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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
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ผลิตบัณฑิตที่รอบรูในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร มีทักษะ ในการปฏิบัติงาน
และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. ใฝเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. มีความรู ทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและการจัดการธุรกิจขนาดยอม
สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
3. มีทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) วิชาบังคับ
2.3.2) วิชาเลือก
2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หนา 1

2500113
2500114
2500115
2500116

4000115
4000116
4000117

4011301
4021101
4091401
5503103
5581023
5582001
5581104
5581407

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
ฟสิกสทั่วไป 1
General Physics 1
เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
Calculus and Analytic Geometry 1
ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
สถิติเพื่อการจัดการ
Statistics for Management
ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
English in Electronics and Computer
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
Electrical and Electronic Drawing
วงจรไฟฟา
Electric Circuit
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12

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9

หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
94
18

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)

21

หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)

หนา 2

5581604 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
5582104 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
Electronic Technology
5582105 วงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuit
5582208 วงจรดิจิทัล
Digital Circuit
5582705 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
Electronic Measuring Instruments
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) วิชาบังคับ
5582102 การจัดการธุรกิจขนาดยอมในงานอิเล็กทรอนิกส
Small Business Management in Electronics
5582503 ระบบโทรคมนาคม
Telecommunication System
5582804 ไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller
5582809 การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและจริยธรรมคอมพิวเตอร
Electronic Waste Management and Computer Ethics
5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
5583712 เครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network
5583901 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
Research Methodology in Technology
5584903 โครงงาน
Project
2.3.2) วิชาชีพเลือก
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 24 หนวยกิต
5582101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
Electronic Circuit Design
5582203 ระบบเสียง
Audio System
5582803 โครงสรางคอมพิวเตอร
Computer Structure
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
48 หนวยกิต
24 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(0-6)
24

หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
หนา 3

5583104 สายอากาศและการแพรกระจายคลื่น
Antenna and Wave Propagation
5583107 การบรรจุวงจรรวม
Integrated Circuit Packaging
5583404 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
Sensor and Transducer
5583406 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
Industrial Electronics
5583504 เทคโนโลยีการสื่อสาร
Communication Technology
5583506 การสื่อสารเสนใยแสง
Fiber Optic Communication
5583702 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
C Programming
5583706 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
Internet Technology
5583707 การจัดการระบบฐานขอมูล
Database System Management
5583902 การบริหารโครงการ
Project Management
5583903 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Technology and Innovation Management
5584301 เทคโนโลยีโทรทัศน
Television Technology
5584302 เทคโนโลยีโทรศัพท
Telephone Technology
5584305 เครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติ
Automated Office Appliances
5584306 เทคโนโลยีหุนยนต
Robotic Technology
5584307 ระบบพีแอลซี
Programmable Logic Control (PLC) System
5584308 การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบควบคุม
Control System Programming

3(2-2)
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หนา 4

3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

5584504 การสื่อสารไมโครเวฟและดาวเทียม
3(2-2)
Microwave and Satellite Communication
5584703 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2)
Microcontroller Application
5584713 การซอมบํารุงคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Maintenance
5584715 ระบบปฏิบัติการและการปรับแตงเครื่องแมขาย
3(2-2)
Operating System and Server Configuration
5584803 สัมมนาทางเทคโนโลยี
3(2-2)
Seminar on Technology
5584806 การบมเพาะวิชาชีพเทคโนโลยี
3(0-6)
Technological Professional Incubation
2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
5584804 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
2(0-90)
Preparation for Electronics and Computer Professional Internship
5584805 การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
5(0-450)
Electronics and Computer Professional Internship
หรือ
5584807 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
1(0-45)
Preparation for Co-operative Education in Electronics and Computer
5584808 สหกิจศึกษาในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
6(0-540)
Co-operative Education in Electronics and Computer
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในการเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และ
ตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
4) กลุมวิชาปรับพื้นฐาน
8 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาคาระดับ
คะแนนเปน ผาน หรือ ไมผาน
5571100 การใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม
2(0-4)
Instrument Operation in Manufacturing Process
5581001 คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Mathematics
5581002 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(2-2)
Basic Electric and Electronics
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หนา 5

หมายเหตุ

1. วิชา 5571100 การใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม เปนวิชาปรับพื้นฐานสําหรับผูที่ไมได
สําเร็จการศึกษาทางดานชางอุตสาหกรรม
2. วิชา 5581001 คณิตศาสตรพื้นฐานเปนวิชาปรับพื้นฐานสําหรับผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร หรือสายคณิตศาสตร
3. วิชา 5581002 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เปนวิชาปรับพื้นฐานสําหรับผูที่ไมไดสําเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาไฟฟา หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

