หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พุทธศักราช 2548
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4 ปี )
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
: Bachelor of Science Program in Science
:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Science (Electronic Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
B.S (Electronic Technology)

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาของหลักสู ตรและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
ผลิ ตบัณฑิ ตให้เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถเชิ งวิชาการและทักษะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์
และนามาประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมและอาชี พ มีทกั ษะด้านการบริ หารจัดการอุตสาหกรรม และนามา
พัฒนางานท้องถิ่นชุมชน ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อให้บณั ฑิตมีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น ของภูมิภาคและของชาติ
4.2.2 เพื่อให้บณั ฑิตมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
4.2.3 เพื่ อให้ บ ั ณ ฑิ ตมี ทั ก ษะใน การค้ น คว้า และฝึ กฝี มื อทางด้ า น เทคโน โลยี
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งรู ้จกั วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆได้
4.2.4 เพื่ อให้ เกิ ดการวิจยั และพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิ ก ส์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ตามความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น ของภูมิภาคและของชาติ
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4.2.5 เพื่อให้บณั ฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีวนิ ยั ในการทางานตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นไป
6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา
ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
7. การคัดเลือกผู้เข้ าเป็ นนักศึกษา
คัด เลื อ กผู้เข้า ศึ ก ษาเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ระบบการจัดการศึกษาและการคิดหน่ วยกิต
8.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่ งปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่ งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ หากเปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิ ต โดยมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาปกติ โดยเป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.2 การคิดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาครายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง
ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาคการฝึ กงานหรื อ
การฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ฝึกไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
8.2.2 การท าโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายที่ ใ ช้เวลา
ทาโครงงาน หรื อกิจกรรมนั้นๆไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่ วยกิ ต
ระบบทวิภาค
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9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้สาหรับการศึกษาตลอดหลักสู ตรคือ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ครึ่ ง มีจานวนหน่ วยกิ ตรวม
ไม่น้อยกว่า 120 หน่ วยกิ ต แต่ไม่เกิ น 150 หน่ วยกิ ต โดยระยะเวลาที่ใช้ศึกษาเพื่อสาเร็ จการศึกษาได้
ไม่เกิ น 8 ปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิ น 12 ปี การศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต และไม่เกิ น 22 หน่ วยกิต ในแต่ละภาคการเรี ยน
การศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไ ม่ เกิ น 9 หน่ ว ยกิ ต
ในแต่ละภาคเรี ยนการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
10.2 ให้ลงทะเบียนตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชาตามหลักสู ตรของแต่ละรายวิชาแบ่งเป็ น 2 ระบบ ดังนี้
11.1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
E
ตก
0
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11.1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์ตามการประเมินดังนี้
สั ญลักษณ์
ความหมายของผลการเรียน
PD(Pass with Distinction)
ผ่านดีเยีย่ ม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
Au (Audit)
การลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง
W (Withdraw)
ถอนรายวิชา
I (Incomplete)
การประเมินที่ไม่สมบูรณ์
11.2 การสาเร็จการศึกษา
การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
11.2.1 มีความประพฤติดี
11.2.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภาประจาสถาบันกาหนด
11.2.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
11.2.4 มีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า 7 ภาคเรี ยนปกติ
11.2.5 มีสภาพเป็ นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรี ยนปกติ ติดต่อกัน
12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
ที่
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
1 นายโยธิน
ป้ อมปราการ
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
2 ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย พิกุลทอง
วท.ม. (พลังงานทดแทน)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
3 นายวรวุฒิ
บุตรดี
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4 นางปรี ชาภรณ์ ขันบุรี
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
5 นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ที่
1

12.2 คณาจารย์ ผ้ สู อนในหลักสู ตร
ชื่อ - สกุล
รศ.อายุวฒั น์ สว่างผล

2

ผศ.สมศักดิ์ วังศิริกุล

3

นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา

4

นายยอดชาย สายกลิ่น

5

นายพิชิต พจนพาที

6

นายสฤษณ์ พรมสายใจ

7

นายโยธิน ป้ อมปราการ

8

นายบรรเทา ดีมี

9

ผศ.ชัชวาลย์ ธรรมสอน

10 นายนพคุณ ชูทนั
11 นายกิตติกร ศรี ลานนท์
12 นายเนาวรัตน์ บุตรพลอย
13 นายอนัน หยวกวัด

คุณวุฒิ สาขาวิชา
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ เครื่ องปั้ นดินเผา)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ เครื่ องปั้ นดินเผา)
กศม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ ไฟ้ ฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ )
ศ.บ. (ศิลปหัตถกรรม)
M.A.T. Partical Arts.
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ เครื่ องปั้ นดินเผา)
(กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโท)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
MAT. PA.
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ โลหะ)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา )
บสบ. (บริ หารก่อสร้าง)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ ก่อสร้าง)
คอ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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12.2

คณาจารย์ ผ้ สู อนในหลักสู ตร (ต่ อ)
ที่
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
14 นายณัฐพงษ์ บุณยะโอภาส
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
15 นายวิชยั แสงเมือง
ศ.บ. (ศิลปบัณฑิต)
ป.บัณฑิต (การจัดการและประเมินโครงการ)
16 นายณัฐธิ กานต์ ปิ่ นจุไร
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
17 นายธนิรัตน์ ยอดดาเนิน
อศ.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
18 นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
19 นายอานนท์ วงษ์มณี
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
20 ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย พิกุลทอง
วท.ม. (พลังงานทดแทน)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
21 นายวรวุฒิ
บุตรดี
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
22 นางปรี ชาภรณ์ ขันบุรี
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
12.3

ที่
1
2

คณาจารย์ พเิ ศษผู้สอนในหลักสู ตร
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
นายอรรถพล สติภพ
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
คอ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ ไฟฟ้ า)
นายอานวย ดีพา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.บ. (ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต)
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13. จานวนนิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
รวม
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ ันปี ที่
2549 2550 2551 2552 2553
25
25
25
30
30
135
1
25
25
25
30
105
2
25
25
25
75
3
25
25
50
4
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
25
25
14. อาคารสถานที่และอุปกรณ์ การศึกษา
14.1 อาคารสถานที่
ลาดับที่
รายการ
1
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ชั้น
ชั้นที่ 1 สานักงานคณะ
ชั้นที่ 2 ห้องประชุม
ชั้นที่ 3 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชั้นที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ชั้นที่ 5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์
2
อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้ า 2 ชั้น
3
อาคารเทคโนโลยีการผลิต
4
อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง
5
อาคารเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2 ชั้น
14.2 แหล่ งอาคารสถานทีส่ นับสนุนการศึกษา
ลาดับที่
รายการ
1
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2
สานักวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ
4
ศูนย์ภาษา
5
ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จานวนทีม่ ีอยู่
1 หลัง

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

สถานทีต่ ้งั
อาคาร AV
อาจารจุฬาภรณ์
อาคารวิทยบริ การ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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14.3 อุปกรณ์ การสอน
ลาดับที่
รายการ
1
เครื่ องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์
2
ชุดทดลองคอมพิวเตอร์
3
ตูแ้ ร็ คสาหรับใส่ อุปกรณ์ระบบเสี ยง ขนาด 31 RU
4
เครื่ องทดสอบหากาลังวัสดุ
5
เครื่ องคอมพิวเตอร์
6
กล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล
7
ชุดฝึ กโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์
8
ชุดฝึ กระบบลิฟท์และการควบคุม
9
เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า
10 โต๊ะเขียนแบบ
11 เครื่ องขยาย 300 W
12 ไมค์ลอย
13 ไมค์สาย
14 โปรเจ็คเตอร์
15 ชุดสาธิตตัวปรับความเร็ วของมอเตอร์
16 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับ
17 ชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมเพาเวอร์สาหรับมอเตอร์
18 ชุดสาธิตจาลองระบบการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดประตูอตั โนมัติ
19 เครื่ องฉายข้ามศีรษะ
20 จอ 100”
21 จอ 200”
22 เครื่ องถ่ายเอกสารสี
23 เครื่ องถ่ายเอกสาร ขาว – ดา
24 เครื่ องอัดสาเนา
25 หัวแร้ง
26 มิเตอร์
27 เครื่ องออสซิโลสโคป
28 ตูล้ าโพง
29 ตูเ้ หล็กเก็บอุปกรณ์
30 โต๊ะเอนกประสงค์

จานวน (ชุ ด)
1
2
1
1
50
1
5
1
10
200
3
3
3
5
1
1
2
1
17
20
1
1
1
1
30
20
11
12
20
200
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14.3 อุปกรณ์ การสอน (ต่ อ)
ลาดับที่
รายการ
31 เก้าอี้นวม
32 ชุดทดลอง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงแรงเคลื่อนไฟฟ้ าต่างระดับ
33 เครื่ องวัดปริ มาณไฟฟ้ า เอนกประสงค์แบบดิจิตอล
34 ชุดทดลองการทางานหลักของไมโครโปรเซสเซอร์
35 กัลวาลอมิเตอร์
36 เครื่ องวัดปริ มาณไฟฟ้ า เอนกประสงค์แบบ 2 ระบบ
37 ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
38 ชุดทดลองสาธิตการทางานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
39 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์
40 ชุดทดลอง ฝึ กอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
41 การควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้ า
42 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ า
43 ชุดความต้านทานเปลี่ยนค่าได้
44 ชุดทดลอง วัดระดับความเข้มของเสี ยงระบบดิจิตอล
45 เครื่ องวัด R ,L, C
46 ชุดทดลอง MATV , CATV
47 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

จานวน (ชุ ด)
500
2
3
2
3
10
4
1
9
9
5
4
5
2
1
1
1
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15. ห้ องสมุด
15.1 สานักวิทยบริ การและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
15.2 ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุ ศาสตร์ มีหนังสื อ ตาราเรี ยน วารสาร และนิตยสาร
15.3 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคลินิกวิจยั มีหนังสื อ ตาราเรี ยน วารสาร นิตยสาร
เอกสารการวิจยั
หนังสื อ
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ

จานวน 3,500 เล่ม
จานวน 1,800 เล่ม

- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ

จานวน 30
จานวน 25

วารสาร
ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ อง

สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง (Reference Database) เป็ นฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ห้ ร ายการอ้ า งอิ ง และสาระสั ง เขป
ของบทความและเอกสาร
1. ซีดี-รอม ได้แก่ Science Citation Index, DAO, ERIC
2. ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proquest Digital dissertation
ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็ นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม หนังสื อ
วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. Link (Springer)
2. HW Wilson Omni File: Full Text Select
3. Blackwell Journal Online
4. Thailis
5. Net Library e-books
ฐานข้อมู ล ของส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร
(KPRU Library Database) ซึ่ งเป็ นฐานข้อ มู ล ที่ ห้ อ งสมุ ด สร้ า งขึ้ นมาเอง และสื บค้น ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
ระบบออนไลน์ เช่น
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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16. งบประมาณ
หมวดเงิน
ค่าเงินเดือนค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชัว่ คราว
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและค่าสิ่ งก่อสร้าง
ค่าเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

2549
200,000
100,000
300,000
100,000
5,000,000
5,700,000

งบประมาณทีต่ ้ องการ
2550
2551
200,000
300,000
100,000
150,000
300,000
300,000
100,000
100,000
8,000,000 10,000,000
2,500,000 2,500,000
11,200,000 13,350,000

17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร (ไม่นอ้ ยกว่า) 132 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างของหลักสู ตร แบ่ งออกเป็ นหมวดวิชา ดังนี้
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร (ไม่ น้อยกว่า)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2.) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3.) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4.) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
5.) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านรวมจานวนหน่ วยกิต (ไม่ น้อยกว่ า)
1.) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
2.) กลุ่มวิชาเนื้อหา (ไม่นอ้ ยกว่า )
2.1) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านบังคับ
2.2) วิชาเอกบังคับ
2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่นอ้ ยกว่า)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

2552
300,000
150,000
300,000
100,000
12,000,000
2,500,000
15,350,000

132
34
9
8
6
9
2
92
5
87
18
37
32
6

หมายเหตุ

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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17.3 รายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2.) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3.) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
4.) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5.) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
(ดังรายระเอียดในภาคผนวก ก : 46)
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านรวมจานวนหน่ วยกิต (ไม่ น้อยกว่า)
1.) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
รหัสวิชา
5584801

34
9
8
6
9
2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

92
5

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ชื่อวิชา
ฝึ กประสบการวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Field Experience in Industrial Electronics Engrneering

2.) กลุ่มวิชาเนือ้ หา (ไม่ น้อยกว่ า)
2.1) วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ านบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5501101
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
Introduction to Computer
5501102
ฟิ สิ กส์เทคโนโลยีอุสาหกรรมประยุกต์
Applied Industrial Technology Physics
5503102
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Work
5511218
การฝึ กฝี มือช่างเบื้องต้น
Basic Workshop Practice
5511219
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawings
5511401
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
Engineering Mathematics I

น (ท-ป-อ)
5(0-450-0)

87
18

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-4-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
5503101
5511220
5512405
5581401
5581402
5582408
5582409
5582410
5582411
5583101
5583102
5584908
5584909

