
 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
1. ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  :  วทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 
     :  Bachelor of Science Program in Electronic Technology 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็ภาษาไทย  :  วทิยาศาสตรบณัฑิต  (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
 ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ   :  Bachelor of Science (Electronic Technology) 
 ช่ือยอ่ภาษาไทย  :  วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
   ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ   :  B.S (Electronic Technology) 
 
3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 

4. ปรัชญาของหลกัสูตรและวัตถุประสงค์ 
4.1 ปรัชญา 
ผลิตบณัฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทกัษะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  

และน ามาประยุกต์ใช้สร้างนวตักรรมและอาชีพ  มีทกัษะด้านการบริหารจดัการอุตสาหกรรม  และน ามา
พฒันางานทอ้งถ่ินชุมชน    ยดึมัน่ในคุณธรรม  จริยธรรม 

4.2 วตัถุประสงค์ 
4.2.1 เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงานทอ้งถ่ิน  ของภูมิภาคและของชาติ 
4.2.2 เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหา

และการตดัสินใจ ทางดา้นเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  
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4.2.3 เพื่ อ ให้บัณ ฑิ ตมีทักษะในการค้นคว้าและ ฝึก ฝี มื อทางด้าน เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์   พร้อมทั้งรู้จกัวเิคราะห์ และแกปั้ญหาต่างๆได ้

4.2.4 เพื่อให้เกิดการวิจยัและพฒันาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
ประยกุตใ์ชต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน  ของภูมิภาคและของชาติ 

4.2.5 เพื่อให้บณัฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพมีวนิยัในการท างานตลอดจนมีความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ท่ีและสังคม 
 
5.  ก าหนดการเปิดสอน 

ปีการศึกษา  2549  เป็นตน้ไป 
 

6.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  

 
7. การคัดเลือกผู้เข้าเป็นนักศึกษา 

คัดเลือกผู ้เข้าศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน         
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 
8. ระบบการจัดการศึกษาและการคิดหน่วยกติ 

8.1 ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจดัการศึกษา  ใชร้ะบบทวิภาคโดยหน่ึงปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ

หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  15  สัปดาห์  หากเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาปกติ  โดยเป็นไปตามระเบียบ  
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

8.2 การคิดหน่วยกติ 
8.2.1 รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง             

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาครายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง     
ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาคการฝึกงานหรือ               
การฝึกภาคสนาม ท่ีใชฝึ้กไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ  ใหมี้ค่าเท่ากบั   1   หน่วยกิต ระบบทวภิาค 

8.2.2 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลา      
ท าโครงงาน  หรือกิจกรรมนั้นๆไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั   1   หน่วยกิต 
ระบบทวภิาค 
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9. ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับการศึกษาตลอดหลกัสูตรคือ  ไม่น้อยกว่า 3  ปี คร่ึง  มีจ  านวนหน่วยกิตรวม 

ไม่น้อยกว่า    120    หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน   150  หน่วยกิต โดยระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษาได ้
ไม่เกิน  8  ปี   การศึกษา  ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา  และใชเ้วลาการศึกษาไดไ้ม่เกิน  12  ปีการศึกษา  
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา   
 
10. การลงทะเบียนเรียน 

10.1 ให้ลงทะเบียนไดไ้ม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน  22  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการเรียน    
การศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต         
ในแต่ละภาคเรียนการศึกษาปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

10.2 ใหล้งทะเบียนตามขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
11.1 การวดัผลการศึกษา 

 การวดัผลการเรียนในแต่ละรายวชิาตามหลกัสูตรของแต่ละรายวชิาแบ่งเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 
  11.1.1 ระบบค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยีย่ม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ ดีพอใช ้ 2.5 
C พอใช ้ 2.0 
D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1.0 
E ตก 0 

 
 
 
 
 
 



 4 

11.1.2 ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ก าหนดสัญลกัษณ์ตามการประเมินดงัน้ี 
สัญลกัษณ์ ความหมายของผลการเรียน 

             PD (Pass with Distinction) ผา่นดีเยีย่ม 
             P (Pass) ผา่น 
             F (Fail) ไม่ผา่น 
             Au (Audit) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง 
             W  (Withdraw) ถอนรายวชิา 
              I  (Incomplete) การประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ 

   
11.2 การส าเร็จการศึกษา 

การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ดงัน้ี 
11.2.1   มีความประพฤติดี 
11.2.2    สอบไดใ้นรายวชิาต่าง  ๆ ครบตามหลกัสูตร  รวมทั้งรายวชิาท่ีสภาประจ าสถาบนัก าหนด 
11.2.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
11.2.4   มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่   7   ภาคเรียนปกติ   
11.2.5   มีสภาพเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  16  ภาคเรียนปกติ  ติดต่อกนั 
 

12. อาจารย์ผู้สอน 
12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 

ที่ ช่ือ  -   สกุล วุฒิการศึกษา 
1 นายโยธิน               ป้อมปราการ กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)      

อส.บ.(เทคโนโลยโีทรคมนาคม) 
2 วา่ท่ี ร.ต. ธวชัชยั    พิกุลทอง วท.ม. (พลงังานทดแทน) 

วศ.บ. (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
3 นายวรวุฒิ              บุตรดี วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 

ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
4 นางปรีชาภรณ์       ขนับุรี วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 

ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
5 นายนิพิฐพนธ์        ฤาชา วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 

ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
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12.2  คณาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตร  

ที่ ช่ือ   -  สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา  
1 รศ.อายวุฒัน์   สวา่งผล คอ.ม. (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 

กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์เคร่ืองป้ันดินเผา) 
2 ผศ.สมศกัด์ิ  วงัศิริกุล กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์เคร่ืองป้ันดินเผา) 
3 นายบุญเลิศ    สงวนวฒันา กศม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ไฟ้ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 
4 นายยอดชาย   สายกล่ิน ศ.บ. (ศิลปหตัถกรรม) 

M.A.T. Partical Arts. 
5 นายพิชิต    พจนพาที ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์เคร่ืองป้ันดินเผา) 

(ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท) 
6 นายสฤษณ์    พรมสายใจ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

 วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามิกส์) 
7 นายโยธิน   ป้อมปราการ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)      

อส.บ. (เทคโนโลยโีทรคมนาคม) 
8 นายบรรเทา   ดีมี MAT. PA. 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์โลหะ) 
9 ผศ.ชชัวาลย ์   ธรรมสอน กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา ) 

บสบ.  (บริหารก่อสร้าง) 
10 นายนพคุณ    ชูทนั กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ก่อสร้าง) 
11 นายกิตติกร   ศรีลานนท ์ คอ.ม. (วศิวกรรมโยธา) 

คอ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
12 นายเนาวรัตน์   บุตรพลอย กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)  

กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
13 นายอนนั    หยวกวดั วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 

ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
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12.2   คณาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตร  (ต่อ) 

ที่ ช่ือ   -  สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา  
14 นายณฐัพงษ ์  บุณยะโอภาส วศ.บ.  (วศิวกรรมคอมพิวเตอร์) 

ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
15 นายวชิยั    แสงเมือง ศ.บ. (ศิลปบณัฑิต) 

ป.บณัฑิต  (การจดัการและประเมินโครงการ) 
16 นายณฐัธิกานต ์  ป่ินจุไร วท.บ. (ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
17 นายธนิรัตน์    ยอดด าเนิน อศ.บ. (เทคโนโลยโีทรคมนาคม) 

ป.บณัฑิต (วชิาชีพครู) 
ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

18 นายนิพิฐพนธ์    ฤาชา วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

19 นายอานนท ์   วงษม์ณี วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

20 วา่ท่ี ร.ต. ธวชัชยั   พิกุลทอง วท.ม. (พลงังานทดแทน) 
วศ.บ. (วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

21 นายวรวุฒิ              บุตรดี วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

22 นางปรีชาภรณ์       ขนับุรี วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 
12.3   คณาจารย์พเิศษผู้สอนในหลกัสูตร   

ที่ ช่ือ   -  สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา  
1 นายอรรถพล     สติภพ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

คอ.บ.  (อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า) 
2 นายอ านวย      ดีพา วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

คอ.บ. (ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต) 
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13. จ านวนนิสิตนักศึกษา 
 สาขาวชิาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

รวม 
2549 2550 2551 2552 2553 

1 25 25 25 30 30 135 
2  25 25 25 30 105 
3   25 25 25 75 
4    25 25 50 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 25 25 

 
14.  อาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา 
  14.1 อาคารสถานที่ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่ 
1 อาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   5  ชั้น 

ชั้นท่ี  1    ส านกังานคณะ 
ชั้นท่ี  2    หอ้งประชุม 
ชั้นท่ี  3   โปรแกรมวชิาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ชั้นท่ี  4   โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 
ชั้นท่ี  5   โปรแกรมวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และศูนยค์อมพิวเตอร์ 

1  หลงั 

2 อาคารเทคโนโลยไีฟฟ้า  2  ชั้น 1 หลงั 
3 อาคารเทคโนโลยกีารผลิต 1  หลงั 
4 อาคารเทคโนโลยก่ีอสร้าง 1  หลงั 
5 อาคารเทคโนโลยเีซรามิกส์  2  ชั้น 1  หลงั 

   
14.2 แหล่งอาคารสถานทีส่นับสนุนการศึกษา 

ล าดับที ่ รายการ สถานทีต่ั้ง 
1 ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร อาคาร AV 
2 ส านกัวทิยาศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ประยกุต์ อาจารจุฬาภรณ์ 
3 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัฯ อาคารวทิยบริการ 
4 ศูนยภ์าษา อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ 
5 ศูนยค์อมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
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  14.3 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน (ชุด) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

เคร่ืองวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดทดลองคอมพิวเตอร์  
ตูแ้ร็คส าหรับใส่อุปกรณ์ระบบเสียง ขนาด 31 RU 
เคร่ืองทดสอบหาก าลงัวสัดุ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
กลอ้งถ่ายรูประบบดิจิตอล 
ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ 
ชุดฝึกระบบลิฟทแ์ละการควบคุม 
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
โตะ๊เขียนแบบ 
เคร่ืองขยาย 300 W 
ไมคล์อย 
ไมคส์าย 
โปรเจค็เตอร์ 
ชุดสาธิตตวัปรับความเร็วของมอเตอร์ 
ชุดอุปกรณ์ตรวจจบั 
ชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมเพาเวอร์ส าหรับมอเตอร์ 
ชุดสาธิตจ าลองระบบการควบคุมการเปิด-ปิดประตูอตัโนมติั 
เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
จอ 100” 
จอ 200” 
เคร่ืองถ่ายเอกสารสี 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว – ด า 
เคร่ืองอดัส าเนา 
หวัแร้ง 
มิเตอร์ 
เคร่ืองออสซิโลสโคป 
ตูล้  าโพง 
ตูเ้หล็กเก็บอุปกรณ์ 
โตะ๊เอนกประสงค ์