หนา 6

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9
หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ าคั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่อ ความหมายอย า งถู กต อ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ 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 เพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่นเพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับความหมายของชีวิตทาง ดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลีย่ นแปลง
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หนา 7

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะ พัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบ ตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
4011301
ฟสิกสทั่วไป 1
3(2-2)
General Physics 1
การวัด และความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนที่ในลักษณะตาง ๆ
โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง งาน กําลังและพลังงาน การเคลื่อนที่ฮารโม-นิก การ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
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เคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร ปรากฏการณความรอน อุณหพลศาสตร โดยการจัดใหมีการ
สาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม
4022101
เคมีทั่วไป 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
เรขาคณิ ตวิ เคราะห ว าดวยเสนตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชั น
ตอเนื่อง อนุพันธและหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ และอินทิกรัล
5503103
ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0)
Technical English
พัฒนาการอาน การเขียน การฟง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ
ศัพททางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะทาง การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทํางาน
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ
5581023
สถิติเพื่อการจัดการ
3(2-2)
Statistics for Management
หลักสถิติ การเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัด
การกระจาย ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การ
วิ เ คราะห ความแปรปรวน การวิ เ คราะห การถดถอยและสหสัม พัน ธเ บื้อ งต น ฝก ปฏิ บัติ ใช โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการจัดการ
5582001
ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
3(2-2)
English in Electronics and Computer
การอาน การเขียน การฟง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใชในงานไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร ศัพททางเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะทาง 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
อุป กรณ และประเภทวงจรต าง ๆ ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเขีย นแบบระบบและวงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส การออกแบบและผลิตแผนวงจรพิมพ การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและเขียน
แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส และประเด็นดานคุณธรรมจริยธรรมของการเขียนแบบ
5581407
วงจรไฟฟา
3(2-2)
Electric Circuit
ความรูพื้นฐาน นิยามตาง ๆ ทางไฟฟา กฎของโอหม วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจร
ผสม กฎของเคอรชอฟฟ วงจรแบบแรงดันปม วงจรแบบกระแสเมช ทฤษฎีการวางซอน ทฤษฎีเทเวนิน
และนอร ตัน วงจรตั ว เก็ บประจุ และวงจรตัว เหนี่ย วนําในกระแสตรง ไซนูซอยดอล องคประกอบของ
สัญญาณไฟฟากระแสสลับ และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
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5581604

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Programming
คอมพิวเตอรเบื้องตน องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ขอมูล วิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในงาน
อิเล็กทรอนิกส และประเด็นดานคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของ
5582104
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Technology
การทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา หมอ
แปลง อุปกรณสารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟท มอสเฟท วงจรรวม ออป-แอมป การประยุกตใช
งานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5582105
วงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Circuit
การนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาสรางเปนวงจรใชงานแบบตาง ๆ วงจรที่ใชไดโอด วงจร
ทรานซิสเตอร วงจรขยาย การนําออปแอมปมาสรางวงจรใชงาน การวิเคราะหคุณสมบัติทางไฟฟาของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
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 รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
5582705
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Measuring Instruments
การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรงและความแมนยําในการวัด การเก็บขอมูลในการ
วัด คาเฉลี่ย กัลวานอรมิเตอร โวลทมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร มัลติมิเตอรและการใชงาน วงจรบริดจ
แบบตาง ๆ ออสซิลโลสโคปและการใชงาน หลักการของเครื่องมือวัดความถี่ ฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
และประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของ
2.3) วิชาเฉพาะดาน
48
หนวยกิต
2.3.1) วิชาบังคับ
24
หนวยกิต
5582102
การจัดการธุรกิจขนาดยอมในงานอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Small Business Management in Electronics
การจั ด การ และดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ ขนาดย อ มทางด า นเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอร การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การจัดองคกร เงินทุน การขาย การบริการ การควบคุมการบริหาร
การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจขนาดยอม การประเมินผล
การดําเนินการธุรกิจ การขยายกิจการ และประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของ
5582503
ระบบโทรคมนาคม
3(3-0)
Telecommunication System
ความรูเบื้องตนของระบบโทรคมนาคม หลักการของอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร สัญญาณคลื่น
และแถบความถี่ ชองสัญญาณและตัวนําสัญญาณ การผสมสัญญาณแบบตาง ๆ การมัลติเพล็กซสัญญาณ
การสื่อสารแบบอนาล็อก การสื่อสารแบบดิจิทัล และการสื่อสารขอมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
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5582804

ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2)
Microcontroller
โครงสรางของไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร ระบบหนวยความจําและการ
เก็บขอมูล อุปกรณภายนอกพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องตน การออกแบบการเชื่อมตอกับ
อุปกรณภายนอกและการเขียนโปรแกรมการควบคุม และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5582904
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและจริยธรรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
Electronic Waste Management and Computer Ethics
ความหมายและประเภทของขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การคั ด แยกและกํ า จั ด ขยะ
อิเ ล็ กทรอนิกส มลพิ ษรวมทั้ งผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขยะและการกําจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร
5583408
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2)
Automatic Control System
ระบบและการควบคุ มอัตโนมัติ การควบคุมแบบตาง ๆ อุปกรณที่ใชในการควบคุม
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร การวัดความเร็ว การวัดอุณหภู มิ การวัดความดัน การวัดระดับ การวัด
อัตราการไหล การควบคุมมอเตอร วาลว หลอดไฟ ไซเรน การประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ และฝก
ปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5583712
เครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Network
ชนิด ของเครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมต อระบบเปด (OSI Model) ทีซีพีไอพี
โปรโตคอลในระดับชั้นตาง ๆ ของทีซีพีไอพี ตัวกลางนําสงสัญญาณ เครือขายอินเทอรเน็ต อุปกรณตาง ๆ
ที่ใชในการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร เครือขายไรสาย การออกแบบและติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอร
ฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของ
55843901 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
3(2-2)
Research Methodology in Technology
หลักการวิจัยทั่วไปและการวิจัยเชิงพัฒนา กระบวนการวิจัย การออกแบบและวาง
แผนการวิจัย การจัดทําโครงการวิจัย วิธีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ เครื่ องมือและเครื่องใชที่เกี่ยวกับงาน
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรม
ของนักวิจัย
5584903
โครงงาน
3(0-6)
Project
การจั ด ทํ า โครงการในหั ว ข อที่ ส อดคล องกั บ สาขาวิช าเทคโนโลยี อิเ ล็ ก ทรอนิ กส แ ละ
คอมพิ ว เตอร ต ามความเห็ นชอบของอาจารยที่ปรึกษาและสาขาวิช า การจัดทํารายงานโครงการ การ
นํ าเสนอผลการจั ด ทํ าโครงการต อกรรมการสาขาวิช าหรื อสั งคมหรือท องถิ่น ภายใตก ารควบคุม ของ
อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา
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2.3.2) วิชาชีพเลือก
24
หนวยกิต
5582101
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Circuit Design
หลั ก การออกแบบวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การออกแบบวงจรที่ ใ ช อุ ป กรณ ต า ง ๆ ทาง
อิเล็กทรอนิกส ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟท มอสเฟต การออกแบบวงจรขยายแบบตาง ๆ การออกแบบ
วงจรโดยใชออปแอมป วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรกําเนิดความถี่ การใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
วงจร ฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5582203
ระบบเสียง
3(2-2)
Audio System
สัญญาณเสียง วงจรขยายแบบตาง ๆ องคประกอบของเครื่องขยายเสียง วงจรขยาย
แรงดันไฟฟาและกําลังไฟฟา อุปกรณประกอบเครื่องขยายเสียง ลําโพง การประกอบและทดสอบวงจร
เครื่องขยายเสียง การจัดระบบเสียงเพื่อการบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะ การติดตั้งและทดสอบระบบเสียง
ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
5582803
โครงสรางคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Structure
โครงสรางและสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบ
ของตัวประมวลผลกลาง ชุดคําสั่ง หนวยควบคุม ระบบบัส ระบบหนวยความจํา การจัดการขอมูลใน
หนวยความจํา การเชื่อมตอและสื่อสารกับชองรับสงขอมูล ระบบสํารองขอมูลภายนอก ระบบการแสดงผล
รูปแบบของระบบกระจายการทํางาน การทํางานแบบหลายตัวประมวลผล การวัดและการเพิ่ม
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
การบรรจุ ตั ว ถั ง ของอุ ป กรณ ส ารกึ่ ง ตั ว นํ า ชนิ ด ตั ว ถั ง ที่ เ ก็ บ บรรจุ เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการที่ใชในการเก็บบรรจุ วัสดุตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การควบคุมสภาพแวดลอมในกระบวนการผลิต
การทดสอบในเชิงกลและทางไฟฟาของอุปกรณที่ไดรับการบรรจุแลว ความเชื่อถือในการเก็บบรรจุ และ
ปญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการเก็บบรรจุ
5583404
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3(2-2)
Sensor and Transducer
การตรวจวัดหรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ความชื้น การไหล แสง สี เสีย ง
อุปกรณที่ใชในการตรวจจับและตรวจวัด การนําสัญญาณที่ไดจากการตรวจจับไปไช การแปลงสัญญาณ
ทางอิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5583406
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Electronics
อุปกรณสารกึ่งตั วนําตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม ชนิด คุณสมบัติ และการใชงาน
อุปกรณไทริสเตอร อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ อุปกรณตรวจจับแสง วงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ใชในงาน
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อุตสาหกรรม วงจรหนวยเวลา วงจรเร็กติไฟเออร วงจรควบคุมแรงดัน วงจรขยาย และฝกปฏิบัติตาม
เนื้อหาวิชา
5583504
เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(3-0)
Communication Technology
หลักการ เทคนิค และวิธีการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ที่ใชอยูตามสภาพการณใน
ปจจุบัน ทั้งในระบบอนาล็อกและดิจิทัล เชนระบบโทรศัพทยุคใหม การสื่อสารผานทางเครือขาย
คอมพิวเตอร การสื่อสารไรสายรูปแบบใหม ๆ การสื่อสารใยแสง การสื่อสารผานดาวเทียม เปนตน
5583506
การสื่อสารเสนใยแสง
3(2-2)
Fiber Optic Communication
พื้นฐานของระบบการสื่อสารดวยเสนใยแสง ชนิดของใยแกวนําแสง การแพรกระจายแสง
ต น กํ า เนิ ด แสงที่ ใ ช ใ นระบบสื่ อ สารใยแสง คุ ณ สมบั ติ ข องใยแสง การมั ล ติ เ พล็ ก ซ หน ว ยที่ ใ ช วั ด แสง