2.2) วิชาเอกบังคับ
37
หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Computer
วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
กลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ I
3(3-0-6)
Electronics Circuit Analysis I
ปฏิบตั ิการวิศวกรรม I
2(0-4-2)
Engineering Lab I
การวัดและเครื่ องมือวัด
3(2-2-5)
Measurement and Instrumentation
การออกแบบระบบดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital System Design
อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม I
3(3-0-6)
Engineering Electronics I
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม I
2(0-4-2)
Engineering Electronics Lab. I
ภาษอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Engineering Mathematics
การวิจยั การดาเนิ นงานเบื้องต้นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Introduction to Operation Research in Electronics Technology
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3(0-4-2)
Research and Development in Electronics Technology
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รหัสวิชา
5513301
5582106
5582203
5582302
5582413
5582414
5582415
5582416
5582505
5582702
5583104
5583106
5583201
5583302
5583402

2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่ น้อยกว่า)
ชื่อวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
Electronics and Electrical Applicnce Repairs
ระบบเสี ยง
Audio System
เครื่ องรับโทรทัศน์
Television
อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม II
Engineering Electronics II
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม II
Engineering Electronics Lab. II
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ II
Electronics Circuit Analysis II
ปฏิบตั ิการวิศวกรรม II
Engineering Lab II
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
Telecommunication System
วงจรพัลส์และสวิทชิ่ง
Pulse Circuit and Switching
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
Electromagnetics
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
Electrical Machine
การจัดการและบริ การสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์
Studio Service and Management
ระบบโทรทัศน์
Television System
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics Technology

32

หน่ วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
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รหัสวิชา
5583406
5583408
5583409
5583410
5583411
5583412
5583413
5583414
5583506
5583512
5583706
5583709
5583719
5583720
5584101

ชื่อวิชา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor-Based System Design
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
ตัวควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้
Programmable Logic Control
การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
Micro Robot Development
หุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotics
หลักการเครื่ องจักกลไฟฟ้ า
Principle of Electrical Machine
หลักการสื่ อสาร
Principles of Communication
ระบบโทรทัศน์และวีดิทศั น์
Television and Video Systems
เทคโนโลยีเครื่ องใช้สานักงาน
Office Machines Technology
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาซี
C Computer Programming
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาร่ วมสมัยใหม่
Modern Programming Languages
ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ
Feedback Control Systems

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
5584406
5584407
5584408
5584409
5584410
5584411
5584412
5584413
5584512
5584704
5584705

ชื่อวิชา
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Power Electronics
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
Semiconductor Devices
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสง
Opto-Electronics
การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Noise Reduction in Electronic Circuits
อุปกรณ์และการออกแบบ
VLSI Design and Tools
การออกแบบระบบควบคุม
Control Systems Design
การจัดการและการประกันคุณภาพ
Management and Quality Assurance
จิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
Industrial Psychology
การสื่ อสารดาวเทียม
Satellite Communications
การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบควบคุม
Microprocessor Applications in Control System
เครื อข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Network

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
หมวดวิช าเลื อ กเสรี เป็ นวิช าที่ นัก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นได้ต ามความถนัด และตามค วามสนใจ
มีจุดประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น
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17.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสู ตร 4 ปี จานวน (เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต)
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5501101
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
5511218
การฝึ กฝี มือช่างเบื้องต้น
5501102
ฟิ สิ กส์เทคโนโลยีอุสาหกรรมประยุกต์
5511219
เขียนแบบวิศวกรรม

4001001
4091003
1541001
1551001

รหัสวิชา
5511401
5581401
5581402
5511220

4001003
1551003
1511001
2531001

น
3
3
3
3

ท
2
0
2
2

ป
2
4
2
2

อ
5
2
5
5

2
2
3
2
21

2
1
2
2
13

0
2
2
0
14

4
3
5
4
33

คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ I
ปฏิบตั ิการวิศวกรรม I
วัสดุวศิ วกรรม

น
3
3
2
3

ท
3
3
0
3

ป
0
0
4
0

อ
6
6
2
6

การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทักษะการฟัง – การพูด ภาษาอังกฤษ 1
จริ ยธรรมกับมนุษย์
วิถีไทย
รวมหน่ วยกิต

2
2
2
2
19

2
2
2
2
17

0
0
0
0
4

4
4
4
4
38

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
ทักษะการรับสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
รวมหน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
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รหัสวิชา
5583102
5582408
5582409
5582410
5582411

1551005
2521001
1161003

รหัสวิชา
5582413
5582414
5583709
5582702
5512405

2061001
1001002
1631002

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การวัดและเครื่ องมือวัด
การออกแบบระบบดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม I
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม I

น
3
3
3
3
2

ท
3
2
2
3
0

ป
0
2
2
0
4

อ
6
5
5
6
2

ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
ท้องถิ่นศึกษา
การลีลาสเพื่อสุ ขภาพ
รวมหน่ วยกิต

2
2
2
20

1
2
1
14

2
0
2
12

3
4
3
34

อิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม II
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์วศิ วกรรม II
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยภาษาซี
วงจรพัลส์และสวิทชิ่ง
กลศาสตร์วศิ วกรรม

น
3
2
3
3
3

ท
3
0
2
2
3

ป
0
4
2
2
0

อ
6
2
5
5
6

สังคีตนิยม
การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
รวมหน่ วยกิต

2
2
2
20

2
2
2
16

0
0
0
8

4
4
4
36

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
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รหัสวิชา
5583409
5583506
5583720
5583101

3541001
4121004
xxxxxxx

รหัสวิชา
5503101
5583719
5584908
5503102

xxxxxxx

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
หลักการสื่ อสาร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้น

น
3
3
3
3

ท
2
3
2
3

ป
2
0
2
0

อ
5
6
5
6

การเป็ นผูป้ ระกอบการ
คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

2
3
3
20

2
2
-

0
2
-

4
5
-

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การวิจยั การดาเนิ นงานเบื้องต้นเทคโนโลยีอิเ,กทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

น
3
3
3
3

ท
2
2
3
3

ป
2
2
0
0

อ
5
5
6
6

วิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

3
15

-

-

-
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รหัสวิชา
5584406
5584902
5584412
5513301

รหัสวิชา
5584801

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การจัดการและการประกันคุณภาพ
วิศวกรรมความปลอดภัย

น
3
3
3
3

ท
3
0
3
3

ป
0
4
0
0

อ
6
2
6
6

รวมหน่ วยกิต

12

9

4

20

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

น
5

ท
0

ป อ
450 0

รวมหน่ วยกิต

5

0

450

0

21

17.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2.) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3.) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
4.) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5.) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
(ดังรายระเอียดในภาคผนวก ก : 49)

34
9
8
6
9
2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านรวมจานวนหน่ วยกิต ( ไม่ น้อยกว่ า)
92
หน่ วยกิต
1.) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
5
หน่ วยกิต
5584801
ฝึ กประสบการวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5(0-450-0)
Field Experience in Industrial Electronics Engrneering
ฝึ กปฏิ บตั ิงานในสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยู่ไม่น้อยกว่า 450 ชัว่ โมง ณ สถาบันหรื อองค์กร
ของรัฐ หรื อเอกชน หรื อโรงงานอุตสาหกรรม การฝึ กงานจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะวิชา และนักศึ กษา
ต้องส่ งบันทึกรายงานการฝึ กงานเพื่อประกอบการประเมินผลการฝึ กงานด้วย
2.) กลุ่มวิชาเนือ้ หา (ไม่ น้อยกว่า)
87 หน่ วยกิต
2.1) วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ านบังคับ
18
หน่ วยกิต
5501101
คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Computer
ศึกษาแนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อประสานงานกัน
ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ แนวคิดในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ขั้นตอนการออกแบบและ
การพัฒนาโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้ภาษาระดับสู ง
ปฏิ บตั ิการทางด้านตรวจเช็ คส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติ ดต่อประสานงานกัน
ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
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5501102

ฟิ สิ กส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Industrial Technology Physics
ศึกษาหลักการทางาน การให้ความหมายของคาต่าง ๆ ในทางฟิ สิ กส์ โดยเฉพาะด้านไฟฟ้ า
รู้จกั วิธีการต่อและบัดกรี ส่วนประกอบ รู ้แบบวงจรไฟฟ้ า รู ้จกั เครื่ องมือที่จาเป็ นเกี่ยวกับวิธีใช้ วิธีแก้ขอ้ ขัดข้อง
ตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านศึกษารายละเอียดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิ ด พร้อมทั้ง
การคานวณ
ปฏิบตั ิการทดลองด้านไฟฟ้ าและบัดกรี ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือที่ใช้ตรวจซ่ อม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
5503102

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Work
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึ กฝน
ทักษะ ด้านการอ่าน การเขี ยน การฟั ง และการพูดในกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ งานอุ ตสาหกรรม เช่ น
การอ่านบทความ ด้านเทคนิ ค บันทึ กข้อความ คู่มื อการใช้เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ เครื่ องจักร ผลิ ตภัณ ฑ์
ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและนาเสนอ
ฝึ กการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานด้านอุตสาหกรรมโดยมุ่งพัฒนาและฝึ กฝนทักษะ
ด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
5511401

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
ศึกษาสถิติเบื้องต้น พีชคณิ ตเชิ งเส้น ว่าด้วยเมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนต์ การแก้สมการ
โดยใช้เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนต์ แคลคูลสั เบื้องต้นว่าด้วยลิมิต ความต่อเนื่ อง การหาอนุ พนั ธ์ ค่าสู งสุ ดและ
ค่าต่าสุ ด การอินทิเกรต
5511218

การฝึ กฝี มือช่ างเบือ้ งต้ น
3(0-4-2)
Basic Workshop Practice
ปฏิ บ ัติ งานทางด้านฝี มื อช่ างเบื้ องต้นตามแผนการฝึ กที่ จดั โดยมหาวิทยาลัยฯและมี เนื้ อหา
การฝึ กประกอบด้วย งานตะไบ งานเครื่ องจักรกลการผลิต งานท่อและโลหะแผ่น งานเชื่อมและช่างไฟฟ้ า
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5511219

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Electronic Drawings
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐานตัวอักษร การร่ างแบบ
การอ่านภาพ 3 มิติ การอ่านภาพฉาย ระบบภาพฉายในงานเขียนแบบ การอ่านภาพตัดและประกอบ
ของชิ้ นงานแบบส าหรั บ งานทางไฟฟ้ าและอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และสัญ ลักษณ์ ต่างๆ ทางด้านไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบตั ิการเขียนแบบสากล การร่ างแบบ การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพฉาย ระบบ
ภาพฉาย ในการเขียนแบบ การเขี ยนภาพตัดและประกอบของชิ้ นงาน แบบส าหรับงานทางไฟฟ้ าและ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสั ญ ลัก ษณ์ ต่ า ง ๆ ทางด้า นไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยการใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ช่วยในงานเขียนแบบเบื้องต้น และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
2.2) วิชาเอกบังคับ
25
หน่ วยกิต
5503101
คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Computer
ศึกษาและปฏิ บ ตั ิก ารโดยนาคอมพิ วเตอร์ มาใช้ในงานอุตสาหกรรมระบบการประมวล
ข้อมูลการนาโปรแกรมมาใช้กบั การจัดการอุ ตสาหกรรม การออกแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนาข้อมูล
จากระบบอิเตอร์ เน็ ตมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในแผนงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการควบคุมอัตโนมัติ
5511220

วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-5)
Engineering Materials
ศึกษาความสาคัญและประโยชน์ของวัสดุ วิศวกรรม เช่ น โลหะ พลาสติ ก วัสดุ โพลี เมอร์
คอนกรี ต ซี เมนต์ ยางมะตอย และไม้ เฟสไดอะแกรมและความหมาย การทดสอบคุ ณ สมบัติ ข อง
วัสดุวิศวกรรมและความหมาย การศึกษาโครงสร้างในระดับจุลภาคและมหภาคที่สัมพันธ์กบั คุณสมบัติ
ของวัส ดุ วิศ วกรรม กระบวนการผลิ ต ผลิ ตภัณ์ ที่ ใ ช้ว สั ดุ วิศ วกรรม วัส ดุ วิศวกรรม และการประยุก ต์ใ ช้
วัสดุวศิ วกรรมในงานทางวิศวกรรม
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5512410

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ศึ ก ษาระบบของแรง แรงลัพ ธ์ และการสมดุ ล ของอนุ ภาคและวัตถุ แกร่ ง จุ ดศู น ย์ถ่ วง
และจุดสมดุล ของวัตถุใน 2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์โครงสร้างอาทิเช่ น โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง
และเครื่ องจักร ความฝื ด โมเมนต์ความเฉื่ อยของพื้นที่และมวล หลักการของงานสมมุติ การศึกษาเสถียรภาพ
ของโครงสร้าง
5581401

วิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ I
3(3-0-6)
Electronics Circuit Analysis I
ศึกษาปริ มาณพื้นฐานทางไฟฟ้ า อุปกรณ์แอกตีฟ อุปกร์ พาสซี ฟ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์
ชอฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ วงจรออปแอมป์ เบื้องต้น วงจรออปแอมป์ เชิงอุดมคติ การวิเคราะห์วงจร
แบบโนด การวิ เคราะห์ วงจรแบบเมซ การซ้ อนทับ ทฤษฎี ของเทวินิ น และ นอร์ ต ัน การวิเคราะห์
วงจรดี ซี และเอซี การวิเคราะห์ วงจรที่ ประกอบด้วยตัว ต้า นทาน ตัวเหนี่ ย วน า ตัว เก็ บ ประจุ ไดโอด
ทรานซิ ส เตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้ ากระแสสลับ วงจรขยาย วงจรแปลงสั ญ ญาณอนาล็ อกเป็ น
วงจรดิจิตอล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็ นสัญญาณอนาล็อก การมอดดูเลตแบบดิจิตอล
5581402

ปฏิบัติการวิศวกรรม I
2(0-4-5)
Engineering Lab I
ปฏิบตั ิการโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพื้นฐานของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเกี่ยวกับ
วงจรที่ ประกอบด้วยตัวต้านทาน ตัวเหนี่ ยวนา ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้ า
กระแสสลับ การซ้อนทับ วงจรของเทวินินและนอร์ ตนั การวิเคราะห์วงจรดี ซี วงจรขยาย วงจรออปแอมป์
และวงจรเอซี วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นวงจรดิจิตอล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็ นสัญญาณ
อนาล็อก การมอดดูเลตแบบดิจิตอล และสอดคล้องกับรายวิชาวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
5582408

การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-2-5)
Measurement and Instrumentation
ศึก ษาเครื่ องมื อวัดแบบใช้เข็ม แอมป์ มิ เตอร์ โวลท์มิ เตอร์ วัตต์มิ เตอร์ และโอห์ มมิ เตอร์
ค่าผิดพลาด ที่ เกิ ดจากการวัด โปเทนทิโอมิเตอร์ แบบดีซี การวัดความต้านทานแบบดีซี การวัดความต้านทาน
แบบมีความแม่นยาสู งมาก บริ ดจ์ประเภทต่าง ๆ สาหรับสัญญาณเอซี และดีซี เครื่ องมือวัดสัญญาณอนาล็อก
โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องวัดสัญญาณแบบแสดงเป็ นตัวเลข หลักการของออสซิ ลโลสโคปประเภทต่าง ๆ
แบบไทม์เบสมี การหน่ วงเวลา แบบเก็บข้อมูลได้ แบบสุ่ มสัญญาณ และแบบดิ จิตอล หลักการของโพรบ
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ส าหรั บ วัด สั ญ ญาณ อุ ป กรณ์ แปลงสั ญ ญาณต่ างๆให้ เป็ นสั ญ ญาณไฟฟ้ า สั ญ ญาณรบกวนและการวัด
ความปลอดภัยและข้อควรระวัง
ปฏิ บ ตั ิการทางด้านเครื่ องมือวัดแบบใช้เข็ม แอมป์ มิเตอร์ โวลท์มิ เตอร์ วัตต์มิ เตอร์ และ
โอห์มมิเตอร์ การวัดความต้านทานแบบดีซี และเครื่ องมือวัดสัญญาณอนาลอกโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องวัดสัญญาณแบบแสดงเป็ นตัวเลข การใช้เครื่ องมือวัดออสซิ ลโลสโคปประเภทต่าง ๆ แบบไทม์เบส
มีการหน่ วงเวลา แบบเก็บข้อมูลได้ แบบสุ่ มสัญญาณ และแบบดิจิตอล การใช้งานของโพรบสาหรับวัดสัญญาณ
อุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ า
5582409

การออกแบบระบบดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital System Design
ศึกษาระบบตัวเลขฐาน 2 , 8 , 10 , และ 16 การบวก ลบ คูณ หาร และการเปลี่ ยนแปลงฐาน
เลขรหัสต่ างๆ เช่ น รหัสไบนารี เกรย์ บี ซี ดี เป็ นต้น ลอจิ เกทพื้ นฐาน เช่ น อิ นเวอร์ เตอร์ แอนเกจ ออเกจ
หลักการพิ ชคณิ ตบู ลี นตารางตรรกะ การออกแบบวงจรคอมบิ เนชัน่ ลอจิ ก ลอจิ กเกจ แนนเกจ และ นอเกจ
การออกแบบวงจรลอจิ ก โดยใช้ แนเกจ และ นอเกจ โดยทฤษฎี เดอมอร์ แกนลอจิ กเกจชนิ ด เอ็คซคลู ซี ฟ
ออ : เอ็คซคลูซีฟ นอไอซี วงจร เกทแบบต่างๆ เช่น ทีทีแอล อาร์ทีแอล ดีทีแอล ซีมอส และการประยุกต์ใช้งาน
ผังคาร์นอ การออกแบบวงจร โดยใช้ผงั คาร์นอ
ปฏิบตั ิทดลองการทางานเบื้องต้นของวงจรภายในอุปกรณ์ลอจิกเกจ ทั้งประเภท ทีทีแอล
และซี มอส เปลี่ ยนแปลงของวงจรภายในเพื่ อทราบถึ ง รุ่ น ต่ าง ๆ ของอุ ปกรณ์ ลอจิ กเกจ ท าการทดลอง
หลักการเชื่อมต่อกันระหว่างลอจิกเกจ ทดลองอุปกรณ์ประเภท อะเรลอจิก
5582410

อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม I
3(3-0-6)
Engineering Electronics I
ศึ ก ษาสั ญ ญาณทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจรขยายแบบต่ าง ๆ และแบบจาลอง คุ ณ สมบัติ
ทางกายภาพ และไฟฟ้ าของไดโอด การประยุกต์ใช้งานไดโอด วงจรจ่ายกาลัง คุ ณสมบัติทางกายภาพและ
ไฟฟ้ าของทรานซิ สเตอร์ แบบไบโพลาร์ การใช้งานไบโพลาร์ ทรานซิ สเตอร์ ในวงจรขยายและวงจรลอจิก
อิน เวอร์ ตเตอร์ คุ ณ สมบัติท างกายภาพ และไฟฟ้ าของทรานซิ ส เตอร์ แบบเฟต การใช้งานมอสเฟต
ในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ตเตอร์ ออปแอมป์ และการใช้งานในวงจรเชิงเส้น วงจรออสซิ ลเลเตอร์
วงจรขยายกาลัง แนะนาอิเล็กทรอนิกส์กาลังเบื้องต้น
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5582411

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม I
2(0-4-2)
Engineering Electronics Lab I
ปฏิ บ ตั ิ การโดยมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ พื้ นฐานของสาขาวิศวกรรมอิเล็ก ทรอนิ กส์ และเกี่ ยวกับ
สั ญ ญาณทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจรขยายแบบต่ าง ๆ และแบบจาลอง คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพและไฟฟ้ า
ของไดโอด การประยุกต์ใช้งาน ไดโอด วงจรจ่ายกาลัง คุ ณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้ าของทรานซิ สเตอร์
แบบไบโพลาร์ การใช้งานไบโพลาร์ ทรานซิ สเตอร์ ในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ ตเตอร์ คุ ณสมบัติทาง
กายภาพและไฟฟ้ าของทรานซิ สเตอร์ แบบเฟต การใช้งานมอสเฟตในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ ตเตอร์
ออปแอมป์ และการใช้งานในวงจรเชิงเส้นวงจร ออสซิ ลเลเตอร์ วงจรขยายกาลัง และอิเล็กทรอนิกส์กาลังเบื้องต้น
5583101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้ น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อและ
การสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนาตนเองและผูอ้ ื่น การให้ขอ้ มูลและ
คาแนะนา การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่ อความหมายและการติดต่อ
เช่ น การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชี วิตประจาวัน การสื บค้นและการใช้พจนานุ กรม การกรอก
แบบฟอร์ มและการเขียนข้อความง่าย ๆ ฯลฯ และโดยอาศัยการสื บค้น ข้อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิ เทศ
รู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิ ช าของตนเองจากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ เช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์ วารสาร
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื อข่ายข้อมูลสนเทศเป็ นต้น
5583102

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Engineering Mathematics
ฟังก์ชนั ของตัวแปรเชิ งซ้อน สมการอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่ง ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งการประยุกต์
ความมีอยูแ่ ละความเป็ นหนึ่งของผลเฉลย สมการเชิ งเส้นทุกอันดับ ทั้งวิธีใช้สมการช่วย และวิธีใช้ตวั ดาเนินการ
และการประยุก ต์ผ ลเฉลยในรู ป ของอนุ ก รมอนันต์ ฟั งก์ชัน เชิ งฉาก การแปลงลาปลาซและผลประสาน
วิธีเชิ งตัวเลขในการแก้สมการอนุ พนั ธ์ยอ่ ย อนุ กรมฟูเรี ยร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการแปลงฟูเรี ยร์ และการ
แปลงลาปลาซ การวิเคราะห์เมตริ กซ์ การหาคาตอบของสมการคลื่น สมการของการนาความร้อน และการแพร่
การประยุกต์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

27

5584908

การวิจัยการดาเนินงานเบือ้ งต้ นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Introduction to Operation Research
ศึกษาแนะนาระเบียบและวิธีการสาหรับการทาโครงงานวิศวกรรม การหาและการจัดทา
ข้อมูลแนวทางดาเนิ นโครงงานวิศวกรรม แนวทางการทดสอบเพื่อหาผลลัพ ธ์ และข้อมูลจากโครงงาน
การประมวลผลและวิเคราะห์ โครงงาน วิธีการจัดทาเอกสารและรายงาน การนาเสนอโครงงาน ศึกษา
การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์การทา โครงงานวิศวกรรม
5584909

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
3(0-4-2)
Research and Development in Electronics Technology
ปฏิบตั ิการเป็ นบุคคลหรื อกลุ่ม เลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรม เพื่อศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
และพัฒนาโครงงานโดยจะต้องมีการส่ งปริ ญญานิพนธ์ เมื่อจบภาคการศึกษา ซึ่ งจะประกอบด้วย โดยหัวข้อ
โครงงาน จะต้องสอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาที่นกั ศึกษาเลือกเรี ยน
2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่ น้อยกว่า)
32
หน่ วยกิต
5513301
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงาน การวางแผน
และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบตั ิเหตุให้นอ้ ยที่สุด การออกแบบ
อุ ป กรณ์ ต่างๆ เพื่ อป้ องกัน อุบ ตั ิ เหตุ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นในงานเชื่ อม งานไฟฟ้ า งานที่ เกี่ ยวข้องกับเชื้ อเพลิ งและ
สารที่เป็ นพิษ การจัดหน่วยงานเพื่อบริ หารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย
5582106

งานตรวจซ่ อมอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics and Electrical Applicnce Repairs
ศึกษาหลักการและปฏิบตั ิการตรวจซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัว่ ไป ศึกษาการซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ภายในบ้าน ตรวจซ่ อมระบบไฟฟ้ าในเครื่ องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ การบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
ในเครื่ องจักรต่างๆ ฝึ กหัดซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้านและระบบควบคุมเครื่ องจักรต่างๆ
ปฏิ บตั ิการตรวจซ่ อมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทัว่ ไป การซ่ อมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าภายในบ้าน ตรวจซ่ อม
ระบบไฟฟ้ า ในเครื่ องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ การบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าในเครื่ องจักรต่างๆ
ฝึ กหัดซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ า ภายในบ้านและระบบควบคุมเครื่ องจักรต่างๆ
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5582203

ระบบเสี ยง
3(2-2-5)
Audio System
ศึกษาทฤษฎี คลื่นเสี ยง หน่ วยการวัดและทดลองศึกษาเกี่ ยวกับเครื่ องมื อวัดและวงจรของ
เครื่ องเสี ยง และรวมถึงวิธีการของการบันทึกเสี ยง ระบบกระจายเสี ยงสาธารณะระบบเสี ยงในห้องประชุม
ปฏิบตั ิการทดลองทางด้านคลื่ นเสี ยง หน่ วยการวัดและทดลองศึกษาเกี่ ยวกับเครื่ องมื อวัด
และวงจรของเครื่ องเสี ยง และรวมถึงวิธีการของการบันทึกเสี ยง ทาการทดลองระบบกระจายเสี ยงสาธารณะ
ระบบเสี ยงในห้องประชุม และติดตั้ง ซ่อมระบบ
5582302

เครื่องรับโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television
ศึกษาหลักการส่ ง และรับโทรทัศน์ หลักการของเครื่ องโทรทัศน์ หน้าที่การท างานของ
วงจรในภาคต่าง ๆ และศึกษาการวัดแรงแคลื่อน และศึกษารู ปสัญญาณต่าง ๆ และศึกษาวิธิการปรับจูนและ
การซ่อม
ปฏิ บ ตั ิ การทดสอบหลักการส่ ง และรั บโทรทัศน์ หลักการของเครื่ องโทรทัศน์ ทดสอบ
การทางานของวงจรในภาคต่าง ๆ และการวัดแรงเคลื่อน และการวัดรู ปสัญญาณต่าง ๆ ทาการปรับจูนและการซ่อม
5582413

อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม II
3(3-0-6)
Engineering Electronics II
ศึ ก ษาสั ญ ญาณผลร่ วมและผลต่ าง วงจรขยายสั ญ ญาณผลต่ าง วงจรขยายหลายภาค
ผลตอบสนองทางความถี่ ของวงจรขยายทรานซิ สเตอร์ แบบต่าง ๆ การป้ อนกลับแบบลบ วงจรขยายก าลัง
วงจรกรองสัญญาณ และวงจรขยายเลือกความถี่ วงจรซี มอสลอจิก วงจรลอจิกแบบ อาร์ ทีแอล ดีทีแอล ทีทีแอล
หน่ วยความจา สารกึ่ งตัวนาประเภทต่าง ๆ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นดิ จิตอล วงจรแปลงสัญญาณ
ดิจิตอลเป็ นอนาล็อก
5582414

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม II
2(0-4-2)
Engineering Electronics Lab. II
ปฏิ บตั ิ การโดยมีเนื้ อหาที่ สอดคล้องกับวิชาของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และเกี่ ยวกับ
สัญญาณ ผลร่ วมและผลต่ าง วงจรขยายสั ญญาณผลต่าง วงจรขยายหลายภาค ผลตอบสนองทางความถี่
ของวงจรขยายทรานซิ สเตอร์ แบบต่าง ๆ การป้ อนกลับแบบลบ วงจรขยายกาลัง วงจรกรองสัญ ญาณและ
วงจรขยายเลื อกความถี่ วงจรซี ม อสลอจิก วงจรลอจิก แบบ อาร์ ที แอล ดี ที แอล ที ที แอล หน่ วยความจา
สารกึ่งตัวนาประเภทต่างๆ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นดิจิตอล วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็ นอนาล็อก
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5582415

วิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ II
3(3-0-6)
Electronics Circuit Analysis II
ศึ กษาการวิเคราะห์ ผลตอบสนองของวงจรกระแสตรงและกระแสสลับทั้งในสภาวะชั่วขณะ
และ สภาวะคงตัว การวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส กาลังงานทางไฟฟ้ ากระแสสลับ
ตัวประกอบกาลัง ค่าประสิ ทธิ ผล การส่ งผ่านกาลังงานสู งสุ ด ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้
กับวงจรไฟฟ้ า ความถี่เชิ งซ้อนและฟั งก์ชนั โครงข่ายวงจรไฟฟ้ า ฟั งก์ชนั ถ่ายโอน โพลและซี โร่ ผลตอบสนอง
เชิงความถี่ วงจรรี โซแนนซ์ วงจรกรองความถี่และการสเกล หม้อแปลง วงจรข่ายแบบสองพอร์ ท
5582416

ปฏิบัติการวิศวกรรม II
2(0-4-2)
Engineering Lab II
ปฏิ บตั ิการโดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับพื้นฐานของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และเกี่ยวกับวงจร
ที่ประกอบด้วย วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ ทั้งในสภาวะชั่วขณะ และสภาวะคงตัว วงจรเฟสเซอร์
วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส กาลังงานทางไฟฟ้ ากระแสสลับ ตัวประกอบกาลัง ค่าประสิ ทธิ ผล การส่ งผ่าน
ก าลัง งานสู ง สุ ด การแปลงลาปลาซและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ วงจรไฟฟ้ า ความถี่ เชิ ง ซ้ อ นและฟั ง ก์ ชัน
โครงข่ายวงจรไฟฟ้ า ฟั งก์ชันถ่ ายโอน โพลและซี โร่ ผลตอบสนองเชิ งความถี่ วงจรรี โซแนนซ์ วงจรกรอง
ความถี่และการสเกล หม้อแปลง วงจรข่ายแบบสองพอร์ ท
5582505

ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
3(2-2-5)
Telecommunication System
ศึ ก ษาการสื่ อสารแบบต่ าง ๆ การจัดระบบสื่ อสารในประเทศไทย หลัก การท างานของ
โทรเลข โทรศัพท์ โทรพิมพ์ (เทวเล็ค,แล็ดเดอร์ ) และศึกษาอุปกรณ์ ที่สาคัญทางด้านการเดินสาย และติดตั้ง
โทรศัพท์ภายใน ศึกษาการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องของเครื่ องรับโทรศัพท์ และวิธีการติดตั้ง และซ่ อม
ระบบอินเตอร์คอม หรื อศึกษาระบบที่เกี่ยวข้อง
ปฏิ บตั ิการทดลองทางด้านการสื่ อสารแบบต่าง ๆ หลักการทางานของโทรเลข โทรศัพท์
โทรพิมพ์ (เทวเล็ค,แล็ดเดอร์ ) และปฏิ บตั ิการเดินสาย และติดตั้งโทรศัพท์ภายใน ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของเครื่ องรับโทรศัพท์ และติดตั้ง ซ่อมระบบอินเตอร์ คอม หรื อปฏิบตั ิการระบบที่เกี่ยวข้อง
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5582702

วงจรพัลส์ และสวิทชิ่ง
3(2-2-5)
Pulse Circuit and Switching
ศึกษารู ปร่ างของสัญญาณแบบต่างๆ ตลอดจนวงจรแปลงรู ปสัญญาณ เช่ น วงจรดิ ฟเฟอ
เรนซิ เอเตอร์ อินดิ เกรเตอร์ คลิ ปเปอร์ แคลมป์ เปอร์ หลักการของอิเล็กทรอนิ กส์ สวิทชิ่ ง หลักการเวฟฟอร์ ม
เจเนอร์ เรเตอร์ มัลติ ไวเบรเตอร์ แบบต่ า ง ๆ วงจรสวีป เจเนอร์ เรเตอร์ การทริ ก และการซิ งโครไนซ์
หลักการและการทางานของวงจรพัลส์แบบต่าง ๆ การนาไปใช้งาน
ปฏิ บ ัติก ารทดลองหรื อจ าลองรู ป ร่ า งของสั ญ ญาณแบบต่ างๆ ตลอดจนวงจรแปลงรู ป
สั ญ ญาณ เช่ น วงจรดิ ฟ เฟอเรนซิ เอเตอร์ อิ น ดิ เกรเตอร์ คลิ ป เปอร์ แคลมป์ เปอร์ และทดลองวงจร
อิเล็กทรอนิ กส์ สวิทชิ่ ง และทดลอง ตามหลักการเวฟฟอร์ ม เจเนอร์ เรเตอร์ มัลติไวเบรเตอร์ แบบต่างๆ
วงจรสวีปเจเนอร์ เรเตอร์ การทริ กและการซิ งโครไนซ์ ทดลองการทางานของวงจรพัลส์แบบต่างๆ และการ
นาไปใช้งาน
5583104

สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetics
ศึกษาการวิเคราะห์ ปริ ม าณเวกเตอร์ กฏของคูลอมบ์ ทฤษฎี สนามไฟฟ้ าคงตัว ความเข้ม
สนามไฟฟ้ าและความหนาแน่นของเส้นแรงไฟฟ้ า กฏของเกาส์และทฤษฏีไดเวอร์ เจนซ์ ศักย์ไฟฟ้ า เกรเดียนท์ข
องศักย์ไฟฟ้ า ตัวนาทางไฟฟ้ า สารไดอิเล็กตริ ค และ ความจุไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าและชนิ ดของกระแสแบบนา
และแบบพา สมการของ ลาปลาซและปั วซอง สนามแม่เหล็กสถิต กฏของแอมป์ แปร์ เคิร์ลและทฤษฏีบทของ
สโต๊กซ์ แรงที่เกิ ดจากสนามแม่เหล็ก แรงบิดภายในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและความ
เหนี่ ยวนาทางแม่เหล็ก กฏของฟาราเดย์และแรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนา กระแสแทนที่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
ที่แปรผันตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์และเงื่อนไขขอบเขต คลื่นระนาบ
5583106

หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(2-2-5)
Principle of Electrical Machine
หลัก การของหม้อ แปลงไฟฟ้ า เฟสเซอร์ ไ ดอะแกรมและวงจรสมดุ ล ของ หม้อ แปลง
การต่อหม้อแปลงไฟฟ้ าในระบบสามเฟส ออโตทรานสฟอร์ มเมอร์ หลักการของเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสตรง
การกาเนิ ดแรงเคลื่ อน อิเล็กโทรแมกเนติกทอร์ ค คุ ณสมบัติของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าและมอเตอร์ แบบต่าง ๆ
หลักการของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับ การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้ า การทางานของซิ งโครนัสมอเตอร์
หลักการทางานของมอเตอร์ ชนิ ดเหนี่ ยวนา แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส คุณสมบัติของมอเตอร์ ชนิ ดเหนี่ ยวนา
แบบต่าง ๆ วิธีการเริ่ มเดินและการนาไปใช้
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5583201

การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์
3(2-2-5)
Studio Service and Management
ศึกษาเครื่ องมือและการจัดเครื่ องมือ ให้เหมาะสมกับงานการศึกษาและธุ รกิจอุตสาหกรรม
การจาแนกประเภทและวิธีใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่ น เครื่ องฉาย เครื่ องเสี ยง และโสต ทัศนูปกรณ์ หลักการเลือก
และออกแบบอุปกรณ์โสตอื่น ๆ ความเข้าใจของการใช้เครื่ องมือโสตทัศนูปกรณ์
ปฏิ บ ตั ิ ก ารจัดเครื่ องมื อ ทดสอบและใช้ โสตทัศ นู ป กรณ์ เช่ น เครื่ องฉาย เครื่ องเสี ย ง
และโสตทัศ นู ป กรณ์ หลัก การเลื อกและออกแบบอุปกรณ์ โสตอื่น ๆ ความเข้าใจของการใช้เครื่ องมื อ
โสตทัศนูปกรณ์ หรื อปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อง
5583302

ระบบโทรทัศน์
3(2-2-5)
Television System
ศึกษาระบบสายอากาศเครื่ องรับโทรทัศน์ สายนาสัญญาณ ระบบการรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมระบบเชื่ อมต่อ และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ แยกสัญญาณ ลดสัญญาณ ผสมสัญญาณ มาตรฐาน
ระบบโทรทัศน์ การวัดและทดสอบระบบ ซีเอทีวี เอ็มเอทีวี
ปฏิบตั ิการด้านการติดตั้งระบบสายอากาศเครื่ องรับโทรทัศน์ สายนาสัญญาณ การติดตั้ง
ระบบการรับสัญญาณจากดาวเทียมระบบเชื่ อมต่อ และอุปกรณ์ ขยายสัญญาณ แยกสัญญาณ ลดสัญญาณ
ผสมสัญญาณ มาตรฐานระบบโทรทัศน์ การวัดและทดสอบระบบ ซีเอทีวี เอ็มเอทีวี
5583402

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Industrial Electronics Technology
ศึ ก ษาหลัก การท างานและวิธี ก ารวิเคราะห์ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ง แบบอนาล็ อ ก
และดิจิตอล อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง การใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง การใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์
ในเครื่ องขยายเชิงเส้น เครื่ องมือวัด ทรานสดิวเซอร์ และตัวควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง
การใช้อุป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลัง การใช้อุป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในเครื่ องขยายเชิ งเส้ น เครื่ องมื อวัด
ทรานสดิวเซอร์ และตัวควบคุมในงานอุตสาหกรรม
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5583406

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Electronics
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอุปกรณ์ โซลิตสเตทที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ ตรวจจับอุณหภูมิ
ตรวจจับแสง วงจรหน่ วงเวลาและการใช้งาน วงจรเรคติไฟเออร์ หลายเฟสชนิดโวลิตสเตท วงจรควบคุ มแรงดัน
การประยุก ต์ใช้งาน อุ ตสาหกรรมของไทริ สเตอร์ แมกเนติ ก แอมปลิ ไฟเออร์ วงจรรวม วงจรดิ จิตอล
การควบคุมแบบลาดับ การควบคุมเชิงตัวเลข
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับอุปกรณ์โซลิตสเตทที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม การตรวจจับอุณหภูมิตรวจจับแสง
ทดลองวงจรหย่วงเวลาและการใช้งานวงจรเรคติไฟเออร์ หลายเฟสชนิ ดโวลิตสเตท และวงจรควบคุมแรงดัน
การประยุก ต์ใช้งานอุ ตสาหกรรมของไทริ ส เตอร์ แมกเนติ ก แอมปลิ ไ ฟเออร์ วงจรรวม วงจรดิ จิตอล
และการควบคุมแบบลาดับ เชิงตัวเลข
5583408

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
(Automatic Control Systems)
ศึกษาการควบคุมอัตโนมัติ หลักการควบคุม การลูปปิ ดวงจรและเปิ ดวงจรระบบควบคุม
ลูปปิ ด วงจรโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในระบบควบคุ มอุปกรณ์ ในการ วัดและตรวจจับ การวัดแรง
การวัดความเร็ ว การวัดกาลังอุปกรณ์ ทรานส์ ดิวเซอร์ ชนิ ดต่างๆ การวัดอุณหภูมิ และเครื่ องวัดอุณหภูมิ
การวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตรา การไหล การวิเคราะห์ วิธีการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการควบคุมอัตโนมัติลูปปิ ดวงจรและเปิ ดวงจรระบบควบคุมลูปปิ ดวงจร โดยอัตโนมัติ
วัดและตรวจจับ การวัดแรง การวัดความเร็ ว การวัดกาลังอุ ปกรณ์ ทรานส์ ดิวเซอร์ ชนิ ดต่างๆ การวัดอุ ณหภูมิ
การวัดความดันการวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
5583409