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 อุปกรณ์การสอน (ต่อ) 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน (ชุด) 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

เกา้อ้ีนวม 
ชุดทดลอง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคล่ือนไฟฟ้าต่างระดบั 
เคร่ืองวดัปริมาณไฟฟ้า เอนกประสงคแ์บบดิจิตอล 
ชุดทดลองการท างานหลกัของไมโครโปรเซสเซอร์ 
กลัวาลอมิเตอร์ 
เคร่ืองวดัปริมาณไฟฟ้า เอนกประสงคแ์บบ 2 ระบบ 
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดทดลองสาธิตการท างานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ชุดทดลอง ฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า 
ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า 
ชุดความตา้นทานเปล่ียนค่าได ้
ชุดทดลอง วดัระดบัความเขม้ของเสียงระบบดิจิตอล 
เคร่ืองวดั  R ,L, C 
ชุดทดลอง MATV , CATV 
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 

500 
2 
3 
2 
3 

10 
4 
1 
9 
9 
5 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
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15.  ห้องสมุด 
 15.1    ส านกัวทิยบริการและสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 15.2    ห้องสมุดศูนยศึ์กษาการพฒันาครู  คณะครุศาสตร์  มีหนงัสือ  ต าราเรียน  วารสาร  และนิตยสาร   
 15.3    หอ้งสมุดคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และคลินิกวจิยั มีหนงัสือ  ต าราเรียน  วารสาร  นิตยสาร   
  เอกสารการวจิยั   

 
หนังสือ 

  - ภาษาไทย      จ านวน  3,500 เล่ม 
  - ภาษาต่างประเทศ     จ านวน  1,800 เล่ม 

วารสาร 
  - ภาษาไทย      จ านวน   30 ช่ือเร่ือง 
  - ภาษาต่างประเทศ     จ านวน   25   ช่ือเร่ือง 
  

ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลท่ี ให้ รายการอ้างอิงและสาระสั งเขป              
ของบทความและเอกสาร 

1.  ซีดี-รอม ไดแ้ก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
2.  ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ Proquest  Digital dissertation 

 ฐานขอ้มูลฉบบัเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีให้รายละเอียดเอกสารฉบบัเต็ม หนงัสือ 
วารสาร และวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
  1. Link (Springer) 
  2. HW Wilson Omni File: Full Text Select 
  3. Blackwell Journal Online 
  4. Thailis 
  5. Net Library e-books 
 ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(KPRU Library Database) ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลท่ีห้องสมุดสร้างข้ึนมาเอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์     
ระบบออนไลน์ เช่น  
  1. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  2. ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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16.  งบประมาณ 

 หมวดเงิน 
งบประมาณทีต้่องการ 

หมายเหตุ 
2549 2550 2551 2552 

ค่าเงินเดือนค่าจา้งประจ า 200,000 200,000 300,000 300,000  
ค่าจา้งชัว่คราว 100,000 100,000 150,000 150,000  
ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 300,000 300,000 300,000 300,000  
ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000  
ค่าครุภณัฑ ์ 5,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000  
ค่าท่ีดินและค่าส่ิงก่อสร้าง - - - -  
ค่าเงินอุดหนุน  2,500,000 2,500,000 2,500,000  

รวมทั้งส้ิน 5,700,000 11,200,000 13,350,000 15,350,000  
 
17. หลกัสูตร 

17.1  จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร (ไม่นอ้ยกวา่)  132  หน่วยกิต 
17.2  โครงสร้างของหลกัสูตร แบ่งออกเป็นหมวดวชิา  ดังนี ้
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  (ไม่น้อยกว่า)     132   หน่วยกติ 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  รวมจ านวนหน่วยกติ    34 หน่วยกติ 
1.) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     9 หน่วยกิต 
2.) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      8 หน่วยกิต 
3.) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต 
4.) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 
5.) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ     2 หน่วยกิต 

  ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกติ (ไม่น้อยกว่า)   92 หน่วยกติ 
1.) กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5 หน่วยกิต 
2.) กลุ่มวชิาเน้ือหา  (ไม่นอ้ยกวา่ )     87 หน่วยกิต  

2.1)  วชิาพื้นฐานเฉพาะดา้นบงัคบั     18 หน่วยกิต  
2.2)  วชิาเอกบงัคบั      37 หน่วยกิต 
2.3)  วชิาเลือกเอก (ไม่นอ้ยกวา่)     32 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี       6 หน่วยกติ 
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 17.3 รายวชิาและการจัดการเรียนการสอน 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  รวมจ านวนหน่วยกติ    34 หน่วยกติ 

1.) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     9 หน่วยกติ 
2.) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      8 หน่วยกติ 
3.) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกติ 
4.) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์    9 หน่วยกติ 
5.) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ     2 หน่วยกติ 

(ดังรายระเอยีดในภาคผนวก  ก : 46) 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกติ  (ไม่น้อยกว่า)   92 หน่วยกติ 
1.) กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5 หน่วยกติ

  
รหัสวชิา     ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)         
5584801 ฝึกประสบการวชิาชีพวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   5(0-450-0) 

Field Experience in Industrial Electronics Engrneering 
 

2.)  กลุ่มวชิาเน้ือหา (ไม่น้อยกว่า)     87 หน่วยกติ  
  2.1)  วชิาพืน้ฐานเฉพาะด้านบังคับ     18  หน่วยกติ  
รหัสวชิา     ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)         
5501101  คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้      3(2-2-5) 

   Introduction to Computer 
5501102 ฟิสิกส์เทคโนโลยอุีสาหกรรมประยกุต ์    3(2-2-5) 

Applied Industrial Technology Physics 
5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

   English for Industrial Work 
5511218  การฝึกฝีมือช่างเบ้ืองตน้      3(0-4-2) 

Basic Workshop Practice 
5511219 เขียนแบบวศิวกรรม      3(2-2-5) 

   Engineering Drawings 
5511401 คณิตศาสตร์วศิวกรรม      3(3-0-6) 

Engineering Mathematics I 
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 2.2)  วชิาเอกบังคับ     37 หน่วยกติ 
รหัสวชิา     ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)         
5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

   Industrial Computer 
5511220 วสัดุวศิวกรรม       3(3-0-6) 

   Engineering Materials 
5512405  กลศาสตร์วศิวกรรม      3(3-0-6) 

   Engineering Mechanics 
5581401 วเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ I     3(3-0-6) 

   Electronics Circuit Analysis I 
5581402 ปฏิบติัการวศิวกรรม I      2(0-4-2) 

   Engineering Lab I 
5582408  การวดัและเคร่ืองมือวดั      3(2-2-5) 

   Measurement and Instrumentation 
5582409  การออกแบบระบบดิจิตอล     3(2-2-5) 

   Digital System Design 
5582410 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม I     3(3-0-6) 

   Engineering Electronics I 
5582411  ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม I    2(0-4-2) 

   Engineering Electronics Lab. I 
5583101 ภาษองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้    3(3-0-6) 

   English for Communication and Information Retrieval 
5583102  คณิตศาสตร์วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     3(3-0-6) 

   Electronic Engineering Mathematics 
5584908  การวจิยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 

   Introduction to Operation Research in Electronics Technology 
5584909  การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์   3(0-4-2) 

   Research and   Development in Electronics Technology 
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         2.3)  วชิาเลือกเอก (ไม่น้อยกว่า)    32 หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
5513301  วศิวกรรมความปลอดภยั      3(3-0-6) 

   Safety Engineering 
5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 

   Electronics and Electrical Applicnce Repairs 
5582203 ระบบเสียง       3(2-2-5) 

Audio System 
5582302 เคร่ืองรับโทรทศัน์       3(2-2-5) 

Television  
5582413  อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม II     3(3-0-6) 

   Engineering Electronics II 
5582414  ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม II    2(0-4-2) 

   Engineering Electronics Lab. II 
5582415 วเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ II     3(3-0-6) 

   Electronics Circuit Analysis II 
5582416 ปฏิบติัการวศิวกรรม   II      2(0-4-2) 

   Engineering Lab II 
5582505 ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม     3(2-2-5) 

Telecommunication System 
5582702 วงจรพลัส์และสวทิช่ิง      3(2-2-5) 

   Pulse Circuit and Switching 
5583104 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า       3(3-0-6) 

   Electromagnetics 
5583106 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า      3(2-2-5) 

Electrical Machine  
5583201 การจดัการและบริการสตูดิโอและโสตทศันูปกรณ์   3(2-2-5) 

Studio Service and Management 
5583302   ระบบโทรทศัน์       3(2-2-5) 

Television System 
5583402 เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    2(1-2-3) 

   Industrial Electronics Technology 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
5583406 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม     3(2-2-5) 

   Industrial Electronics 
5583408 ระบบควบคุมอตัโนมติั      3(2-2-5) 
  Automatic Control Systems 
5583409  การออกแบบระบบควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 

   Microprocessor-Based System Design 
5583410 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์     3(2-2-5) 

Sensors and Transducers 
5583411 ตวัควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได ้    3(2-2-5) 

Programmable Logic Control 
 5583412  การออกแบบหุ่นยนตข์นาดเล็ก     3(2-2-5) 

Micro Robot Development 
5583413 หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้       3(3-0-6) 

Introduction to Robotics 
5583414 หลกัการเคร่ืองจกักลไฟฟ้า     3(3-0-6) 

   Principle of Electrical Machine 
5583506  หลกัการส่ือสาร        3(3-0-6) 

   Principles of Communication 
5583512 ระบบโทรทศัน์และวดิีทศัน์     3(2-2-5) 

Television and Video Systems 
5583706 เทคโนโลยเีคร่ืองใชส้ านกังาน     3(2-2-5) 

   Office Machines Technology 
5583709 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาซี    3(2-2-5) 

   C  Computer Programming 
5583719 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

Data Communication and Computer Network 
5583720 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาร่วมสมยัใหม่  3(2-2-5) 

Modern Programming Languages 
5584101 ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั      3(2-2-5) 

   Feedback Control Systems 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
5584406 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั      3(2-2-5) 

Power Electronics 
5584407  อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า      3(3-0-6) 

Semiconductor Devices 
5584408 อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชแ้สง      3(3-0-6) 

Opto-Electronics 
5584409 การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6) 

