน 3(2-2)
Television Technology
หลักการทํางานของระบบการรับสงโทรทัศน มาตรฐานตาง ๆ ของระบบโทรทัศน การ

ทํางานของเครื่องรับโทรทัศน ชนิดของเครื่องรับโทรทัศน ระบบโทรทัศนวงจรปด และฝกปฏิบัติตาม
เนื้อหาวิชา
5584302 เทคโนโลยีโทรศัพท 3(3-0)

Telephone Technology
หลักการและการทํางานของชุมสายโทรศัพท ขายสายโทรศัพท ระบบ Signaling

โครงสรางของชุมสายระบบดิจิทัล ระบบ PCM การบํารุงรักษาสายโทรศัพท ระบบ ADSL ระบบ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบตาง ๆ สถานีฐานและการเชื่อมโยง การสงสัญญาณของระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในยุคตาง ๆ ระบบโทรศัพทไอพี รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
5584305 เครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2)

Automated Office Appliances
การทํางานและการใชงานเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีใชในสํานักงาน เครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องโทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเอกสาร การถอด
ประกอบ ตรวจซอมและบํารุงรักษา การประมาณราคา การรับสงงาน การเขียนบันทึกการซอมบํารุง และ
การจัดทําคูมือการซอมบํารุงรักษา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
5584306 เทคโนโลยีหุนยนต 3(2-2)

Robotic Technology
ความรู เบื้องตนเก่ียวกับหุนยนต องคประกอบและโครงสรางของหุนยนต ระบบ

ขับเคลื่อนและการควบคุม ตัวตรวจวัดและตรวจจับท่ีใชในหุนยนต การสรางชุดคําสั่งใหหุนยนต    การ
สรางและประกอบหุนยนต  ภาษาท่ีใชในการควบคุมหุนยนต และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5584307 ระบบพีแอลซี 3(2-2)

Programmable Logic Control (PLC) System
องคประกอบของระบบพีแอลซี อุปกรณตรวจวัดและตรวจจับสัญญาณ อุปกรณเอาตพุต

ตาง ๆ กระบวนการควบคุม การทํางานของระบบพีแอลซี การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบพีแอลซี และ
การประยุกตใชระบบพีแอลซี
5584308 การเขียนโปรแกรมในงานระบบควบคุม 3(2-2)

Control System Programming
การเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดแสดงผล การเขียนโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลแบบ

ผลึกเหลว การเขียนโปรแกรมควบคุมรีเลย การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอรแบบตาง ๆ  การเขียน
โปรแกรมรับขอมูลจากสวิตช และเซนเซอรตาง ๆ  และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5584504 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม 3(2-2)

Microwave and Satellite Communication
หลักการสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม สายสง สายอากาศและทอนําคลื่น การมอดูเลต

การแพรกระจายคลื่นไมโครเวฟ คุณภาพการสงสัญญาณ ระบบและประเภทของดาวเทียมสื่อสาร การสง
สัญญาณผานดาวเทียม และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
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5584703 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-2)
Microcontroller Application
ประยุกตใชขบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือสรางชิ้นงานท่ีมีความเชื่อถือได  โดยใช

ไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ เปนสวนประกอบ  เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน
ดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง  และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5584713 การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 3(2-2)

Computer Maintenance
หลักการตรวจซอมบํารุงคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอรท่ัวไปและคอมพิวเตอร

แบบพกพา  การซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรในเครื่องจักรตาง ๆ การติดตั้งซอฟตแวรตาง ๆ การ
ปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร การประเมินราคาคาซอมบํารุง และฝกปฏิบัติตามรายวิชา รวมถึง
ประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
5584715 ระบบปฏิบัติการและการปรับแตงเครื่องแมขาย 3(2-2)

Operating System and Server Configuration
องคประกอบ และระบบหนวยความจําของเครื่องแมขาย การทํางานและหนาท่ีของ

ระบบปฏิบัติการ การจัดการหนวยความจํา การจัดลําดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการอินพุต/
เอาตพุต การวิเคราะหปริมาณงานเพ่ือเตรียมเครื่องแมขาย การติดตั้งและปรับแตงระบบปฏิบัติการใน
เครื่องแมขาย
5584803 สัมมนาทางเทคโนโลยี 3(2-2)

Seminar on Technology
สัมมนาและบรรยายพิเศษโดยผู เชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูใหกับนักศึกษา จากประสบการณจริงของผูบรรยาย รวมท้ังการ
แนะนําวิทยาการใหม ๆ กระบวนการการจัดการสัมมนา การคนควาขอมูลและนําเสนอในงานสัมมนา การ
บันทึกและสรุปขอมูลจากการสัมมนา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
5584806 การบมเพาะวิชาชีพเทคโนโลยี 3(0-6)

Technological Professional Incubation
การฝกปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรภายใน

มหาวิทยาลัย เชน ศูนยบมเพาะวิชาชีพ  หองปฏิบัติการ ศูนยคอมพิวเตอร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือหนวยงานตาง ๆ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาวิชา

2.3.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5584804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 2(0-90)

Preparation for Electronics and Computer Professional internship
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ใน

ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  โดยการกระทําใน
สถานการณ หรือรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งเก่ียวของ
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5584805 การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 5(0-450)
Electronics and Computer Professional internship
การฝกปฏิบัติงานดานอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรจริง ในสถานประกอบการภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขาวิชา และมีกระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสม
5584807 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 1(0-45)

Preparation for Co-operative Education in Electronics and Computer
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกสหกิจศึกษาในดานการรับรู

ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผูเรียน มีความรู เจตคติ แรงจูงใจ กับคุณลักษณะ
ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเก่ียวของกับงานในวิชาชีพ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
5584808 สหกิจศึกษาในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 6(0-540)

Co-operative Education in Electronics and Computer
ปฏิบัติงานทางดานอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ใน

สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกันกับสาขาวิชา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา และมีกระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสม

4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 8 หนวยกิต
5571100 การใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม 2(0-4)

Instrument Operation in Manufacturing Process
หลักการใชเครื่องมือวัด  เวอรเนียร ไมโครมิเตอร การใชเครื่องมือตัด เครื่องมือเจาะและ

ทําเกลียว ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานตะไบปรับผิว งานขีด งานสกัด งานเลื่อย งานเจาะรู งานควานรู งานทํา
เกลียวนอก งานทําเกลียวใน งานข้ึนรูปโลหะแผน งานชุบ งานเขาตะเข็บและงานประกอบชิ้นงาน
5581001 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0)

Fundamental Mathematics
ระบบจํานวน พีชคณิตเบื้องตน การแกสมการ เลขยกกําลัง ลอการึทึม ตรีโกณมิติ

เวคเตอร แมตริกซ สมการเชิงเสน สมการเอ็กซโพเนนเชียล และฟงกชั่น

5581002 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 3(2-2)
Basic Electric and Electronics
ความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟาเบื้องตน กฎของโอหม

วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง อุปกรณปองกันไฟฟาและการตอลงดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน เทคนิคการบัดกรี การใชเครื่องมือวัดเบื้องตน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสบนแผนวงจรพิมพ
สรางวงจรแหลงจายไฟฟากระแสตรงชนิดคงท่ีหรือปรับคาได
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