การออกแบบระบบควบคุมด้ วยไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
Microprocessor-Based System Design
ศึกษาเนื้ อหาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายใน
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอี ยดของชุ ดค าสั่ งซึ่ งแยกตามประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขี ย น
โปรแกรมเบื้องต้น และตัวอย่างที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง ตลอดจนการออกแบบวงจรหน่วยความจา
และอุปกรณ์ต่อร่ วม โดยให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
ปฏิ บ ัติก ารใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ก ารเขี ยนรายละเอี ยดของชุ ดค าสั่ งซึ่ งแยกตาม
ประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และ การเขียนคาสั่งที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
ตลอดจนการออกแบบวงจร หน่วยความจาและอุปกรณ์ต่อร่ วม โดยให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
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5583410

เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์
3(2-2-5)
Sensors and Transducers
ศึกษาทรานสดิวเซอร์ สาหรับตาแหน่ง แสง แรง ความเร็ ว ความดัน อุณหภูมิ เซนเซอร์สาหรับ
ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ การแตะต้องกับวัตถุ การวิเคราะห์หลักการและข้อจากัดของทรานสดิวเซอร์ แบบต่าง ๆ
คุณสมบัติ ทางสัญญาณรบกวนของทรานสดิวเซอร์ แบบต่าง ๆ การนาเอาทรานสดิวเซอร์ และเซนเซอร์ มาใช้งาน
ในระบบควบคุม
ปฏิ บตั ิ การทดลองทางด้านทรานสดิ วเซอร์ สาหรับตาแหน่ ง แสง แรง ความเร็ ว ความดัน
อุณหภูมิ เซนเซอร์สาหรับภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ การแตะต้องกับวัตถุ ทดลองสัญญาณรบกวนของทรานสดิวเซอร์
แบบต่าง ๆ การนาเอา ทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์มาใช้งานในระบบควบคุม
5583411

ตัวควบคุมเชิ งตรรกแบบโปรแกรมได้
3(2-2-5)
Programmable Logic Control
ศึ ก ษากระบวนการทางอุ ต สาหกรรม ระบบควบคุ ม ด้ว ยรี เลย์ ตัวตั้ง เวลาและตัวนับ
สถาปัตยกรรม ภายในและการจัดวางหน่วยความจา หลักการเขียนผังขั้นบันได การเปลี่ยนผังรี เลย์ไปเป็ น
ผัง ขั้น บัน ได ค าสั่ ง พื้ น ฐานเชิ ง ตรรกของโปรแกรมควบคุ ม การเปลี่ ย นผัง ขั้น บัน ไดเป็ นค าสั่ ง ของ
โปรแกรมควบคุม การวิเคราะห์และวางระบบโปรแกรมควบคุม
ปฏิบตั ิการระบบควบคุมด้วยรี เลย์ การตัวตั้งเวลาและตัวนับ การเขียนผังขั้นบันได การเปลี่ยน
ผังรี เลย์ ไปเป็ นผังขั้นบันได การเขี ยนคาสั่งพื้ นฐานเชิ งตรรกโปรแกรมควบคุ ม การเปลี่ ยนผังขั้นบันได
เป็ นค าสั่ ง โปรแกรมควบคุ ม การวางระบบโปรแกรมควบคุ ม การเขี ย นและทดสอบระบบของ
โปรแกรมควบคุ ม การเขี ย นโปรแกรมระบบป้ องกั น ในกรณี ฉุ กเฉิ น ระบบสื่ อสารข้ อ มู ล ของ
โปรแกรมควบคุม การเลือกและติดตั้งโปรแกรมควบคุม ในโรงงานอุตสาหกรรม
5583412

การออกแบบหุ่นยนต์ ขนาดเล็ก
3(2-2-5)
Micro Robot Development
ศึ กษาระบบเซ็ นเซอร์ และระบบส่ งก าลังของหุ่ นยนต์ขนาดเล็ ก การออกแบบโครงสร้ าง
เพื่ อให้เหมาะสม ต่อการใช้งาน และการเคลื่ อนที่ ในสภาวะต่างๆ การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ที่เหมาะสมสาหรับการควบคุม การออกแบบระบบติดต่อสื่ อสารระหว่างหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก และระบบ
ประมวลผลแบบแยกจากตัวหุ่ นยนต์ การคานวณ ตัดสิ นใจการทางานของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก และการนาเอา
ปั ญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ปฏิ บ ตั ิ การระบบเซ็ นเซอร์ และระบบส่ งก าลังของหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก การสร้ างโครงสร้ าง
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ทดลองการเคลื่อนที่ในสภาวะต่างๆ การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์
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ที่ใช้สาหรับการควบคุ ม ทดลองระบบการติดต่อสื่ อสารระหว่างหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก และระบบประมวลผล
แบบแยกจากตัวหุ่นยนต์ และการนาเอาปั ญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
5583413

หุ่นยนต์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Robotics
ศึ ก ษาเครื่ อ งจัก รอัต โนมัติ ก ับ หุ่ น ยนต์ กลไกและการแบ่ ง ประเภทของหุ่ น ยนต์ ข้อมื อ
มือ แขน ขา และ เท้าของหุ่ นยนต์ ระบบเคลื่ อนที่ ของส่ วนต่าง ๆ การวิเคราะห์ และการควบคุ มสัญญาณ
ป้ อนกลับแบบต่าง ๆ ตาแหน่ ง ความเร็ ว อัตราเร่ ง แรง และอื่น ๆ การควบคุ มหุ่ นยนต์ด้วยคอมพิ วเตอร์
การส่ งสัญญาณภายนอก ประโยชน์และการใช้งานในอุตสาหกรรม ความคุ ม้ ค่าในการลงทุ นใช้หุ่นยนต์
และความปลอดภัย
5583414

หลักการเครื่องจักกลไฟฟ้ า
3(3-0-6)
Principle of Electrical Machine
ศึกษาหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้ า เฟสเซอร์ ไดอะแกรมและวงจรสมดุลของหม้อแปลง
การต่อหม้อแปลงไฟฟ้ าในระบบสามเฟส ออโตทรานสฟอร์ มเมอร์หลักการของเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสตรง
การกาเดินแรงเคลื่อน อิเล็กโทรแมกเนติกทอร์ ด คุ ณสมบัติของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าและมอเตอร์ แบบต่างๆ
หลัก การของเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับ การควบคุ ม แรงเคลื่ อนไฟฟ้ า การท างานของซิ งโครนัส
มอเตอร์ หลักการทางานของมอเตอร์ ชนิดเหนี่ยวนาแบบต่างๆ
5583506

หลักการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Principles of Communication
ศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณมีคาบเวลาและสัญญาณไร้คาบเวลา สเปกตรัมทฤษฎีของพาร์เซวาล
ระบบ ที่ ปราศจากความผิดเพี้ ยน ความหนาแน่ นก าลังเชิ งสเปกตรั ม สั ญญาณรบกวน อัตราส่ วนสั ญญาณ
ต่อสัญญาณรบกวนแบนด์วิดท์ของสัญญาณรบกวน การมอดูเลตแบบอนาลอก การมอดูเลตเชิ งแอมปลิจูด
การมอดู เลตเชิ งมุ ม การมัลติ เพลกซ์ แบบแบ่ งความถี่ ทฤษฎี การชักตัวอย่างสั ญญาณ การมัลติ เพลกซ์ แบบ
แบ่งเวลา การมอดูเลตพัลส์ การควอนไทซ์สัญญาณ การมอดูเลตแบบดิจิตอล การมอดูเลตรหัสพัลส์ ค่าเอสเอ็นอาร์
ของระบบพีซีเอ็ม การมอดูเลตรหัสพัลส์ แบบใช้ค่า ความแตกต่างในสัญญาณ รู ปแบบรหัสบนสายส่ งสัญญาณ
และแบนด์วดิ ท์ เครื่ องทวนสัญญาณแบบสร้างพัลส์ใหม่ การส่ งสัญญาณดิจิตอล ที่ใช้คลื่นพาห์
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5583512

ระบบโทรทัศน์ และวีดิทศั น์
3(2-2-5)
Television and Video Systems
ศึกษาและปฏิบตั ิการทางองค์ประกอบของภาพโทรทัศน์ กล้องโทรทัศน์ หลอดจอโทรทัศน์
การปรั บ ค่ าต่ าง ๆ ของหลอดจอโทรทัศ น์ การสแกนและการซิ งโครไนซ์ การวิเคราะห์ สั ญ ญาณวีดี โอ
วงจร ที่ ใช้ในโทรทัศน์สี สัญญาณสาหรับทดสอบระบบวีดีโอ เทปบันทึกภาพวีดีโอและงานบันทึกภาพ
การส่ งสัญญาณโทรทัศน์ เครื่ องรับโทรทัศน์ วงจรราสเตอร์และวงจรซิงค์ วงจรในเครื่ องรับโทรทัศน์สี
ปฏิบตั ิการทดลองระบบของโทรทัศน์ ระบบกล้องโทรทัศน์ การปรับค่าต่าง ๆ ของโทรทัศน์
วงจรที่ ใช้ในโทรทัศ น์สี สัญญาณสาหรับ ทดสอบระบบวีดีโอ เทปบันทึก ภาพวีดีโอและงานบันทึ ก ภาพ
การส่ งสัญญาณ โทรทัศน์ เครื่ องรับโทรทัศน์
5583706

เทคโนโลยีเครื่องใช้ สานักงาน
3(2-2-5)
Office Machines Technology
ศึกษาทฤษฎี การทางานของเครื่ องคานวณ เครื่ องถ่ายเอกสารแบบต่างๆ เครื่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ บล็อกไดอะแกรมการทางานการบารุ งรักษาและการแก้ไขเมื่อเกิดขัดข้อง
ปฏิบตั ิการทางานของเครื่ องคานวณ เครื่ องถ่ายเอกสารแบบต่างๆ เครื่ องคอมพิวเตอร์
และบารุ งรักษาและการแก้ไขเมื่อเกิดขัดข้อง
5583709

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาซี
3(2-2-5)
C Computer Programming
ศึกษาหลักการและโครงสร้างของภาษาซี การเขียนโปรแกรมภาษาโดยใช้ควบคุม ถึงฟังก์ช้ นั
ต่าง ๆ ตัวแปร โครงสร้างการควบคุมอะเรย์และพอยน์เตอร์
ปฏิ บ ตั ิ ก ารเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี โดยใช้โปรแกรมภาษาซี ในการควบคุ มฟั ง ก์ช้ ัน
ต่างๆ ตัวแปร โครงสร้างการควบคุมอะเรย์และพอยน์เตอร์
5583719

การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิเตอร์
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network
ศึกษาหลักการสื่ อสารข้อมูลการส่ งสัญญาณข้อมูลแบบต่างๆ รหัสข้อมูล มาตรฐานการสื่ อสาร
ข้อมูล การเชื่ อมโยงอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล โมเด็ม เทคนิ คการมอดูเลชั้น โปรโตคอลและระบบอาณัติสัญญาณ
การตรวจจับข้อผิดพลาดและการแก้ไขสัญญาณสื่ อสารข้อมูล ระบบและเทคนิ คการมัลติเพล็กซ์สัญญาณ
ระบบโครงข่ายบริ การร่ วมดิ จิตอล สถาปั ตยกรรมและการทางานของโครงข่าย แบบแผนการเชื่ อมต่อการรั บ
ส่ งผ่านข้อมู ลแบบจุ ดต่ อจุดและหลายจุ ด แบบจาลองของความล่ าช้าในโครงข่ ายข้อมู ล การสื่ อสารแบบ
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การเข้าถึ งช่ องสั ญ ญาณ วิธีก ารจัดหาเส้ น ทางเดิ น ข้อมู ล ของโครงข่ าย การควบคุ มการไหลของข้อมู ล
การควบคุมความแออัดของโครงข่าย
ปฏิ บ ตั ิ ก ารทางหลัก การสื่ อสารข้อมูล การส่ งสั ญ ญาณข้อมู ล แบบต่ างๆ การรหัส ข้อมูล
มาตรฐานการ สื่ อสารข้อมูล การเชื่อมโยงอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล โมเด็ม เทคนิ คการมอดูเลชัน เทคนิ คการ
มัลติเพล็กซ์สัญญาณ และการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหา
5583720

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาร่ วมสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Programming Languages
ศึก ษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้หลัก การของการเขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุ โดยใช้ภาษา
ที่ ร่ วมสมัยและเป็ นที่ นิ ยม เช่ น ภาษา จาวา โดยเน้น ความเข้าใจหลัก การของภาษา จาวา และการเขี ยน
โปรแกรมในเชิงวัตถุ หรื อภาษาอื่นๆ ที่เป็ นที่นิยม
ปฏิ บ ตั ิ การเขี ยนโปรแกรม โดยใช้ภาษาที่ ร่วมสมัย และเป็ นที่ นิยม โดยเน้นความเข้าใจ
หลักการของภาษาที่เขียน
5584101

ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
3(3-0-6)
Feedback Control Systems
ศึ ก ษาการเขี ย นสมการอนุ พ ัน ธ์ เพื่ อ อธิ บ ายระบบไดนามิ ก ส์ ทรานสเฟอร์ ฟั งชัน และ
การแสดงคุณสมบัติทางกราฟของระบบเชิ งเส้น ทฤษฎี ระบบสัญญาณป้ อนกลับแบบทัว่ ไป การวิเคราะห์
ระบบป้ อนกลับ ในทางเวลาการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเชิ งเส้น การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบโดยใช้รูทโลคัส การตอบสนองต่อความถี่ของระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ การออกแบบ
ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับสัญญาณ การชดเชยระบบควบคุม
5584406

อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง
3(2-2-5)
Power Electronics
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และการออกแบบอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังแบบต่างๆ
อาทิวงจรเรี ยงกระแสแบบ บริ จด์ และ โพรี เฟส วงจรแปลงผันแบบ เฟสคอรโทนเลอร์ วงจรแปลงผัน
ความถี่สูงแบบ ดีซี / ดีซี การแยกโดด (ไอโวเลท) ของวงจรแปลงผันความถี่สูงแบบ ดีซี / ดีซี วงจรแปลงผัน
แบบรี โซแนนท์ วงจรแปลงฝันแบบ เอซี / เอซี ตัวเหนี่ยวนาและหม้อแปลงวงจรขับนาวงจรไทริ สเตอร์
คอมมิวนิ เคชัน่ วงจรสนับเบอร์
ปฏิบตั ิการออกแบบอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ กาลังแบบต่าง ๆ อาทิ วงจรเรี ยงกระแส
แบบบริ จด์ และ โพรี เฟส วงจรแปลงผันแบบ เฟสคอรโทนเลอร์ วงจรแปลงผันความถี่ สูงแบบ ดี ซี / ดี ซี
การแยกโดด (ไอโวเลท) ของวงจรแปลงผัน ความถี่ สู ง แบบ ดี ซี / ดี ซี วงจรแปลงผัน แบบรี โซแนนท์
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วงจรแปลงฝันแบบ เอซี / เอซี ตัวเหนี่ ยวนาและหม้อแปลง วงจรขับนา วงจร ไทริ สเตอร์ คอมมิวนิ เคชัน่
วงจรสนับเบอร์ นอกจากนักศึกษาจะต้องทาการทดลองจริ งประกอบแล้ว โดยนักศึกษาจะได้ใช้โปรแกรม
จาลองการทางาน เช่น พีเอสไปร และ เม็ทแล็บ ด้วยเพื่อช่วยในการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ผลการทดลอง
ทั้งนี้เพือ่ ให้การศึกษาทางทฤษฎีมีประสิ ทธิภาพ
5584407

อุปกรณ์ สารกึง่ ตัวนา
3(3-0-6)
Semi-conductor Devices
ศึกษาฟิ สิ กส์ ของสารกึ่งตัวนาเบื้องต้น โครงสร้างผลึ กของสารกึ่ งตัวนาความคล่องตัวและ
ความนาไฟฟ้ าจาเพาะ จานวนพาหะนาประจุ ในสภาวะไม่สมดุ ล อายุของพาหะนาประจุ การแพร่ ตวั และ
การเคลื่อนที่ของพาหะนาประจุ การวัดคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารกึ่งตัวนา แถบพลังงานของสารแข็งรอยต่อ
พีเอ็น คุณสมบัติของไดโอด แบบรอยต่อพีเอ็น การตอบสนองต่อแสงของสารกึ่งตัวนาและไดโอด ทรานซิสเตอร์
แบบเฟท ทรานซิสเตอร์ แบบไบโพลาร์ การตอบสนองต่อความถี่ของทรานซิ สเตอร์ ท้ งั สองแบบ การตอบสนอง
ต่อสัญญาณระดับสู ง อุปกรณ์สารสถานะแข็งในย่านความถี่ไมโครเวฟเบื้องต้น
5584408

อิเล็กทรอนิกส์ ทใี่ ช้ แสง
3(3-0-6)
Opto-Electronics
ศึกษาการใช้งานของอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้แสงชนิ ดต่าง ๆ วัสดุ ชนิ ดต่างๆ สาหรั บ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้แสงและโครงสร้างของอะตอม (สารกึ่ งตัวนา ฉนวน ผลึกเหลว) การเดินทางของแสง
ในตัวกลางชนิ ดต่าง ๆ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า การโพลาไรซ์ของแสง การหักเหของแสง) การเดินทางของแสง
ในโพรงทางแสง (ชนิดของไฟเบอร์ ออปติก สมบัติของไฟเบอร์ ออปติก การสะท้อนกลับทั้งหมดของแสง)
สมบัติทางไฟฟ้ าของสารกึ่งตัวนา(แถบพลังงาน การดูดกลืนแสง และการเปล่งแสง) การเดินทางของพาหะ
นาไฟฟ้ า และ สมบัติทางแสงของสารกึ่ งตัวนา หลักการทางานของอุปกรณ์ ตรวจจับแสง หลักการทางาน
ของอุปกรณ์ เปล่งแสง การมอดูเลตแสง และการทางานของอุปกรณ์ดิสเพลย์ ระบบการสื่ อสารโดยใช้แสง
กระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสงเบื้องต้น
5584409

การลดสั ญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Noise Reduction in Electronic Circuits
ศึกษาสัญญาณรบกวนประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีของสัญญาณรบกวน การป้ องกันสัญญาณรบกวน
ของเส้ นลวดนาสัญญาณ การกราวด์วงจรและระบบ วิธี การลดสั ญญาณรบกวนแบบต่ าง ๆ คุ ณสมบัติของ
อุปกรณ์ พาสซี พแบบต่าง ๆ ประสิ ทธิ ภาพในการห่ อหุ ้มด้วยโลหะชนิ ดต่าง ๆ การป้ องกันความเสี ยหายแก่
คอนแทคของสวิทช์ คุณสมบัติทางสัญญาณ รบกวนของอุปกรณ์แอคทีฟต่าง ๆ
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5584410

อุปกรณ์ และการออกแบบ
3(2-2-5)
VLSI Design and Tools
ศึกษาแนะนาให้รู้จกั วงจรรวมและวิวฒั นาการทบทวนทฤษฏีและคุณสมบัติขอทรานซิ สเตอร์
แบบมอส วิธีการออกแบบวงจรโดยใช้เครื่ องมือในการออกแบบ การเลย์เอาท์ กฎในการออกแบบคุณสมบัติ
พื้นฐานของวงจรมอสเฟทแบบต่างๆ การสเกลและผลที่เกิดขึ้นจากการสเกล ตัวอย่างการออกแบบระบบ
ของวงจร คอมบินิเคชัน่ แนล โลจิก เช่น แนนเกจ นอเกจ และวงจร ซีคเว็นซ โลจิก เช่น หน่วยความจา
ปฏิบตั ิการออกแบบวงจรรวมโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปจาลองการสร้างสารและประกอบ
วงจรรวม และวิธีการออกแบบวงจรโดยใช้เครื่ องมือในการออกแบบ การเลย์เอาท์ การออกแบบพื้นฐานของ
วงจรมอสเฟทแบบต่ า งๆ การสเกลและผลที่ เกิ ด ขึ้ นจากการสเกล การออกแบบระบบของวงจร
คอมบิ นิเคชัน่ แนล โลจิก เช่ น แนนเกจ นอเกจ และวงจร ซี คเว็นซ โลจิก การออกแบบวงจรโดยการใช้
ซีพีแอลดี หรื อ เอฟพีจีเอ ชิพ โครงสร้างภายในและตัวอย่างขั้นตอนในการออกแบบ
5584411

การออกแบบระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems Design
ศึกษาการทาให้ระบบไม่เป็ นเชิ งเส้นแทนด้วยระบบเชิ งเส้น ผลตอบสนองเชิงเวลาระนาบ
ข้อกาหนดในเชิ งเวลา การออกแบบในเชิงเวลา การออกแบบผลตอบสนองชัว่ ขณะ การออกแบบผลตอบสนอง
คงตัว การออกแบบ ตัวควบคุมแบบ พี พีไอ และ พีดี ผลตอบสนองเชิ งความถี่ การออกแบบตัวควบคุม
ในเชิงความถี่ การหาโมเดลของระบบ ภายใต้การควบคุม
5584412

การจัดการและการประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Management and Quality Assurance
ศึกษาความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับการจัดการ การจัดการในองค์กร การจัดการด้านปฏิบตั ิการ
การจัด การทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการด้านสิ นทรั พย์ พัสดุ และบริ การ ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัด การ
การจัดการโครงการ การจัดการกระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบและการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
คุณภาพ (ไอเอสโอ)

39

5584512

การสื่ อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communications
ศึกษาระบบการสื่ อสารดาวเทียมเบื้องต้น ศึกษาเรื่ องวงโคจรของดาวเทียมโครงสร้างของ
ยานอวกาศ ศึก ษาเรื่ องการออกแบบรับ -ส่ งสั ญญาณ ทั้ง ยูพี -ลิ้ งค์ และ ดาวน์ -ลิ้ งค์ ศึก ษาเทคนิ คการผสม
สัญญาณ การรวมสัญญาณ การเข้า-ถอดรหัสของสัญญาณข้อมูล และศึกษาการออกแบบสถานี ดาวเทียมพื้นดิ น
และการจัดโครงข่ายของการสื่ อสารทางดาวเทียม
5584413

จิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
ศึ กษาการปฏิ บตั ิ ท างอุ ตสาหกรรมและผลของการปฏิ บ ตั ิ ท างอุ ตสาหกรรมที่ มี ต่อมนุ ษ ย์
ทฤษฎี องค์ก าร ความเป็ นมาของจิตวิท ยาอุ ตสาหกรรมและองค์ก าร แนวความคิ ดที่ ส าคัญ ของจิ ตวิท ยา
มาประยุกต์กบั ปั ญหาที่น่าสนใจ เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความเหนื่อยล้า ความปลอดภัย การสื่ อสาร
และการเป็ นผูน้ า ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและองค์การ
5584704

การประยุกต์ ใช้ ไมโครโปรเซสเซอร์ ในระบบควบคุม
3(2-2-5)
Microprocessor Applications in Control System
ศึกษาสถาปั ตยกรรม ไมโครคอนโทนเลอร์ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับชุ ดคาสั่งรวมทั้ง เพอร์ ริเพอร์ แรล
ภายในตัว โครคอนโทนเลอร์ การออกแบบ ฮาดแว และ ซ็อฟแว การใช้งาน ไมโครคอนโทนเลอร์ ในการ
สร้ างสัญญาณ พัสช - วิดธมอสดู เรชัน่ การแปลงสัญญาณจาก อนาล็อก เป็ น ดิ จิตอล การใช้และควบคุ ม
ซีเรี ยลพ๊อท กระบวนการ อินเตอร์ลพั การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ศึกษาการโปรแกรมทางด้าน ดิจิตอล
ทรานเฟอร์ ฟั งก์ชั่น(สมการ ดิ จิตอลทรานเฟอร์ )โดยจะท าการศึ ก ษาการจัดรู ป (ลี แอะไลเสชั่น) สมการ
ดิ จิตอล ทรานเฟอร์ ฟั งก์ชนั่ กระบวนการ ควอนทิ เซชั่น ข้อมูล(ฟิ นิ ท เวิด เล็ท) การสร้ างสมการ ดิจิตอล
จากการประมาณค่าสัญญาณ การออกแบบทางด้านควบคุมทาง ดิจิตอลคอนโทนการควบคุมกระบวนการ
ต่าง ๆ ทางด้านการควบคุมแบบ ดิจิตอลคอนโทนโดยจะเป็ นการนาไมโครคอนโทนเลอร์ ไปประยุกต์ใช้
ในระบบควบคุมจริ ง
ปฏิ บ ตั ิ การใช้งาน ไมโครคอนโทนเลอร์ ในการสร้ างสัญญาณ พัส ช - วิดธมอสดู เรชั่น
การแปลงสั ญญาณจาก อนาล็อก เป็ น ดิ จิตอล การใช้และควบคุ ม ซี เรี ยลพ๊อท กระบวนการ อิน เตอร์ ล ัพ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ การโปรแกรมทางด้าน ดิจิตอล ทรานเฟอร์ ฟั งก์ชนั่ (สมการ ดิจิตอลทรานเฟอร์ )
การจัดรู ป (ลีแอะไลเสชัน่ ) สมการ ดิจิตอล ทรานเฟอร์ ฟั งก์ชนั่ กระบวนการ ควอนทิเซชัน่ ข้อมูล (ฟิ นิท เวิด
เล็ท) การสร้างสมการ ดิจิตอล จากการประมาณค่าสัญญาณ ทาการทดลองทางด้านการควบคุมทาง ดิจิตอล
คอนโทนการควบคุ ม กระบวนการต่าง ๆ ทางด้านการควบคุ มแบบ ดิ จิตอลคอนโทนโดยจะเป็ นการน า
ไมโครคอนโทนเลอร์ ไปประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมจริ ง
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5584705