Noise Reduction in Electronic Circuits 
5584410 อุปกรณ์และการออกแบบ      3(2-2-5) 

VLSI Design and Tools   
5584411 การออกแบบระบบควบคุม     3(3-0-6) 

Control Systems Design 
5584412 การจดัการและการประกนัคุณภาพ    3(3-0-6) 

   Management and Quality Assurance 
5584413     จิตวทิยาในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

   Industrial Psychology  
5584512 การส่ือสารดาวเทียม      3(3-0-6) 

Satellite Communications 
5584704 การประยกุตใ์ชไ้มโครโปรเซสเซอร์ในระบบควบคุม  3(2-2-5) 

Microprocessor Applications in Control System 
5584705 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 

   Microcomputer Network 
 
ค.   หมวดวชิาเลือกเสรี       6 หน่วยกติ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี  เป็นวิชาท่ีนักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัด  และตามความสนใจ          
มีจุดประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษามีโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางข้ึน 
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 17.4   แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลกัสูตร  4  ปี   จ  านวน (เรียนไม่นอ้ยกวา่  132  หน่วยกิต)  
ปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 

ปีที ่   1 
ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น ท ป อ 
5501101 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 3 2 2 5 
5511218 การฝึกฝีมือช่างเบ้ืองตน้ 3 0 4 2 
5501102 ฟิสิกส์เทคโนโลยอุีสาหกรรมประยกุต์  3 2 2 5 
5511219 เขียนแบบวศิวกรรม 3 2 2 5 
      
      
4001001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา 2 2 0 4 
4091003 คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 1 2 3 
1541001 ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3 2 2 5 
1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  1 2 2 0 4 
 รวมหน่วยกติ 21 13 14 33 

 
ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น ท ป อ 
5511401 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 3 3 0 6 
5581401 วเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  I 3 3 0 6 
5581402 ปฏิบติัการวศิวกรรม  I 2 0 4 2 
5511220 วสัดุวศิวกรรม 3 3 0 6 
      
      
4001003 การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 2 2 0 4 
1551003 ทกัษะการฟัง – การพูด  ภาษาองักฤษ  1 2 2 0 4 
1511001 จริยธรรมกบัมนุษย ์ 2 2 0 4 
2531001 วถีิไทย        2 2 0 4 
 รวมหน่วยกติ 19 17 4 38 



 18 

ปีที ่   2 
ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น ท ป อ 
5583102 คณิตศาสตร์วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3 3 0 6 
5582408 การวดัและเคร่ืองมือวดั 3 2 2 5 
5582409 การออกแบบระบบดิจิตอล 3 2 2 5 
5582410 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม  I  3 3 0 6 
5582411 ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม  I  2 0 4 2 
      
      
      
1551005 ภาษาองักฤษปฏิบติัการ 2 1 2 3 
2521001 ทอ้งถ่ินศึกษา 2 2 0 4 
1161003 การลีลาสเพื่อสุขภาพ 2 1 2 3 
 รวมหน่วยกติ 20 14 12 34 

 
ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น ท ป อ 
5582413 อิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม  II 3 3 0 6 
5582414 ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์วศิวกรรม  II 2 0 4 2 
5583709 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาซี 3 2 2 5 
5582702 วงจรพลัส์และสวทิช่ิง 3 2 2 5 
5512405 กลศาสตร์วศิวกรรม 3 3 0 6 
      
      
      
2061001 สังคีตนิยม 2 2 0 4 
1001002 การคิดวเิคราะห์  การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล 2 2 0 4 
1631002 การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์ 2 2 0 4 
 รวมหน่วยกติ 20 16 8 36 
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ปีที ่   3 
ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น ท ป อ 
5583409 การออกแบบระบบควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์ 3 2 2 5 
5583506 หลกัการส่ือสาร 3 3 0 6 
5583720 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาสมยัใหม่ 3 2 2 5 
5583101 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้ 3 3 0 6 
      
      
      
      
3541001 การเป็นผูป้ระกอบการ 2 2 0 4 
4121004 คอมพิวเตอร์และส่ือประสม 3 2 2 5 
xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 3 - - - 
 รวมหน่วยกติ 20 - - - 

 
ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น ท ป อ 
5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3 2 2 5 
5583719 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
5584908 การวจิยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้เทคโนโลยอิีเ,กทรอนิกส์ 3 3 0 6 
5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 3 3 0 6 
      
      
      
      
      
      
xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 3 - - - 
 รวมหน่วยกติ 15 - - - 
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ปีที ่   4 
ภาคการศึกษาที ่ 1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น ท ป อ 

5584406 อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั 3 3 0 6 
5584902 การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 3 0 4 2 
5584412 การจดัการและการประกนัคุณภาพ 3 3 0 6 
5513301 วศิวกรรมความปลอดภยั 3 3 0 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวมหน่วยกติ 12 9 4 20 

 
ภาคการศึกษาที ่ 2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น ท ป อ 
5584801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 5 0 450 0 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 รวมหน่วยกติ 5 0 450 0 
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 17.5  ค าอธิบายรายวชิา 
    ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  รวมจ านวนหน่วยกติ     34 หน่วยกติ 

1.) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร      9 หน่วยกติ 
2.) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      8 หน่วยกติ 
3.) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกติ 
4.) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์     9 หน่วยกติ 
5.) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ     2 หน่วยกติ 

(ดังรายระเอยีดในภาคผนวก  ก : 49) 
 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกติ ( ไม่น้อยกว่า)   92 หน่วยกติ 
1.) กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    5 หน่วยกติ 

5584801 ฝึกประสบการวชิาชีพวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์    5(0-450-0) 
  Field Experience in Industrial Electronics Engrneering 
  ฝึกปฏิบติังานในสาขาวิชาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ไม่น้อยกวา่   450   ชัว่โมง ณ สถาบนัหรือองค์กร
ของรัฐ   หรือเอกชน   หรือโรงงานอุตสาหกรรม   การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะวิชา และนักศึกษา      
ตอ้งส่งบนัทึกรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบการประเมินผลการฝึกงานดว้ย 
 

2.) กลุ่มวชิาเน้ือหา  (ไม่น้อยกว่า)        87 หน่วยกติ  
 2.1)   วชิาพืน้ฐานเฉพาะด้านบังคับ      18  หน่วยกติ  
5501101 คอมพวิเตอร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Introduction to Computer 

 ศึกษาแนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์    การติดต่อประสานงานกนั
ระหวา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  แนวคิดในการประมวลผลขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการออกแบบและ
การพฒันาโปรแกรม  เพื่อแกปั้ญหาทางวศิวกรรมโดยใชภ้าษาระดบัสูง 
  ปฏิบติัการทางด้านตรวจเช็คส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์   การติดต่อประสานงานกนั
ระหวา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
 
 
 
 



 22 

 
5501102 ฟิสิกส์เทคโนโลยอีุตสาหกรรมประยุกต์     3(2-2-5) 

Applied Industrial Technology Physics 
ศึกษาหลกัการท างาน การให้ความหมายของค าต่าง ๆ ในทางฟิสิกส์ โดยเฉพาะดา้นไฟฟ้า    

รู้จกัวิธีการต่อและบดักรีส่วนประกอบ รู้แบบวงจรไฟฟ้า รู้จกัเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัวิธีใช ้วิธีแกข้อ้ขดัขอ้ง 
ตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นศึกษารายละเอียดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิด พร้อมทั้ง
การค านวณ 

ปฏิบติัการทดลองดา้นไฟฟ้าและบดักรีส่วนประกอบวงจรไฟฟ้า  การใชเ้คร่ืองมือท่ีใชต้รวจซ่อม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
 
5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  English for Industrial Work 
  ศึกษาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานดา้นอุตสาหกรรม     โดยมุ่งพฒันาและฝึกฝน
ทกัษะ   ด้านการอ่าน  การเขียน  การฟัง  และการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม    เช่น    
การอ่านบทความ    ด้านเทคนิค  บนัทึกขอ้ความ  คู่มือการใช้เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัร  ผลิตภณัฑ ์ 
ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม  เขียนรายงานสั้นๆ  บรรยายและน าเสนอ 
  ฝึกการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานดา้นอุตสาหกรรมโดยมุ่งพฒันาและฝึกฝนทกัษะ
ดา้นการอ่าน  การเขียน  การฟัง  และการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม   
 
5511401 คณติศาสตร์วศิวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Mathematics 
  ศึกษาสถิติเบ้ืองตน้ พีชคณิตเชิงเส้น   ว่าดว้ยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์    การแกส้มการ   
โดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์แคลคูลสัเบ้ืองตน้วา่ดว้ยลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพนัธ์ ค่าสูงสุดและ
ค่าต ่าสุด การอินทิเกรต 
 
5511218 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น       3(0-4-2) 
  Basic Workshop Practice 
  ปฏิบัติงานทางด้านฝีมือช่างเบ้ืองต้นตามแผนการฝึกท่ีจดัโดยมหาวิทยาลัยฯและมีเน้ือหา     
การฝึกประกอบดว้ย งานตะไบ งานเคร่ืองจกัรกลการผลิต งานท่อและโลหะแผน่ งานเช่ือมและช่างไฟฟ้า 
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5511219 เขียนแบบวศิวกรรม       3(2-2-5) 
  Engineering Electronic Drawings 
  ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล  มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐานตวัอกัษร การร่างแบบ  
การอ่านภาพ  3  มิติ    การอ่านภาพฉาย    ระบบภาพฉายในงานเขียนแบบ    การอ่านภาพตดัและประกอบ      
ของช้ินงานแบบส าหรับ      งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสัญลักษณ์ต่างๆ  ทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ปฏิบติัการเขียนแบบสากล  การร่างแบบ  การเขียนภาพ  3 มิติ  การเขียนภาพฉาย  ระบบ
ภาพฉาย   ในการเขียนแบบ  การเขียนภาพตดัและประกอบของช้ินงาน  แบบส าหรับงานทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   โดยการใช้คอมพิวเตอร์            
ช่วยในงานเขียนแบบเบ้ืองตน้ และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ   ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
2.2)  วชิาเอกบังคับ       25 หน่วยกติ 

5503101   คอมพวิเตอร์ในงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
  Industrial Computer 
  ศึกษาและปฏิบติัการโดยน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรมระบบการประมวล    
ขอ้มูลการน าโปรแกรมมาใช้กบัการจดัการอุตสาหกรรม    การออกแบบต่าง  ๆ    ตลอดจนการน าขอ้มูล 
จากระบบอิเตอร์เน็ตมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพฒันางานด้านอุตสาหกรรมในแผนงาน       
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมและการประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการควบคุมอตัโนมติั 
 