แหลงกําเนิดแสง และอุปกรณรับและสงแสง รวมทั้งฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5583702
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3(2-2)
C Programming
หลั ก การและโครงสร า งของภาษาซี การเขี ย นโปรแกรมภาษาซี โ ดยใชคอมไพเลอร
มาตรฐานการควบคุมฟงกชั่นตาง ๆ ตัวแปร โครงสรางการควบคุม แถวลําดับ ตัวชี้ และฝกปฏิบัติเขียน
โปรแกรมดวยภาษาซี
5583706
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
3(2-2)
Internet Technology
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ อิ น เทอร เ น็ ต เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ อิ น เทอร เ น็ ต
เวิลดไวดเว็บ การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต ธุรกิจและการพาณิชยในอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยใน
อินเทอรเน็ต ระบบฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ฝก
ปฏิบัติตามรายวิชา รวมทั้งประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
5583707
การจัดการระบบฐานขอมูล
3(2-2)
Database System Management
องคประกอบ ความสําคัญของระบบฐานขอมูล รูปแบบของฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ ภาษาฐานขอมูล ความสัมพั นธ ระหวางขอมูล การจัดการฐานขอมูล การออกแบบและการใช
ฐานขอมูล การควบคุมการใชระบบฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
รวมทั้งประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวของ
5583902
การบริหารโครงการ
3(2-2)
Project Management
แนวคิด ความหมาย กระบวนการของโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะหความเปนไป
ไดของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ ทรัพยากรของโครงการ การเขียนโครงการ เทคนิคการบริหารและ
ควบคุมโครงการ การยุติ โครงการ การประเมินผลโครงการ การใชซอฟตแวรคอมพิว เตอรชว ยในการ
บริหารโครงการ รวมทั้งประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของ
5583903
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0)
Technology and Innovation Management
ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม วงจรของนวัตกรรม
การนํานวัตกรรมเขาสูตลาด การจดสิ ทธิ บัตร ความสัมพันธของเทคโนโลยีและเวลา การจัดการความ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ผลผลิต ประสิทธิผลและการแขงขัน บทบาทของเทคโนโลยีตอการ
ปฏิบัติงาน การประยุกตใชเทคโนโลยี รวมทั้งประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
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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
หลั กการและการทํ างานของชุมสายโทรศัพท ขายสายโทรศัพท ระบบ Signaling
โครงสรางของชุมสายระบบดิจิทัล ระบบ PCM การบํารุงรักษาสายโทรศัพท ระบบ ADSL ระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบตาง ๆ สถานีฐานและการเชื่อมโยง การสงสัญญาณของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
โทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคตาง ๆ ระบบโทรศัพทไอพี รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
5584305
เครื่องใชสํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2)
Automated Office Appliances
การทํ า งานและการใช ง านเครื่ อ งใช อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ นสํ า นั ก งาน เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร เครื่ องโทรศั พท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเอกสาร การถอด
ประกอบ ตรวจซอมและบํารุงรักษา การประมาณราคา การรับสงงาน การเขียนบันทึกการซอมบํารุง และ
การจัดทําคูมือการซอมบํารุงรักษา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
5584306
เทคโนโลยีหุนยนต
3(2-2)
Robotic Technology
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ หุ น ยนต องค ป ระกอบและโครงสร า งของหุ น ยนต ระบบ
ขับเคลื่อนและการควบคุม ตัวตรวจวัดและตรวจจับที่ใชในหุนยนต การสรางชุดคําสั่งใหหุนยนต การ
สรางและประกอบหุนยนต ภาษาที่ใชในการควบคุมหุนยนต 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
ประยุ ก ต ใ ช ข บวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ สร า งชิ้ น งานที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได โดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอรและอุปกรณสนับสนุนตาง ๆ เปนสวนประกอบ เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน
ดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง และฝกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชา
5584713
การซอมบํารุงคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Maintenance
หลักการตรวจซอมบํารุงคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอรทั่วไปและคอมพิวเตอร
แบบพกพา การซอมบํ ารุ งอุ ปกรณ คอมพิว เตอร ในเครื่องจักรตาง ๆ การติดตั้งซอฟตแวรตาง ๆ การ
ปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร การประเมินราคาคาซอมบํารุง และฝกปฏิบัติตามรายวิชา รวมถึง
ประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
5584715
ระบบปฏิบัติการและการปรับแตงเครื่องแมขาย
3(2-2)
Operating System and Server Configuration
องคป ระกอบ และระบบหนว ยความจําของเครื่องแมขาย การทํางานและหนาที่ของ
ระบบปฏิบัติการ การจัดการหนวยความจํา การจัดลําดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการอินพุต /
เอาตพุต การวิเคราะหปริมาณงานเพื่อเตรียมเครื่องแมขาย การติดตั้งและปรับแตงระบบปฏิบัติการใน
เครื่องแมขาย
5584803
สัมมนาทางเทคโนโลยี
3(2-2)
Seminar on Technology
สั ม มนาและบรรยายพิ เ ศษโดยผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอร เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับนักศึกษา จากประสบการณจริงของผูบรรยาย รวมทั้งการ
แนะนําวิทยาการใหม ๆ กระบวนการการจัดการสัมมนา การคนควาขอมูลและนําเสนอในงานสัมมนา การ
บันทึกและสรุปขอมูลจากการสัมมนา รวมถึงประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรม
5584806
การบมเพาะวิชาชีพเทคโนโลยี
3(0-6)
Technological Professional Incubation
การฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรภายใน
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
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ใน
ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร โดยการกระทําใน
สถานการณ หรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของ
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5584805

การฝกประสบการณวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
5(0-450)
Electronics and Computer Professional internship
การฝกปฏิบัติงานดานอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรจริง ในสถานประกอบการภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขาวิชา และมีกระบวนการนิเทศที่เหมาะสม
5584807
การเตรียมฝกสหกิจศึกษาในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
1(0-45)
Preparation for Co-operative Education in Electronics and Computer
การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกสหกิจศึกษาในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผูเรียน มีความรู เจตคติ แรงจูงใจ กับคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
5584808
สหกิจศึกษาในงานอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
6(0-540)
Co-operative Education in Electronics and Computer
ปฏิบัติงานทางดานอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ใน
สถานประกอบการที่ใหความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกันกับสาขาวิชา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา และมีกระบวนการนิเทศที่เหมาะสม
4) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
8
หนวยกิต
5571100
การใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม
2(0-4)
Instrument Operation in Manufacturing Process
หลักการใชเครื่องมือวัด เวอรเนียร ไมโครมิเตอร การใชเครื่องมือตัด เครื่องมือเจาะและ
ทําเกลียว ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตะไบปรับผิว งานขีด งานสกัด งานเลื่อย งานเจาะรู งานควานรู งานทํา
เกลียวนอก งานทําเกลียวใน งานขึ้นรูปโลหะแผน งานชุบ งานเขาตะเข็บและงานประกอบชิ้นงาน
5581001
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Mathematics
ระบบจํ า นวน พี ช คณิ ต เบื้อ งต น การแก ส มการ เลขยกกํ า ลัง ลอการึ ทึม ตรีโ กณมิ ติ
เวคเตอร แมตริกซ สมการเชิงเสน สมการเอ็กซโพเนนเชียล และฟงกชั่น
5581002

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(2-2)
Basic Electric and Electronics
ความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟาเบื้องตน กฎของโอหม
วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง อุปกรณปองกันไฟฟาและการตอลงดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน เทคนิคการบัดกรี การใชเครื่องมือวัดเบื้องตน การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสบนแผนวงจรพิมพ
สรางวงจรแหลงจายไฟฟากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับคาได
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