เครือข่ ายไมโครคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Microcomputer Network
ศึ ก ษาโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมของระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ไอเอสโอ / โอเอสไอ
โมเดว โปรโตคอล เช่ น อี ท รานเน็ ตโทเคนบัสโอเคนริ่ ง และโปรโตคอลส าหรับการประยุกต์ใช้งานด้าน
ทรานแซคชั่น โปรเซสซิ่ ง ดิ ส ทริ บ เท็ดดาต้าโปรเซสซิ่ ง ออกแบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ ระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์
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18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
หลักสู ตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ กาหนดประเด็นการประกันคุณภาพหลักสู ตรไว้ดงั ต่อไปนี้
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
18.1.1 กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก
18.1.2 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณสมบัติตรงและ/หรื อสัมพันธ์
18.1.3 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้นการเรี ยนแบบใฝ่ รู้ (Active Learning)
18.1.4 จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
18.1.5 มีแผนการบริ หารการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพ
18.1.6 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของวิชาเอก
18.1.7 มีระบบการประเมินอาจารย์ชดั เจนและแจ้งผลให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
18.1.8 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนทุก ๆ ปี
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 มีวสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
18.2.2 จัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของวิชาเอก
18.2.3 จัดห้องปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มทักษะวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา
18.2.4 ร่ วมมือกับสถาบันวิทยบริ การจัดหาหนังสื อและทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ น
18.2.5 มีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสารสนเทศสาหรับสื บค้นข้อมูลเพียงพอกับจานวนนักศึกษา
18.2.6 มีแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่ได้มาตรฐาน
18.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
18.3.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพหลักตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
18.3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มตลอดเวลาที่เรี ยนอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
18.3.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกูย้ มื
18.3.4 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีงานทาระหว่างเรี ยน
18.3.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
18.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
18.4.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรทุกครั้ง
18.4.2 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อนามาปรับเป้ าหมายการ
ผลิตบัณฑิต
18.4.3 สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุก 2 ปี
18.4.4 สารวจภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิตทุก ๆ ปี
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19. การพัฒนาหลักสู ตรและการประเมินหลักสู ตร
19.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีกระบวนการดังนี้
19.1.1 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรที่มาจากผูเ้ กี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกและ/หรื อมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
19.1.2 มีการสารวจความต้องการของสังคมเพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาหลักสู ตร
19.1.3 มีการวิพากษ์การจัดทาหลักสู ตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่ างหลักสู ตร
19.1.5 มีนโยบายในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรรายวิชาทุก ๆ ปี
19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตรวิชาเอก ทุก ๆ 5 ปี
19.2 การประเมินหลักสู ตร
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสู ตรไว้ดงั นี้
19.2.1 ประเมิ น ผลการจัดการเรี ย นการสอนโดยผูเ้ รี ยนทุ ก ภาคการศึ ก ษา และประเมิ น โดย
ผูส้ อนปี ละครั้ง
19.2.2 ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิชาทุ ก ภาคการศึ ก ษา และจัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลการ
เรี ยนรู ้รวบยอดก่อนสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
19.2.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา ภายหลังสาเร็ จการศึกษาทุก 5 ปี
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา ภายหลังสาเร็ จการศึกษาทุก 5 ปี
19.2.5 มีการประเมินหลักสู ตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป หมายถึ ง วิช าที่ มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี ความรอบรู ้ อย่างกว้างขวาง มี โลกทัศน์ ที่
กว้างไกล มี ค วามเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่ น และสั งคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถคิ ดอย่างมี เหตุ ผ ล สามารถ
ใช้ภาษาในการติ ดต่ อสื่ อสารความหมายได้ดี มี คุ ณ ธรรม ตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนิ นชี วติ และดารงตนอยูใ่ นสังคม
ได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
การเมือง การปกครองของไทย และความรู ้ความเข้าใจเพื่อนร่ วมโลก เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
2. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และตามหลักธรรม
3. เพื่ อให้ มีค วามรู ้ ความเข้าใจและมี จิตส านึ กเกี่ ยวกับ การอนุ รัก ษ์ ดู แลและพัฒ นาสิ่ งแวดล้อม
และตระหนักถึงความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีทกั ษะการศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตการคิดอย่างมีเหตุผล
รู ้จกั วิเคราะห์และปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกั ษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศในการติดต่อ
สื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นและดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่ อให้มี เจตคติ ที่ ดีและซาบซึ้ งในคุ ณ ค่าของสั จธรรม ความดี ความงาม และการดารงตน
ให้ มี คุ ณ ค่ าต่ อสั ง คม มี ค่ านิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรั บ ผิด ชอบ
มี ค วามซาบซึ้ งในศิ ล ปะและสุ นทรี ย ภาพ ตระหนั ก ในการปฏิ บ ัติ ต นตามวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตย
6. เพื่ อให้มี ความรู ้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ ยวกับ การพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต ด้านสุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตให้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรี ยนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกาหนด ทั้งนี้
หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้
ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้
ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทวั่ ไปที่
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
4
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
4
1541003 การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3 (2-2-5)
4
1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น
3 (2-2-5)
2,4
1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ

ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทวั่ ไปที่
2 (2-0-4)
4
2 (2-0-4)
4
2 (1-2-3)
4
2(1-2-3)
4
2 (1-2-3)
4

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริ งของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์

ไม่ น้อยกว่า 8 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทวั่ ไปที่
2 (2-0-4)
5
2 (2-0-4)
5
2 (2-0-4)
5

2.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2011001 สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม

ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทวั่ ไปที่
2 (2-0-4)
5
2 (2-0-4)
5
2 (2-0-4)
5
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2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทวั่ ไปที่

1001001 ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
2 (2-0-4)
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2 (2-0-4)
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
2 (2-0-4)

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1631001
1631002
1631003
1631004
1631005

ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทวั่ ไปที่

สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
2 (1-2-3)
การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์ 2 (1-2-3)
ความรู ้พ้ืนฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2 (1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2 (1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)

3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2531001 วิถีไทย
2531002 วิถีโลก
2531003 ครอบครัวและสังคม
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2521001 ท้องถิ่นศึกษา
2551001 การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591001 เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน

1,2
2,4
1,4

4
4
1,4
4

4

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทวั่ ไปที่
2 (2-0-4)
1,5
2 (2-0-4)
1,5
2 (2-0-4)
1,5
2 (2-0-4)
1,3
2 (2-0-4)
1
ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทวั่ ไปที่
2 (2-0-4)
1,3
2 (2-0-4)
1
2 (2-0-4)
1
2 (2-0-4)
1,4
2 (2-0-4)
1,4
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้
ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
4121001
4121002
4121003
4121004

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม

น (ท-ป-อ)สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทั่วไปที่
3 (2-2-5)
4
3 (2-2-5)
4
3 (2-2-5)
4
3 (2-2-5)
4

4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา
4091001
4091002
4091003

ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
คณิ ตศาสตร์กบั การตัดสิ นใจ

น (ท-ป-อ)สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทั่วไปที่
2 (2-0-4)
2
2 (1-2-3)
2
2 (1-2-3)
2

4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา
4001001
4001002
4001003
4001004

ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒน
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวัน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
พืชพรรณเพื่อชีวิต

น (ท-ป-อ)สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทั่วไปที่
2 (2-0-4)
2,3
2 (2-0-4)
2,3,6
2 (2-0-4)
2,3
2 (2-0-4)
2 ,3

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้

ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ) สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ทั่วไปที่

1161001
1161002
1161003
1161004

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
กีฬาศึกษา

6
6
6
6
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คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1001001 ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
2(2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ และคุ ณ ลัก ษณะของผูน้ าที่ ดีโดยทัว่ ไป ประเภทของผูน้ า
ในอาชี พ ต่ า ง ๆ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ งภาวะผู ้น าและผู ้ต ามและบทบาทหน้ า ที่ ผู ้ต ามที่ ดี
มนุษย์สัมพันธ์และ การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและกระบวนการวางแผน
1001002

การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
2(2-0-4)
Research and Critical Thinking Skills
ศึ ก ษารู ป แบบและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความจ าเป็ นที่ ต้อ งพัฒ นากระบวนการคิ ด
การศึกษาค้นคว้าและการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ หลักการ องค์ประกอบและ
เทคนิ คในการพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิด
แบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอความคิด
การประยุกต์ใช้ความคิดในวิชาชีพ และชีวติ ประจาวัน
1001003

พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and self Development
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์และสาเหตุ ปั จจัย แห่ ง พฤติ ก รรม การพัฒ นาตนเอง มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์
เพื่อการทางานร่ วมกันและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
2(2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริ ยธรรมและมนุ ษย์ ความสาคัญของจริ ยธรรมต่อมนุ ษย์
เกณฑ์ตดั สิ นทางจริ ยธรรม หลักจริ ยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์การประยุกต์ใช้หลัก
จริ ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ส่ วนบุคคลและสังคม
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รหัสวิชา
1511002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความจริงของชีวติ
2(2-0-4)
Meaning of Life
ศึก ษาความจริ งของชี วิต ความหมายของชี วิต การดารงชี วิตในสังคมปั จจุ บนั และโลกยุค
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ การน าเอาความจริ ง และหลัก ศาสนธรรมไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
การแก้ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิต
ที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
กับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
หลักกรรม อริ ยสั จ ไตรสิ กขา เป็ นต้น หลักจริ ยธรรมในพระพุ ทธศาสนาเน้นการปฏิ บตั ิ ใชี วิตประจาวัน
การรู้จกั ตนเอง การพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
1541001

ทักษะการรับสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Information Receptive Skills
ศึ ก ษาหลัก การการฟั ง การอ่ า น จากสื่ อและสิ่ งพิ ม พ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ การคิ ด วิ เคราะห์
การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญ
ฝึ กปฏิ บ ัติ ใ ห้ ค รอบคลุ ม สารทุ ก ประเภท จากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ห ลากหลายและก าหนดให้
อ่านหนังสื อนอกเวลาประกอบ
1541002

ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Information Productive Skills
ศึ ก ษารู ป แบบ และวิธีก ารส่ งสารประเภทต่ าง ๆ จากทรั พ ยากรสารสนเทศ โดยนาเสนอ
การศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลักษณ์
ฝึ กปฏิบตั ิการพูด-เขียนอธิ บาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงานทางวิชาการ
ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ
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รหัสวิชา
1541003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การสื่ อสารเพือ่ จุดประสงค์ เฉพาะ
Communication for Specific Purpose
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่ อสารเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ฝึ กปฏิบตั ิการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

1541004

ภาษาและการสื่ อสารเพือ่ ท้องถิ่น
3(3-2-5)
Language and Local Communication
ศึ ก ษาหลัก การและบทบาทของการใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารเพื่ อ ท้องถิ่ น จากวรรณกรรม
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
ฝึ กการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม
1551001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างของคาศัพท์ และประโยคในสถานการณ์
ต่างๆที่เคยได้เรี ยนมาแล้ว และฝึ กทักษะการสื่ อสารเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมัน่ ใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ งมากขึ้น
1551002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร 2
2(2-0-4)
Communicative English 2
ศึ ก ษาไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษเพิ่ ม เติ ม และฝึ กทัก ษะการเรี ย นภาษาจากแหล่ ง การเรี ย น
ที่ หลากหลาย เช่ น หนังสื อพิ ม พ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทัก ษะการสื่ อสาร น าเสนอข้อมู ล ที่ จาเป็ น
และใช้ได้ในชีวติ จริ ง
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1551003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
ฝึ กทัก ษะการฟั ง ในสถานการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ จ ับ ใจความหลั ก รายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ย
การจดบันทึกย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอความเห็น ข้อมูลที่ได้จากการฟังเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
ที่จาเป็ นรวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา
1551004

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
Listening – Speaking 2
ฝึ กทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
1551005

ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ
2(1-2-3)
Operational English
ฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษทั้ง การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
ในงานอาชี พและในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่ องมือ ห้องปฏิ บตั ิการ แนะนาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ต่าง ๆ
ฝึ กพูดในงานพิธีการ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงานประวัติส่วนตัว
เขียนหนังสื อราชการ
1631001

สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้า
2(1-2-3)
Information for Study Skill and Research
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ การจัด ระบบทรั พ ยากรสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศอ้า งอิ ง เครื่ องมื อ สื บ ค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอ้างอิง
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1631002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การศึกษาค้ นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2(1-2-3)
Study Research and Paper Report
ศึ กษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิ พ นธ์ ศึ กษาค้นคว้าสารสนเทศ จากแหล่ ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้างอิง การบันทึกและเรี ยบเรี ยงสารสนเทศ การนาเสนอบทนิพนธ์
1631003

ความรู้ พนื้ ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2(1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์กบั สาขาวิชาอื่นคุ ณค่า
และความต้องการสารสนเทศในสังคมปั จจุบนั ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
และรับบริ การสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
1631004

เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2(1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนิ นงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทัว่ ๆ ไป
การใช้ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ก ั บ งานต่ า ง ๆ ในสถานบริ ก ารสารสนเทศ อุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก
และการสื บ ค้นข้อมู ล การสร้ างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื้ องต้น ตลอดจนระบบเครื อข่ าย
สารสนเทศ
1631005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้า
2(1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่ ง บริ ก ารสารสนเทศ การสื บค้น สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อ มู ล และ
บริ การฐานข้อมูล บริ การและการใช้อินเทอร์ เน็ ต การสื บค้นสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การสื บค้นสารสนเทศจาก CD-ROM
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2011001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
พร้ อ มทั้ง ขอบข่ า ยของศิ ล ปะ ความหมายของสุ น ทรี ย ภาพและทัศ นศิ ล ป์ การรั บ รู ้ ท างการมองเห็ น
มิติในทัศนศิลป์ แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ส่ วนประกอบความงามทัศนศิลป์ การจัดภาพ
ของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการสร้างงานทัศนศิลป์ อิทธิ พลที่ทาให้ทศั นศิลป์
มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ ยวกับรู ปแบบที่มีการเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในงานทัศนศิลป์
ตะวันตกและประเทศไทย คุ ณค่าของงานทัศนศิลป์ ด้านความงามและเรื่ องราวโดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้
ในหลักการดูงานทัศนศิลป์ เบื้องต้น และนาเข้าสู่ ข้ นั ความซาบซึ้ ง ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อนามา
ซึ่ งประสบการณ์ของความซาบซึ้ ง ทางสุ นทรี ยภาพ
2051001

สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2(2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึ ก ษาและจาแนกข้อต่ างในศาสตร์ ข องความงาม ความหมายของ สุ น ทรี ยภาพทางศิ ลปะ
การแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์ สากล ความสาคัญของ การรับรู้
ศาสตร์ ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สั งคีตนิยม
2(2-0-4)
Music Appreciation
ศึก ษาองค์ป ระกอบพื้ นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก คี ตลัก ษณ์
ที่พบเห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรี ที่ควรทราบ
2501002

เศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4 )
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎี ใหม่ โครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและ
ชุมชน ศึกษากรณี ตวั อย่างในชุมชน
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2521001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ท้องถิ่นศึกษา
2(2-0-4)
Local Study
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และวาทกรรมการศึ ก ษาท้องถิ่ น ความส าคัญ และความสั ม พันธ์ ข อง
การศึกษาท้องถิ่ นกับโลกาภิวตั น์ ศึกษาท้องถิ่ นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชุ มชน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิ จ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุ มชนท้องถิ่ น
ด้านพัฒนาการ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวทางแก้ไขและทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
2531001

วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Living
ศึ ก ษาประเทศไทยด้า นกายภาพ โครงสร้ าง วิว ฒ
ั นาการและพัฒ นาการด้านสั งคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ การเมืองการปกครอง สภาพปั ญหาและแนวทางขจัดปั ญหาสังคมไทย โดยศึกษา
การพัฒนาโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น
2531002

วิถีโลก
2(2-0-4 )
Global Living
ศึ ก ษาโลกทั้งทางกายภาพและชี วภาพ ระบบความสั ม พัน ธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์และสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งเป็ นปั จจัยของวิวฒั นาการของสั งคม ระบบเศรษฐกิ จและการเมื องการปกครอง การจัดระเบี ยบโลก
ในด้านสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครองของสังคมโลก
2531003

ครอบครัวและสั งคม
2(2-0-4 )
Family and Society
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ ลักษณะของครอบครัว จิตวิทยาครอบครัว
คุณธรรม จริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยูข่ องครอบครัว ปั ญหาครอบครัว และแนวทางแก้ไข
อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม
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2541001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
มนุษย์ ชุ มชนและสิ่ งแวดล้ อม
2(2-0-4)
Human being, Community and Environment
ศึ ก ษาระบบนิ เวศ สิ่ ง แวดล้อ ม ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม ผลกระทบ
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุ ษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
สิ่ ง แวดล้อ มในมิ ติ ท างสั ง คม การจัด การสิ่ ง แวดล้อมโดยชุ ม ชน ภู มิ ปั ญ ญาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มตลอดทั้ง
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้
2551001

การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
Thai Local Government
ศึ ก ษาโครงสร้ า ง อ านาจหน้ า ที่ แ ละการปกครองของไทย แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเมื อ ง
และการปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นรากฐานการปกครองและการพั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตย
ประวัติ พ ัฒ นาการการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไทยและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การปกครองท้ อ งถิ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับประชาชน สถานการณ์ ปั จจุบ นั และแนวโน้มของ
การปกครองท้องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองท้องถิ่นไทย
2561001

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป
2(2-0-4)
Introduction to Law
ศึ ก ษากฎหมายพื้ น ฐานทัว่ ไป ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่ ม าของกฎหมาย
ลั ก ษณะและชนิ ด ต่ า ง ๆ ของกฎหมาย ล าดั บ ชั้ นของกฎหมายและความรู ้ เกี่ ย วกั บ กฎหมายแพ่ ง
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
3541001

การเป็ นผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
Entrepreneur
ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน
การบริ หารบุคลากร การบริ หารสานักงาน การตลาด ส่ วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือก
ตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะ
ที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม การประเมินตนเองสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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3591001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Economy in Everyday Life
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานส าหรั บ การท าความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้นในชี วิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการกาหนดราคา
สิ นค้า ในตลาด เงิ น ตราและสถาบัน การเงิ น รู ป แบบการใช้ จ่ า ยของประชาชนและผลกระทบต่ อ
ระบบเศรษฐกิจการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4001001

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา
2(2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึ ก ษาความหมายและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภู มิ ปั ญ ญา
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้องถิ่ นและของไทย ความก้าวหน้าทางวิท ยาการ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีข องไทยและนานาประเทศ ความส าคัญ และบทบาททางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
4001002

วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
(Science for Everyday Life)
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวติ ประจาวัน สมุนไพร ความรู ้พ้ืนฐานทางพันธุ ศาสตร์ พลังงานที่ใช้
ในชีวติ ประจาวัน เทคโนโลยีการสื่ อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อชีวิตประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
(Conservations of Environments and Natural Resources)
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภท และความสาคัญทางสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของสิ่ ง แวดล้อ มต่ อ สั ง คม ศึ ก ษาสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้อ มในท้อ งถิ่ น ระดับ ชาติ แ ละโลก
สถานภาพสิ่ งแวดล้อม ในอดี ต ปั จจุบนั และอนาคต องค์รวมของสิ่ งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่าง การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรที่ ป ระสพความส าเร็ จ
โครงการในพระราชดาริ ทิศทางแนวโน้มในการ อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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4001004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พืชพรรณเพือ่ ชีวติ
2(2-0-4)
(Plants for Life)
ศึกษาความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชี วิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นในการใช้ ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพื ชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ
1161001

กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชี วติ
2(1-2-3)
(Sports and Recreation for Well-Being)
ศึ ก ษาความส าคัญ และความจาเป็ นของการเล่ น กี ฬ าและการเข้าร่ ว มกิ จกรรมนัน ทนาการ
ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการ คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมกี ฬ า
และนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลื อกรู ปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุ ณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ
การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกาลังกาย
ฝึ กการออกก าลั ง กายอย่ า งถู ก วิ ธี การใช้ อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อ การออกก าลั ง กาย
การฝึ กการออก กาลังกายในสถานบริ การการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003

การลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ
2(1-2-3)
Dance for Health
ศึ ก ษาประวัติ ข องลี ล าศ ประเภทของจังหวะในการลี ล าศ มารยาทในการเข้าสั ง คมและ
การลี ลาศ คุ ณค่าของการลี ลาศที่ มีต่อร่ างกาย สติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ความสัมพันธ์ของ
การลีลาศที่มีต่อสุ ขภาพ และการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทักษะการลีลาศ การรู้จงั หวะดนตรี การควบคุ มร่ างกาย และการเคลื่อนไหวอย่างสมดุ ล
การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
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1161004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
Sports Education
ศึ กษาความเป็ นมากี ฬ า คุ ณค่าของการกี ฬาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสังคม
บทบาทของการกี ฬ าต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การป้ องกัน การบาดเจ็บ จากการกี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน การจัดการแข่งขัน
4091001

คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
2(2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
ระบบเลขฐานจานวนจริ ง
4091002

คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่ าซื้ อ ค่านายหน้า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี้ ย หุ ้นและดัชนี
ราคาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุ รกิจ การคานวณหาพื้นที่และปริ มาตรในการซื้ อขาย
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยในการคานวณ
4091003

คณิตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
2(1-2-3)
(Mathematics and Decision Making)
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะ เป็ น
และทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติและการตัดสิ นใจ
4121001

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึ ก ษาความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อสารข้ อ มู ล และ
ระบบเครื อข่ายเบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลคา
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประมวลผลคาและโปรแกรมสาหรับ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
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4121002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3(2-2-5)
Computer and Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้งานในปั จจุบนั
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งาน
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นาไปประยุกต์ใช้งาน
4121003

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่ าย
3(2-2-5)
Development Information System On Network
ศึ ก ษาเครื่ องมื อและวิธี ก ารในการออกแบบและพัฒ นาระบบสารสนเทศบนอิ น เทอร์ เน็ ต
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมในปั จจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
4121004

คอมพิวเตอร์ และสื่ อประสม
3(2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่ อประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ ทางด้านสื่ อประสม อุปกรณ์
ระบบและวิธีการทางสื่ อประสม โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิ ก เช่น การตกแต่งภาพ การทาภาพเคลื่อนไหว
โปรแกรมจัดทาวีดิทศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ประกอบกับระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสื่ อประสม ประกอบการใช้งาน
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ภาคผนวก ข
ตารางความสอดคล้ องของรายวิชาและวัตถุประสงค์
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หลักสู ตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พุทธศักราช 2548
ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิ ตบัณฑิ ตให้เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถเชิ งวิชาการและทักษะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์
และนามาประยุกต์ใช้ สร้างนวัตกรรมและอาชี พ มีทกั ษะด้านการบริ หารจัดการอุตสาหกรรม และนามา
พัฒนางานท้องถิ่นชุมชน ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น ของภูมิภาคและของชาติ
2. เพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การคิ ด การวิ เคราะห์ การแก้ปั ญ หาและ
การตัดสิ นใจ ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการค้นคว้าและฝึ กฝี มือทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ พร้อมทั้งรู ้จกั
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆได้
4. เพื่ อ ให้ เกิ ด การวิ จ ัย และพัฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น ของภูมิภาคและของชาติ
5. เพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต มี จรรยาบรรณในวิช าชี พ มี วินัย ในการท างาน ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิด ชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
1

2

3

4

5

5584801

ฝึ กประสบการวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์







5501101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น







5501102

ฟิ สิ กส์เทคโนโลยีอุสาหกรรมประยุกต์

 



5503102

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

5511218

การฝึ กฝี มือช่างเบื้องต้น





5511219

เขียนแบบวิศวกรรม





5511401

คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรม

5582408

การวัดและเครื่ องมือวัด







5582409

การออกแบบระบบดิจิตอล







5582410

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม I



5582411

ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม I





5583101

ภาษอังกฤษเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้น



5583102

คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์



5584908

การวิจยั การดาเนินงานเบื้องต้นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์



  

5584909

การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์



  

5513301

วิศวกรรมความปลอดภัย





5582106

งานตรวจซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์

5582413

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม II

5582414

ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม II

5582415

วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ II

5582416

ปฏิบตั ิการวิศวกรรม II

5582702

วงจรพัลส์และสิ วทชิ่ง



5583104

สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า



5583402

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

5583406



























อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม







5583408

ระบบควบคุมอัตโนมัติ



5583302

ระบบโทรทัศน์







5583413

หุ่นยนต์เบื้องต้น







5583414

หลักการเครื่ องจักกลไฟฟ้ า







5584413

จิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม







5584512

การสื่ อสารดาวเทียม


24


21


22




รวม

2

2

หมายเหตุ
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร (ต่ อ)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
1 2 3 4 5

5583409

การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์



5583410

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์



5583411

ตัวควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้

5583412











การออกแบบหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก







5583506

หลักการสื่ อสาร



5583512

ระบบโทรทัศน์และวีดิทศั น์







5583706

เทคโนโลยีเครื่ องใช้สานักงาน







5583709

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยภาษาซี







5583719

การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์







5583720

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาร่ วมสมัยใหม่







5584101

ระบบควบคุมแบบป้ อนกลับ







5584406

อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง



5584407

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา



5584408

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แสง



5584409

การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์



5584410

อุปกรณ์และการออกแบบ







5584411

การออกแบบระบบควบคุม







5584412

การจัดการและการประกันคุณภาพ



5584704

การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบควบคุม







5584705

เครื อข่ายไมโครคอมพิวเตอร์







5503101

คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม







5512405

กลศาสตร์วิศวกรรม



5511220

วัสดุวิศวกรรม



5581401

วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ I



5581402

ปฏิบตั ิการวิศวกรรม I





5582203

ระบบเสี ยง







5582302

เครื่ องรับโทรทัศน์







5582505

ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม







5583106

เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า



5583201

การจัดการและบริ การสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์
รวม


29

รวมทั้งสิ้น

53




0


19

0


21

2

40

2

43

หมายเหตุ

65

ภาคผนวก ค
-

แผนปฏิบัติงาน / โครงการ
รายงานการวิจัย
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
แนวปฏิบัติในการนาเสนอหลักสู ตร

66

ภาคผนวก ง
-

พระราชกฤษฎีกา
คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการร่ างหลักสู ตร
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตรของคณะฯ
ระบบรหัสวิชาและกลุ่มสาขาวิชา

67

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาเอกเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
พุทธศักราช 2549
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