5511220 วสัดุวศิวกรรม        3(3-0-5) 
  Engineering Materials 
  ศึกษาความส าคญัและประโยชน์ของวสัดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก วสัดุโพลีเมอร์ 
คอนกรีต ซีเมนต์ ยางมะตอย และไม้ เฟสไดอะแกรมและความหมาย การทดสอบคุณสมบัติของ            
วสัดุวิศวกรรมและความหมาย      การศึกษาโครงสร้างในระดบัจุลภาคและมหภาคท่ีสัมพนัธ์กบัคุณสมบติั
ของวสัดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตผลิตภัณ์ท่ีใช้วสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้       
วสัดุวศิวกรรมในงานทางวศิวกรรม 
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5512410 กลศาสตร์วศิวกรรม         3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics  
  ศึกษาระบบของแรง  แรงลัพธ์ และการสมดุลของอนุภาคและวตัถุแกร่ง  จุดศูนย์ถ่วง    
และจุดสมดุล     ของวตัถุใน 2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์โครงสร้างอาทิเช่น โครงขอ้หมุน โครงขอ้แข็ง 
และเคร่ืองจกัร ความฝืด โมเมนตค์วามเฉ่ือยของพื้นท่ีและมวล หลกัการของงานสมมุติ การศึกษาเสถียรภาพ
ของโครงสร้าง 
 
5581401 วเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ I      3(3-0-6) 
  Electronics Circuit Analysis I 

  ศึกษาปริมาณพื้นฐานทางไฟฟ้า อุปกรณ์แอกตีฟ อุปกร์พาสซีฟ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์
ชอฟฟ์   แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ วงจรออปแอมป์เบ้ืองตน้ วงจรออปแอมป์เชิงอุดมคติ การวิเคราะห์วงจร
แบบโนด  การวิเคราะห์ วงจรแบบเมซ  การซ้อนทับ   ทฤษฎีของเทวินินและ   นอร์ตัน   การวิเคราะห์          
วงจรดีซี  และเอซี  การวิเคราะห์   วงจรท่ีประกอบด้วยตวัต้านทาน  ตัวเหน่ียวน า  ตวัเก็บประจุ  ไดโอด  
ทรานซิสเตอร์   และหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ       วงจรขยาย    วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็น         
วงจรดิจิตอล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลใหเ้ป็นสัญญาณอนาล็อก   การมอดดูเลตแบบดิจิตอล  
 
5581402   ปฏิบัติการวศิวกรรม  I       2(0-4-5) 
  Engineering Lab  I 

ปฏิบติัการโดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัพื้นฐานของสาขาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    และเก่ียวกบั
วงจรท่ีประกอบด้วยตวัตา้นทาน  ตวัเหน่ียวน า  ตวัเก็บประจุ  ไดโอด  ทรานซิสเตอร์  และหมอ้แปลงไฟฟ้า
กระแสสลบั  การซ้อนทบั วงจรของเทวินินและนอร์ตนั การวิเคราะห์วงจรดีซี  วงจรขยาย  วงจรออปแอมป์  
และวงจรเอซี วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นวงจรดิจิตอล  และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณ 
อนาล็อก  การมอดดูเลตแบบดิจิตอล และสอดคลอ้งกบัรายวชิาวเิคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

 
5582408 การวดัและเคร่ืองมือวดั       3(2-2-5) 
  Measurement and Instrumentation 
  ศึกษาเคร่ืองมือวดัแบบใช้เข็ม  แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ วตัต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์     
ค่าผิดพลาด  ท่ีเกิดจากการวดั โปเทนทิโอมิเตอร์แบบดีซี การวดัความตา้นทานแบบดีซี การวดัความตา้นทาน 
แบบมีความแม่นย  าสูงมาก  บริดจป์ระเภทต่าง ๆ ส าหรับสัญญาณเอซี และดีซี เคร่ืองมือวดัสัญญาณอนาล็อก
โดยใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองวดัสัญญาณแบบแสดงเป็นตวัเลข หลกัการของออสซิลโลสโคปประเภทต่าง ๆ 
แบบไทม์เบสมีการหน่วงเวลา แบบเก็บขอ้มูลได้ แบบสุ่มสัญญาณ และแบบดิจิตอล หลกัการของโพรบ



 25 

ส าหรับวดัสัญญาณ  อุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า   สัญญาณรบกวนและการวดั     
ความปลอดภยัและขอ้ควรระวงั 
  ปฏิบติัการทางด้านเคร่ืองมือวดัแบบใช้เข็ม  แอมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ วตัต์มิเตอร์ และ
โอห์มมิเตอร์  การวดัความตา้นทานแบบดีซี  และเคร่ืองมือวดัสัญญาณอนาลอกโดยใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์  
เคร่ืองวดัสัญญาณแบบแสดงเป็นตวัเลข การใช้เคร่ืองมือวดัออสซิลโลสโคปประเภทต่าง ๆ แบบไทม์เบส    
มีการหน่วงเวลา แบบเก็บขอ้มูลได ้ แบบสุ่มสัญญาณ และแบบดิจิตอล การใชง้านของโพรบส าหรับวดัสัญญาณ 
อุปกรณ์แปลงสัญญาณต่างๆใหเ้ป็นสัญญาณไฟฟ้า 

 
5582409 การออกแบบระบบดิจิตอล      3(2-2-5) 
  Digital System Design 
  ศึกษาระบบตวัเลขฐาน 2 , 8 , 10 , และ 16  การบวก  ลบ  คูณ  หาร และการเปล่ียนแปลงฐาน 
เลขรหัสต่างๆ เช่น  รหัสไบนารีเกรย ์ บีซีดี  เป็นต้น ลอจิเกทพื้นฐาน  เช่น  อินเวอร์เตอร์  แอนเกจ  ออเกจ   
หลกัการพิชคณิตบูลีนตารางตรรกะ  การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิก  ลอจิกเกจ แนนเกจ และ นอเกจ    
การออกแบบวงจรลอจิก  โดยใช้  แนเกจ และ นอเกจ  โดยทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกจชนิด เอ็คซคลูซีฟ        
ออ : เอค็ซคลูซีฟ  นอไอซีวงจร  เกทแบบต่างๆ  เช่น  ทีทีแอล   อาร์ทีแอล  ดีทีแอล  ซีมอส และการประยุกตใ์ชง้าน  
ผงัคาร์นอ  การออกแบบวงจร  โดยใชผ้งัคาร์นอ 
  ปฏิบติัทดลองการท างานเบ้ืองตน้ของวงจรภายในอุปกรณ์ลอจิกเกจ ทั้งประเภท   ทีทีแอล   
และซีมอส   เปล่ียนแปลงของวงจรภายในเพื่อทราบถึงรุ่นต่าง ๆ   ของอุปกรณ์ลอจิกเกจ ท าการทดลอง        
หลกัการเช่ือมต่อกนัระหวา่งลอจิกเกจ ทดลองอุปกรณ์ประเภท อะเรลอจิก   

 
5582410 อเิลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม I      3(3-0-6) 
  Engineering Electronics I 
  ศึกษาสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายแบบต่าง ๆ และแบบจ าลอง คุณสมบัติ      
ทางกายภาพ  และไฟฟ้าของไดโอด การประยุกต์ใช้งานไดโอด วงจรจ่ายก าลงั คุณสมบติัทางกายภาพและ    
ไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ การใช้งานไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายและวงจรลอจิก   
อินเวอร์ตเตอร์   คุณสมบัติทางกายภาพ   และไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์แบบเฟต    การใช้งานมอสเฟต       
ในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ตเตอร์ ออปแอมป์และการใชง้านในวงจรเชิงเส้น วงจรออสซิลเลเตอร์       
วงจรขยายก าลงั  แนะน าอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเบ้ืองตน้ 
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5582411 ปฏิบัติการอเิลก็ทรอนิกส์ วิศวกรรม I     2(0-4-2) 
  Engineering Electronics Lab I 
  ปฏิบติัการโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัพื้นฐานของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเก่ียวกับ
สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายแบบต่าง ๆ และแบบจ าลอง คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้า       
ของไดโอด  การประยุกตใ์ชง้าน   ไดโอด วงจรจ่ายก าลงั คุณสมบติัทางกายภาพและไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์
แบบไบโพลาร์ การใช้งานไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ตเตอร์ คุณสมบติัทาง   
กายภาพและไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์แบบเฟต  การใช้งานมอสเฟตในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ตเตอร์ 
ออปแอมป์และการใชง้านในวงจรเชิงเส้นวงจร ออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลงั  และอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเบ้ืองตน้ 
 
5583101 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น     3(3-0-6) 
  English for Communication and Information Retrieval 

ศึกษาและพฒันาดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพื่อการติดต่อและ
การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทกัทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลและ
ค าแนะน า การสนทนา  การแสดงความรู้สึก   การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือความหมายและการติดต่อ
เช่น การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั    การสืบคน้และการใช้พจนานุกรม การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนขอ้ความง่าย ๆ ฯลฯ และโดยอาศยัการสืบคน้ ขอ้มูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศ 
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร          
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายขอ้มูลสนเทศเป็นตน้ 
 
5583102     คณติศาสตร์วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์       3(3-0-6) 
  Electronic Engineering Mathematics 

 ฟังก์ชนัของตวัแปรเชิงซ้อน สมการอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งการประยุกต ์
ความมีอยูแ่ละความเป็นหน่ึงของผลเฉลย สมการเชิงเส้นทุกอนัดบั ทั้งวธีิใชส้มการช่วย และวิธีใชต้วัด าเนินการ
และการประยุกต์ผลเฉลยในรูปของอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันเชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผลประสาน       
วิธีเชิงตวัเลขในการแกส้มการอนุพนัธ์ยอ่ย อนุกรมฟูเรียร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการแปลงฟูเรียร์ และการ
แปลงลาปลาซ การวเิคราะห์เมตริกซ์ การหาค าตอบของสมการคล่ืน สมการของการน าความร้อน  และการแพร่ 
การประยกุตท์างวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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5584908 การวจัิยการด าเนินงานเบ้ืองต้นเทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์   3(3-0-6) 
  Introduction to Operation Research 
  ศึกษาแนะน าระเบียบและวิธีการส าหรับการท าโครงงานวิศวกรรม  การหาและการจดัท า
ขอ้มูลแนวทางด าเนินโครงงานวิศวกรรม  แนวทางการทดสอบเพื่อหาผลลพัธ์   และขอ้มูลจากโครงงาน      
การประมวลผลและวิเคราะห์  โครงงาน  วิธีการจดัท าเอกสารและรายงาน  การน าเสนอโครงงาน ศึกษา  
การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การท า  โครงงานวศิวกรรม 
 
5584909 การวจัิยและพฒันาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์    3(0-4-2) 
  Research and   Development in Electronics Technology  
  ปฏิบติัการเป็นบุคคลหรือกลุ่ม เลือกหัวขอ้โครงงานทางวิศวกรรม เพื่อศึกษา คน้ควา้ ทดลอง   
และพฒันาโครงงานโดยจะตอ้งมีการส่งปริญญานิพนธ์ เม่ือจบภาคการศึกษา ซ่ึงจะประกอบดว้ย  โดยหวัขอ้
โครงงาน  จะตอ้งสอดคลอ้งกบักลุ่มสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาเลือกเรียน 
 

      2.3)    วชิาเลือกเอก (ไม่น้อยกว่า)     32 หน่วยกติ 
5513301 วศิวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
  Safety Engineering 
  ศึกษาหลกัการขั้นพื้นฐานทางวศิวกรรม  เพื่อการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน  การวางแผน
และมาตรการเพื่อความปลอดภยัในโรงงาน  การวางผงัโรงงาน  เพื่อลดอุบติัเหตุให้นอ้ยท่ีสุด  การออกแบบ
อุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในงานเช่ือม  งานไฟฟ้า  งานท่ีเก่ียวข้องกบัเช้ือเพลิงและ     
สารท่ีเป็นพิษ  การจดัหน่วยงานเพื่อบริหารงานดา้นการวางแผนเพื่อความปลอดภยั 
 
5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์    3(2-2-5) 
  Electronics and Electrical Applicnce Repairs 
  ศึกษาหลกัการและปฏิบติัการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป  ศึกษาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบา้น  ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าในเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ในเคร่ืองจกัรต่างๆ ฝึกหดัซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้นและระบบควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ 

ปฏิบติัการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป  การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้น  ตรวจซ่อม
ระบบไฟฟ้า  ในเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในเคร่ืองจกัรต่างๆ 
ฝึกหดัซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า    ภายในบา้นและระบบควบคุมเคร่ืองจกัรต่างๆ 
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5582203 ระบบเสียง        3(2-2-5) 
Audio System 
ศึกษาทฤษฎีคล่ืนเสียง หน่วยการวดัและทดลองศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัและวงจรของ

เคร่ืองเสียง และรวมถึงวธีิการของการบนัทึกเสียง ระบบกระจายเสียงสาธารณะระบบเสียงในหอ้งประชุม 
ปฏิบติัการทดลองทางด้านคล่ืนเสียง หน่วยการวดัและทดลองศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดั

และวงจรของเคร่ืองเสียง และรวมถึงวธีิการของการบนัทึกเสียง ท าการทดลองระบบกระจายเสียงสาธารณะ
ระบบเสียงในหอ้งประชุม  และติดตั้ง ซ่อมระบบ 
 
5582302 เคร่ืองรับโทรทศัน์        3(2-2-5) 

Television  
ศึกษาหลกัการส่ง และรับโทรทศัน์ หลกัการของเคร่ืองโทรทศัน์  หน้าท่ีการท างานของ   

วงจรในภาคต่าง ๆ และศึกษาการวดัแรงแคล่ือน  และศึกษารูปสัญญาณต่าง ๆ  และศึกษาวธิิการปรับจูนและ
การซ่อม 

ปฏิบติัการทดสอบหลกัการส่ง และรับโทรทศัน์ หลกัการของเคร่ืองโทรทศัน์  ทดสอบ  
การท างานของวงจรในภาคต่าง ๆ  และการวดัแรงเคล่ือน  และการวดัรูปสัญญาณต่าง ๆ   ท าการปรับจูนและการซ่อม 
 
5582413 อเิลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม II      3(3-0-6) 
  Engineering Electronics II 
  ศึกษาสัญญาณผลร่วมและผลต่าง   วงจรขยายสัญญาณผลต่าง   วงจรขยายหลายภาค       
ผลตอบสนองทางความถ่ี ของวงจรขยายทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ การป้อนกลับแบบลบ วงจรขยายก าลัง       
วงจรกรองสัญญาณ และวงจรขยายเลือกความถ่ี วงจรซีมอสลอจิก วงจรลอจิกแบบ อาร์ทีแอล  ดีทีแอล  ทีทีแอล 
หน่วยความจ า สารก่ึงตวัน าประเภทต่าง ๆ  วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล  วงจรแปลงสัญญาณ
ดิจิตอลเป็นอนาล็อก 
 
5582414 ปฏิบัติการอเิลก็ทรอนิกส์วิศวกรรม II     2(0-4-2) 
  Engineering Electronics Lab. II 
  ปฏิบติัการโดยมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกบัวิชาของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเก่ียวกบั
สัญญาณ   ผลร่วมและผลต่าง วงจรขยายสัญญาณผลต่าง   วงจรขยายหลายภาค   ผลตอบสนองทางความถ่ี            
ของวงจรขยายทรานซิสเตอร์แบบต่าง ๆ การป้อนกลับแบบลบ วงจรขยายก าลงั วงจรกรองสัญญาณและ     
วงจรขยายเลือกความถ่ี วงจรซีมอสลอจิก  วงจรลอจิกแบบ อาร์ทีแอล  ดีทีแอล  ทีทีแอล  หน่วยความจ า     
สารก่ึงตวัน าประเภทต่างๆ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก 
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5582415 วเิคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ II      3(3-0-6) 
  Electronics Circuit Analysis II 

 ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรกระแสตรงและกระแสสลบัทั้งในสภาวะชั่วขณะ   
และ สภาวะคงตวั การวเิคราะห์วงจรดว้ยวธีิเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ก าลงังานทางไฟฟ้ากระแสสลบั 
ตวัประกอบก าลงั ค่าประสิทธิผล การส่งผา่นก าลงังานสูงสุด ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้
กบัวงจรไฟฟ้า ความถ่ีเชิงซ้อนและฟังก์ชนัโครงข่ายวงจรไฟฟ้า ฟังก์ชนัถ่ายโอน โพลและซีโร่ ผลตอบสนอง
เชิงความถ่ี วงจรรีโซแนนซ์ วงจรกรองความถ่ีและการสเกล หมอ้แปลง วงจรข่ายแบบสองพอร์ท 

 
5582416   ปฏิบัติการวศิวกรรม II       2(0-4-2) 
  Engineering Lab II 

ปฏิบติัการโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัพื้นฐานของสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเก่ียวกบัวงจร 
ท่ีประกอบด้วย  วงจรกระแสตรงและกระแสสลบั ทั้งในสภาวะชั่วขณะ และสภาวะคงตวั วงจรเฟสเซอร์    
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 3 เฟส ก าลงังานทางไฟฟ้ากระแสสลบั ตวัประกอบก าลงั ค่าประสิทธิผล การส่งผา่น
ก าลังงานสูงสุด   การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า ความถ่ีเชิงซ้อนและฟังก์ชัน        
โครงข่ายวงจรไฟฟ้า ฟังก์ชันถ่ายโอน โพลและซีโร่ ผลตอบสนองเชิงความถ่ี วงจรรีโซแนนซ์ วงจรกรอง
ความถ่ีและการสเกล หมอ้แปลง วงจรข่ายแบบสองพอร์ท  
 
5582505 ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม      3(2-2-5) 

Telecommunication System 
  ศึกษาการส่ือสารแบบต่าง ๆ การจดัระบบส่ือสารในประเทศไทย หลักการท างานของ   
โทรเลข โทรศพัท์ โทรพิมพ ์(เทวเล็ค,แล็ดเดอร์) และศึกษาอุปกรณ์ท่ีส าคญัทางดา้นการเดินสาย และติดตั้ง
โทรศพัท์ภายใน ศึกษาการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองรับโทรศพัท ์และวิธีการติดตั้ง  และซ่อม
ระบบอินเตอร์คอม  หรือศึกษาระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ปฏิบติัการทดลองทางดา้นการส่ือสารแบบต่าง ๆ  หลกัการท างานของโทรเลข โทรศพัท ์
โทรพิมพ ์(เทวเล็ค,แล็ดเดอร์) และปฏิบติัการเดินสาย และติดตั้งโทรศพัท์ภายใน ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของเคร่ืองรับโทรศพัท ์และติดตั้ง ซ่อมระบบอินเตอร์คอม  หรือปฏิบติัการระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5582702 วงจรพลัส์และสวทิช่ิง       3(2-2-5) 
  Pulse Circuit and Switching 
  ศึกษารูปร่างของสัญญาณแบบต่างๆ  ตลอดจนวงจรแปลงรูปสัญญาณ  เช่น  วงจรดิฟเฟอ
เรนซิเอเตอร์  อินดิเกรเตอร์  คลิปเปอร์  แคลมป์เปอร์  หลกัการของอิเล็กทรอนิกส์สวิทช่ิง  หลกัการเวฟฟอร์ม     
เจเนอร์เรเตอร์  มัลติไวเบรเตอร์  แบบต่าง  ๆ  วงจรสวีปเจเนอร์เรเตอร์   การทริกและการซิงโครไนซ์        
หลกัการและการท างานของวงจรพลัส์แบบต่าง  ๆ     การน าไปใชง้าน 

 ปฏิบัติการทดลองหรือจ าลองรูปร่างของสัญญาณแบบต่างๆ  ตลอดจนวงจรแปลงรูป
สัญญาณ  เช่น  วงจรดิฟเฟอเรนซิเอเตอร์  อินดิเกรเตอร์  คลิปเปอร์  แคลมป์เปอร์  และทดลองวงจร
อิเล็กทรอนิกส์สวิทช่ิง  และทดลอง  ตามหลกัการเวฟฟอร์ม  เจเนอร์เรเตอร์  มลัติไวเบรเตอร์  แบบต่างๆ   
วงจรสวีปเจเนอร์เรเตอร์  การทริกและการซิงโครไนซ์ ทดลองการท างานของวงจรพลัส์แบบต่างๆ  และการ
น าไปใชง้าน 
 
5583104 สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า       3(3-0-6) 
  Electromagnetics 
  ศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณเวกเตอร์ กฏของคูลอมบ์ ทฤษฎีสนามไฟฟ้าคงตวั ความเข้ม
สนามไฟฟ้าและความหนาแน่นของเส้นแรงไฟฟ้า กฏของเกาส์และทฤษฏีไดเวอร์เจนซ์ ศกัยไ์ฟฟ้า เกรเดียนทข์
องศกัยไ์ฟฟ้า  ตวัน าทางไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริค และ ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและชนิดของกระแสแบบน า
และแบบพา สมการของ   ลาปลาซและปัวซอง สนามแม่เหล็กสถิต กฏของแอมป์แปร์ เคิร์ลและทฤษฏีบทของ 
สโต๊กซ์ แรงท่ีเกิดจากสนามแม่เหล็ก แรงบิดภายในสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและความ
เหน่ียวน าทางแม่เหล็ก กฏของฟาราเดยแ์ละแรงเคล่ือนไฟฟ้าเหน่ียวน า กระแสแทนท่ี สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ท่ีแปรผนัตามเวลา สมการของแมกซ์เวลลแ์ละเง่ือนไขขอบเขต  คล่ืนระนาบ 
 
5583106 หลกัการเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า      3(2-2-5) 

Principle of Electrical Machine  
หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า เฟสเซอร์ไดอะแกรมและวงจรสมดุลของ หม้อแปลง        

การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส ออโตทรานสฟอร์มเมอร์ หลกัการของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง       
การก าเนิดแรงเคล่ือน อิเล็กโทรแมกเนติกทอร์ค คุณสมบติัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์แบบต่าง ๆ 
หลกัการของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั การควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้า การท างานของซิงโครนสัมอเตอร์ 
หลกัการท างานของมอเตอร์ชนิดเหน่ียวน า  แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส คุณสมบติัของมอเตอร์ชนิดเหน่ียวน า
แบบต่าง ๆ วธีิการเร่ิมเดินและการน าไปใช ้
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5583201 การจัดการและบริการสตูดิโอและโสตทัศนูปกรณ์    3(2-2-5) 
Studio Service and Management 
ศึกษาเคร่ืองมือและการจดัเคร่ืองมือ ให้เหมาะสมกบังานการศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรม 

การจ าแนกประเภทและวิธีใช้โสตทศันูปกรณ์ เช่น เคร่ืองฉาย เคร่ืองเสียง และโสต ทศันูปกรณ์ หลกัการเลือก
และออกแบบอุปกรณ์โสตอ่ืน ๆ ความเขา้ใจของการใชเ้คร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ 

ปฏิบติัการจดัเคร่ืองมือ ทดสอบและใช้โสตทศันูปกรณ์ เช่น    เคร่ืองฉาย   เคร่ืองเสียง   
และโสตทศันูปกรณ์ หลักการเลือกและออกแบบอุปกรณ์โสตอ่ืน   ๆ   ความเข้าใจของการใช้เคร่ืองมือ   
โสตทศันูปกรณ์  หรือปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
5583302   ระบบโทรทัศน์        3(2-2-5) 

Television System 
ศึกษาระบบสายอากาศเคร่ืองรับโทรทศัน์    สายน าสัญญาณ   ระบบการรับสัญญาณจาก

ดาวเทียมระบบเช่ือมต่อ  และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ  แยกสัญญาณ  ลดสัญญาณ  ผสมสัญญาณ  มาตรฐาน
ระบบโทรทศัน์  การวดัและทดสอบระบบ  ซีเอทีว ี เอม็เอทีว ี  

ปฏิบติัการดา้นการติดตั้งระบบสายอากาศเคร่ืองรับโทรทศัน์    สายน าสัญญาณ   การติดตั้ง
ระบบการรับสัญญาณจากดาวเทียมระบบเช่ือมต่อ  และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ  แยกสัญญาณ  ลดสัญญาณ  
ผสมสัญญาณ  มาตรฐานระบบโทรทศัน์  การวดัและทดสอบระบบ  ซีเอทีว ี เอม็เอทีว ี  
 
5583402 เทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม     2(1-2-3) 
  Industrial Electronics Technology 
  ศึกษาหลักการท างานและวิธีการวิเคราะห์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    ทั้ งแบบอนาล็อก       
และดิจิตอล  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั  การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั  การใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในเคร่ืองขยายเชิงเส้น  เคร่ืองมือวดั ทรานสดิวเซอร์  และตวัควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

ปฏิบติัการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั  การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเคร่ืองขยายเชิงเส้น  เคร่ืองมือวดั 
ทรานสดิวเซอร์  และตวัควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
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5583406 อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม      3(2-2-5) 
  Industrial Electronics 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัอุปกรณ์โซลิตสเตทท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ตรวจจบัอุณหภูมิ
ตรวจจบัแสง  วงจรหน่วงเวลาและการใช้งาน  วงจรเรคติไฟเออร์หลายเฟสชนิดโวลิตสเตท  วงจรควบคุมแรงดนั   
การประยุกต์ใช้งาน    อุตสาหกรรมของไทริสเตอร์แมกเนติก   แอมปลิไฟเออร์   วงจรรวม   วงจรดิจิตอล         
การควบคุมแบบล าดบั  การควบคุมเชิงตวัเลข 
  ปฏิบติัเก่ียวกบัอุปกรณ์โซลิตสเตทท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม  การตรวจจบัอุณหภูมิตรวจจบัแสง  
ทดลองวงจรหยว่งเวลาและการใช้งานวงจรเรคติไฟเออร์หลายเฟสชนิดโวลิตสเตท  และวงจรควบคุมแรงดนั  
การประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมของไทริสเตอร์แมกเนติก  แอมปลิไฟเออร์  วงจรรวม  วงจรดิจิตอล      
และการควบคุมแบบล าดบั  เชิงตวัเลข 
 
5583408 ระบบควบคุมอตัโนมัติ       3(2-2-5) 
  (Automatic Control Systems)   
  ศึกษาการควบคุมอตัโนมติั  หลกัการควบคุม  การลูปปิดวงจรและเปิดวงจรระบบควบคุม
ลูปปิด   วงจรโดยอตัโนมติั  อุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในระบบควบคุมอุปกรณ์ในการ  วดัและตรวจจบั  การวดัแรง
การวดัความเร็ว     การวดัก าลงัอุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ชนิดต่างๆ การวดัอุณหภูมิ  และเคร่ืองวดัอุณหภูมิ  
การวดัความดนั การวดัระดบั   การวดัอตัรา  การไหล  การวเิคราะห์  วธีิการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
  ปฏิบติัการควบคุมอตัโนมติัลูปปิดวงจรและเปิดวงจรระบบควบคุมลูปปิดวงจร  โดยอตัโนมติั 
วดัและตรวจจบั  การวดัแรง  การวดัความเร็ว  การวดัก าลงัอุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์ชนิดต่างๆ การวดัอุณหภูมิ    
การวดัความดนัการวดัระดบั  การวดัอตัราการไหล  การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
 
5583409 การออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์    3(2-2-5) 
  Microprocessor-Based System Design 
  ศึกษาเน้ือหาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์    โครงสร้างภายใน
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ รายละเอียดของชุดค าสั่งซ่ึงแยกตามประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียน
โปรแกรมเบ้ืองตน้   และตวัอยา่งท่ีสามารถน าไปใช้งานไดจ้ริง ตลอดจนการออกแบบวงจรหน่วยความจ า
และอุปกรณ์ต่อร่วม โดยใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย 
  ปฏิบัติการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์การเขียนรายละเอียดของชุดค าสั่งซ่ึงแยกตาม
ประเภทการใช้งาน ตวัอย่างการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ และ การเขียนค าสั่งท่ีสามารถน าไปใช้งานไดจ้ริง 
ตลอดจนการออกแบบวงจร      หน่วยความจ าและอุปกรณ์ต่อร่วม โดยใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย 
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5583410 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์      3(2-2-5) 
Sensors and Transducers 

 ศึกษาทรานสดิวเซอร์ส าหรับต าแหน่ง แสง แรง ความเร็ว ความดนั อุณหภูมิ เซนเซอร์ส าหรับ
ภาพ  2  มิติ ภาพ 3 มิติ การแตะตอ้งกบัวตัถุ การวิเคราะห์หลกัการและขอ้จ ากดัของทรานสดิวเซอร์แบบต่าง ๆ 
คุณสมบติั ทางสัญญาณรบกวนของทรานสดิวเซอร์แบบต่าง ๆ การน าเอาทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์มาใช้งาน
ในระบบควบคุม 

 ปฏิบติัการทดลองทางด้านทรานสดิวเซอร์ส าหรับต าแหน่ง แสง แรง ความเร็ว ความดนั 
อุณหภูมิ เซนเซอร์ส าหรับภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ การแตะตอ้งกบัวตัถุ ทดลองสัญญาณรบกวนของทรานสดิวเซอร์
แบบต่าง ๆ   การน าเอา ทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์มาใชง้านในระบบควบคุม 

 
5583411 ตัวควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้      3(2-2-5) 

Programmable Logic Control 
  ศึกษากระบวนการทางอุตสาหกรรม    ระบบควบคุมด้วยรีเลย์   ตัวตั้ งเวลาและตัวนับ  
สถาปัตยกรรม      ภายในและการจดัวางหน่วยความจ า หลกัการเขียนผงัขั้นบนัได การเปล่ียนผงัรีเลยไ์ปเป็น
ผงัขั้นบันได ค าสั่งพื้นฐานเชิง   ตรรกของโปรแกรมควบคุม การเปล่ียนผงัขั้นบันไดเป็นค าสั่ง ของ
โปรแกรมควบคุม การวเิคราะห์และวางระบบโปรแกรมควบคุม 
  ปฏิบติัการระบบควบคุมดว้ยรีเลย ์การตวัตั้งเวลาและตวันบั การเขียนผงัขั้นบนัได การเปล่ียน
ผงัรีเลย ์ ไปเป็นผงัขั้นบนัได การเขียนค าสั่งพื้นฐานเชิงตรรกโปรแกรมควบคุม การเปล่ียนผงัขั้นบนัได   
เป็นค าสั่ งโปรแกรมควบคุม  การวางระบบโปรแกรมควบคุม  การเขียนและทดสอบระบบของ
โปรแกรมควบคุม   การเขียนโปรแกรมระบบป้องกันในกรณี ฉุก เฉิน  ระบบส่ือสารข้อมูลของ
โปรแกรมควบคุม        การเลือกและติดตั้งโปรแกรมควบคุม ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5583412 การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเลก็      3(2-2-5) 

Micro Robot Development 
 ศึกษาระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งก าลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  การออกแบบโครงสร้าง    

เพื่อให้เหมาะสม ต่อการใช้งาน และการเคล่ือนท่ีในสภาวะต่างๆ การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์     
ท่ีเหมาะสมส าหรับการควบคุม     การออกแบบระบบติดต่อส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  และระบบ
ประมวลผลแบบแยกจากตวัหุ่นยนต ์การค านวณ   ตดัสินใจการท างานของหุ่นยนตข์นาดเล็ก และการน าเอา
ปัญญาประดิษฐไ์ปใชใ้นหุ่นยนตข์นาดเล็ก 
  ปฏิบติัการระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งก าลงัของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  การสร้างโครงสร้าง   
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ทดลองการเคล่ือนท่ีในสภาวะต่างๆ การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ท่ีใชส้ าหรับการควบคุม  ทดลองระบบการติดต่อส่ือสารระหวา่งหุ่นยนตข์นาดเล็ก  และระบบประมวลผล
แบบแยกจากตวัหุ่นยนต ์  และการน าเอาปัญญาประดิษฐไ์ปใชใ้นหุ่นยนตข์นาดเล็ก  
 
5583413 หุ่นยนต์เบื้องต้น        3(3-0-6) 

Introduction to Robotics 
  ศึกษาเคร่ืองจกัรอัตโนมัติกับหุ่นยนต์ กลไกและการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ ข้อมือ       
มือ  แขน ขา และ เทา้ของหุ่นยนต์ ระบบเคล่ือนท่ีของส่วนต่าง ๆ การวิเคราะห์และการควบคุมสัญญาณ       
ป้อนกลบัแบบต่าง ๆ  ต าแหน่ง ความเร็ว อตัราเร่ง แรง และอ่ืน ๆ  การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์   
การส่งสัญญาณภายนอก ประโยชน์และการใช้งานในอุตสาหกรรม  ความคุม้ค่าในการลงทุนใช้หุ่นยนต ์ 
และความปลอดภยั 
 
5583414 หลกัการเคร่ืองจักกลไฟฟ้า      3(3-0-6) 
  Principle of Electrical Machine 
  ศึกษาหลกัการของหมอ้แปลงไฟฟ้า  เฟสเซอร์ไดอะแกรมและวงจรสมดุลของหมอ้แปลง  
การต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าในระบบสามเฟส  ออโตทรานสฟอร์มเมอร์หลกัการของเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง  
การก าเดินแรงเคล่ือน  อิเล็กโทรแมกเนติกทอร์ด  คุณสมบติัของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์แบบต่างๆ  
หลักการของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้า  การท างานของซิงโครนัส 
มอเตอร์  หลกัการท างานของมอเตอร์ชนิดเหน่ียวน าแบบต่างๆ   
 
5583506 หลกัการส่ือสาร        3(3-0-6) 
  Principles of Communication 
  ศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณมีคาบเวลาและสัญญาณไร้คาบเวลา สเปกตรัมทฤษฎีของพาร์เซวาล
ระบบ ท่ีปราศจากความผิดเพี้ ยน ความหนาแน่นก าลังเชิงสเปกตรัม สัญญาณรบกวน อตัราส่วนสัญญาณ       
ต่อสัญญาณรบกวนแบนด์วิดท์ของสัญญาณรบกวน การมอดูเลตแบบอนาลอก การมอดูเลตเชิงแอมปลิจูด 
การมอดูเลตเชิงมุม การมลัติเพลกซ์แบบแบ่งความถ่ี ทฤษฎีการชักตวัอย่างสัญญาณ การมลัติเพลกซ์แบบ   
แบ่งเวลา การมอดูเลตพลัส์ การควอนไทซ์สัญญาณ การมอดูเลตแบบดิจิตอล การมอดูเลตรหสัพลัส์ ค่าเอสเอน็อาร์
ของระบบพีซีเอ็ม การมอดูเลตรหัสพลัส์แบบใชค้่า    ความแตกต่างในสัญญาณ รูปแบบรหสับนสายส่งสัญญาณ
และแบนดว์ดิท ์เคร่ืองทวนสัญญาณแบบสร้างพลัส์ใหม่    การส่งสัญญาณดิจิตอล ท่ีใชค้ล่ืนพาห์ 
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5583512 ระบบโทรทัศน์และวดีิทศัน์      3(2-2-5) 
Television and Video Systems 

  ศึกษาและปฏิบติัการทางองค์ประกอบของภาพโทรทศัน์ กลอ้งโทรทศัน์ หลอดจอโทรทศัน์ 
การปรับค่าต่าง ๆ ของหลอดจอโทรทัศน์ การสแกนและการซิงโครไนซ์  การวิเคราะห์สัญญาณวีดีโอ         
วงจร ท่ีใช้ในโทรทศัน์สี สัญญาณส าหรับทดสอบระบบวีดีโอ เทปบนัทึกภาพวีดีโอและงานบนัทึกภาพ   
การส่งสัญญาณโทรทศัน์ เคร่ืองรับโทรทศัน์ วงจรราสเตอร์และวงจรซิงค ์วงจรในเคร่ืองรับโทรทศัน์สี 

ปฏิบติัการทดลองระบบของโทรทศัน์ ระบบกลอ้งโทรทศัน์ การปรับค่าต่าง ๆ ของโทรทศัน์ 
วงจรท่ีใช้ในโทรทศัน์สี สัญญาณส าหรับทดสอบระบบวีดีโอ เทปบนัทึกภาพวีดีโอและงานบนัทึกภาพ    
การส่งสัญญาณ  โทรทศัน์ เคร่ืองรับโทรทศัน์ 

 
5583706 เทคโนโลยีเคร่ืองใช้ส านักงาน      3(2-2-5) 
  Office Machines Technology 
  ศึกษาทฤษฎีการท างานของเคร่ืองค านวณ  เคร่ืองถ่ายเอกสารแบบต่างๆ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบ  บล็อกไดอะแกรมการท างานการบ ารุงรักษาและการแกไ้ขเม่ือเกิดขดัขอ้ง 
  ปฏิบติัการท างานของเคร่ืองค านวณ  เคร่ืองถ่ายเอกสารแบบต่างๆ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

และบ ารุงรักษาและการแกไ้ขเม่ือเกิดขดัขอ้ง 
 
5583709 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้วยภาษาซี    3(2-2-5) 
  C  Computer Programming  
  ศึกษาหลกัการและโครงสร้างของภาษาซี  การเขียนโปรแกรมภาษาโดยใชค้วบคุม ถึงฟังก์ชั้น
ต่าง  ๆ   ตวัแปร  โครงสร้างการควบคุมอะเรยแ์ละพอยน์เตอร์ 
  ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี  โดยใช้โปรแกรมภาษาซีในการควบคุมฟังก์ชั้น
ต่างๆ ตวัแปร โครงสร้างการควบคุมอะเรยแ์ละพอยน์เตอร์ 
 
5583719 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพเิตอร์     3(2-2-5) 

Data Communication and Computer Network 
  ศึกษาหลกัการส่ือสารขอ้มูลการส่งสัญญาณขอ้มูลแบบต่างๆ รหสัขอ้มูล มาตรฐานการส่ือสาร
ขอ้มูล การเช่ือมโยงอุปกรณ์ส่ือสารขอ้มูล โมเด็ม เทคนิคการมอดูเลชั้น โปรโตคอลและระบบอาณัติสัญญาณ
การตรวจจบัขอ้ผิดพลาดและการแก้ไขสัญญาณส่ือสารขอ้มูล ระบบและเทคนิคการมลัติเพล็กซ์สัญญาณ  
ระบบโครงข่ายบริการร่วมดิจิตอล สถาปัตยกรรมและการท างานของโครงข่าย แบบแผนการเช่ือมต่อการรับ
ส่งผ่านข้อมูลแบบจุดต่อจุดและหลายจุด แบบจ าลองของความล่าช้าในโครงข่ายข้อมูล การส่ือสารแบบ          
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การเข้าถึงช่องสัญญาณ วิธีการจดัหาเส้นทางเดินข้อมูลของโครงข่าย    การควบคุมการไหลของข้อมูล            
การควบคุมความแออดัของโครงข่าย 
  ปฏิบติัการทางหลักการส่ือสารข้อมูล  การส่งสัญญาณข้อมูลแบบต่างๆ การรหัสข้อมูล 
มาตรฐานการ  ส่ือสารขอ้มูล การเช่ือมโยงอุปกรณ์ส่ือสารขอ้มูล โมเด็ม เทคนิคการมอดูเลชนั  เทคนิคการ
มลัติเพล็กซ์สัญญาณ  และการทดลองท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 
5583720 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้วยภาษาร่วมสมัยใหม่   3(2-2-5) 

Modern Programming Languages 
  ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  โดยใช้ภาษา       
ท่ีร่วมสมัยและเป็นท่ีนิยม เช่น ภาษา  จาวา โดยเน้นความเข้าใจหลักการของภาษา  จาวา และการเขียน
โปรแกรมในเชิงวตัถุ หรือภาษาอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีนิยม 

ปฏิบติัการเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษาท่ีร่วมสมยัและเป็นท่ีนิยม  โดยเน้นความเขา้ใจ 
หลกัการของภาษาท่ีเขียน 
 
5584101 ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั      3(3-0-6) 
  Feedback Control Systems 
  ศึกษาการเขียนสมการอนุพันธ์เพื่ออธิบายระบบไดนามิกส์ ทรานสเฟอร์ฟังชัน และ      
การแสดงคุณสมบติัทางกราฟของระบบเชิงเส้น  ทฤษฎีระบบสัญญาณป้อนกลบัแบบทัว่ไป  การวิเคราะห์
ระบบป้อนกลบั  ในทางเวลาการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบเชิงเส้น  การวิเคราะห์     และ
ออกแบบระบบโดยใชรู้ทโลคสั   การตอบสนองต่อความถ่ีของระบบควบคุมแบบป้อนกลบั  การออกแบบ
ระบบควบคุมแบบป้อนกลบัสัญญาณ  การชดเชยระบบควบคุม 
 
5584406 อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั       3(2-2-5) 

Power Electronics 
ศึกษาวธีิการวเิคราะห์และการออกแบบอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัแบบต่างๆ   

อาทิวงจรเรียงกระแสแบบ  บริจด ์ และ  โพรีเฟส  วงจรแปลงผนัแบบ  เฟสคอรโทนเลอร์ วงจรแปลงผนั
ความถ่ีสูงแบบ  ดีซี / ดีซี  การแยกโดด (ไอโวเลท) ของวงจรแปลงผนัความถ่ีสูงแบบ ดีซี / ดีซี วงจรแปลงผนั
แบบรีโซแนนท ์ วงจรแปลงฝันแบบ  เอซี / เอซี ตวัเหน่ียวน าและหมอ้แปลงวงจรขบัน าวงจรไทริสเตอร์      

คอมมิวนิเคชัน่วงจรสนบัเบอร์   
ปฏิบติัการออกแบบอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัแบบต่าง ๆ อาทิ วงจรเรียงกระแส

แบบบริจด์ และ โพรีเฟส  วงจรแปลงผนัแบบ เฟสคอรโทนเลอร์ วงจรแปลงผนัความถ่ีสูงแบบ   ดีซี / ดีซี   
การแยกโดด (ไอโวเลท) ของวงจรแปลงผนัความถ่ีสูงแบบ ดีซี / ดีซี   วงจรแปลงผนัแบบรีโซแนนท์            
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วงจรแปลงฝันแบบ เอซี / เอซี   ตวัเหน่ียวน าและหมอ้แปลง  วงจรขบัน า วงจร ไทริสเตอร์  คอมมิวนิเคชัน่ 
วงจรสนบัเบอร์ นอกจากนกัศึกษาจะตอ้งท าการทดลองจริงประกอบแลว้  โดยนกัศึกษาจะไดใ้ช้โปรแกรม
จ าลองการท างาน เช่น  พีเอสไปร และ  เมท็แล็บ ดว้ยเพื่อช่วยในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
ทั้งน้ีเพือ่ใหก้ารศึกษาทางทฤษฎีมีประสิทธิภาพ 
 
5584407 อุปกรณ์สารกึง่ตัวน า       3(3-0-6) 

Semi-conductor Devices 
  ศึกษาฟิสิกส์ของสารก่ึงตวัน าเบ้ืองตน้ โครงสร้างผลึกของสารก่ึงตวัน าความคล่องตวัและ
ความน าไฟฟ้าจ าเพาะ จ านวนพาหะน าประจุในสภาวะไม่สมดุล อายุของพาหะน าประจุ การแพร่ตวัและ  
การเคล่ือนท่ีของพาหะน าประจุ  การวดัคุณสมบติัต่าง ๆ ของสารก่ึงตวัน า แถบพลงังานของสารแข็งรอยต่อ
พีเอน็ คุณสมบติัของไดโอด   แบบรอยต่อพีเอ็น การตอบสนองต่อแสงของสารก่ึงตวัน าและไดโอด ทรานซิสเตอร์
แบบเฟท ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์  การตอบสนองต่อความถ่ีของทรานซิสเตอร์ทั้งสองแบบ การตอบสนอง
ต่อสัญญาณระดบัสูง อุปกรณ์สารสถานะแขง็ในยา่นความถ่ีไมโครเวฟเบ้ืองตน้ 
 
5584408 อเิลก็ทรอนิกส์ทีใ่ช้แสง       3(3-0-6) 

Opto-Electronics 
ศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้แสงชนิดต่าง ๆ วสัดุชนิดต่างๆ ส าหรับ

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้แสงและโครงสร้างของอะตอม (สารก่ึงตวัน า ฉนวน ผลึกเหลว) การเดินทางของแสง    
ในตวักลางชนิดต่าง ๆ  (คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การโพลาไรซ์ของแสง การหกัเหของแสง) การเดินทางของแสง
ในโพรงทางแสง (ชนิดของไฟเบอร์ออปติก สมบติัของไฟเบอร์ออปติก การสะทอ้นกลบัทั้งหมดของแสง) 
สมบติัทางไฟฟ้าของสารก่ึงตวัน า(แถบพลงังาน การดูดกลืนแสง และการเปล่งแสง) การเดินทางของพาหะ
น าไฟฟ้า และ สมบติัทางแสงของสารก่ึงตวัน า หลกัการท างานของอุปกรณ์ตรวจจบัแสง หลกัการท างาน
ของอุปกรณ์เปล่งแสง  การมอดูเลตแสง และการท างานของอุปกรณ์ดิสเพลย์ ระบบการส่ือสารโดยใชแ้สง 
กระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชแ้สงเบ้ืองตน้ 

 
5584409 การลดสัญญาณรบกวนในวงจรอเิลก็ทรอนิกส์    3(3-0-6) 

Noise Reduction in Electronic Circuits 
ศึกษาสัญญาณรบกวนประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีของสัญญาณรบกวน การป้องกนัสัญญาณรบกวน

ของเส้นลวดน าสัญญาณ การกราวด์วงจรและระบบ วิธีการลดสัญญาณรบกวนแบบต่าง ๆ คุณสมบัติของ
อุปกรณ์พาสซีพแบบต่าง ๆ  ประสิทธิภาพในการห่อหุ้มดว้ยโลหะชนิดต่าง ๆ  การป้องกนัความเสียหายแก่
คอนแทคของสวทิช์ คุณสมบติัทางสัญญาณ   รบกวนของอุปกรณ์แอคทีฟต่าง ๆ 
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5584410 อุปกรณ์และการออกแบบ       3(2-2-5) 
VLSI Design and Tools 

  ศึกษาแนะน าให้รู้จกัวงจรรวมและวิวฒันาการทบทวนทฤษฏีและคุณสมบติัขอทรานซิสเตอร์
แบบมอส วธีิการออกแบบวงจรโดยใชเ้คร่ืองมือในการออกแบบ การเลยเ์อาท ์กฎในการออกแบบคุณสมบติั
พื้นฐานของวงจรมอสเฟทแบบต่างๆ  การสเกลและผลท่ีเกิดข้ึนจากการสเกล  ตวัอยา่งการออกแบบระบบ
ของวงจร คอมบินิเคชัน่แนล  โลจิก   เช่น  แนนเกจ  นอเกจ และวงจร  ซีคเวน็ซ  โลจิก  เช่น หน่วยความจ า 
  ปฏิบติัการออกแบบวงจรรวมโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปจ าลองการสร้างสารและประกอบ
วงจรรวม และวิธีการออกแบบวงจรโดยใชเ้คร่ืองมือในการออกแบบ การเลยเ์อาท ์การออกแบบพื้นฐานของ 
วงจรมอสเฟทแบบต่างๆ  การสเกลและผลท่ีเกิดข้ึนจากการสเกล  การออกแบบระบบของวงจร              
คอมบินิเคชัน่แนล  โลจิก   เช่น แนนเกจ  นอเกจ และวงจร ซีคเวน็ซ  โลจิก  การออกแบบวงจรโดยการใช ้      
ซีพีแอลดี หรือ  เอฟพีจีเอ  ชิพ โครงสร้างภายในและตวัอยา่งขั้นตอนในการออกแบบ 
 
5584411 การออกแบบระบบควบคุม      3(3-0-6) 

Control Systems Design 
 ศึกษาการท าให้ระบบไม่เป็นเชิงเส้นแทนดว้ยระบบเชิงเส้น ผลตอบสนองเชิงเวลาระนาบ  

ขอ้ก าหนดในเชิงเวลา การออกแบบในเชิงเวลา การออกแบบผลตอบสนองชัว่ขณะ การออกแบบผลตอบสนอง
คงตวั   การออกแบบ ตวัควบคุมแบบ  พี  พีไอ และ  พีดี ผลตอบสนองเชิงความถ่ี การออกแบบตวัควบคุม
ในเชิงความถ่ี การหาโมเดลของระบบ    ภายใตก้ารควบคุม 
 
5584412 การจัดการและการประกนัคุณภาพ     3(3-0-6) 
  Management and Quality Assurance 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการ การจดัการในองค์กร การจดัการดา้นปฏิบติัการ 
การจดัการทรัพยากรมนุษย์ การจดัการด้านสินทรัพย ์พสัดุ และบริการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ       
การจดัการโครงการ  การจดัการกระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบและการประกนัคุณภาพ มาตรฐาน
คุณภาพ (ไอเอสโอ) 
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5584512 การส่ือสารดาวเทียม       3(3-0-6) 
Satellite Communications 
ศึกษาระบบการส่ือสารดาวเทียมเบ้ืองตน้ ศึกษาเร่ืองวงโคจรของดาวเทียมโครงสร้างของ

ยานอวกาศ ศึกษาเร่ืองการออกแบบรับ-ส่งสัญญาณ ทั้ง ยูพี-ล้ิงค์ และ ดาวน์-ล้ิงค์ ศึกษาเทคนิคการผสม
สัญญาณ การรวมสัญญาณ การเขา้-ถอดรหสัของสัญญาณขอ้มูล และศึกษาการออกแบบสถานีดาวเทียมพื้นดิน
และการจดัโครงข่ายของการส่ือสารทางดาวเทียม 

 
5584413     จิตวทิยาในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  Industrial Psychology  
  ศึกษาการปฏิบติัทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบติัทางอุตสาหกรรมท่ีมีต่อมนุษย ์
ทฤษฎีองค์การ ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  แนวความคิดท่ีส าคัญของจิตวิทยา        
มาประยกุตก์บัปัญหาท่ีน่าสนใจ เช่น ทศันคติ แรงจูงใจ ความคบัขอ้งใจ ความเหน่ือยลา้ ความปลอดภยั การส่ือสาร
และการเป็นผูน้ า ตลอดจนวธีิแกปั้ญหาของมนุษยใ์นอุตสาหกรรมและองคก์าร 
 
5584704 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบควบคุม   3(2-2-5) 

Microprocessor Applications in Control System 
 ศึกษาสถาปัตยกรรม  ไมโครคอนโทนเลอร์  เรียนรู้เก่ียวกบัชุดค าสั่งรวมทั้ง  เพอร์ริเพอร์แรล 

ภายในตวั โครคอนโทนเลอร์  การออกแบบ  ฮาดแว และ  ซ็อฟแว การใชง้าน ไมโครคอนโทนเลอร์ ในการ
สร้างสัญญาณ  พสัช - วิดธมอสดูเรชั่น การแปลงสัญญาณจาก อนาล็อก เป็น ดิจิตอล การใช้และควบคุม     
ซีเรียลพอ๊ท กระบวนการ  อินเตอร์ลพั   การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ   ศึกษาการโปรแกรมทางดา้น  ดิจิตอล 
ทรานเฟอร์ ฟังก์ชั่น(สมการ ดิจิตอลทรานเฟอร์)โดยจะท าการศึกษาการจดัรูป (ลีแอะไลเสชั่น) สมการ
ดิจิตอล ทรานเฟอร์ ฟังก์ชัน่ กระบวนการ ควอนทิเซชั่น ขอ้มูล(ฟินิท เวิด เล็ท) การสร้างสมการ ดิจิตอล  
จากการประมาณค่าสัญญาณ การออกแบบทางดา้นควบคุมทาง ดิจิตอลคอนโทนการควบคุมกระบวนการ
ต่าง ๆ ทางดา้นการควบคุมแบบ ดิจิตอลคอนโทนโดยจะเป็นการน าไมโครคอนโทนเลอร์   ไปประยุกตใ์ช้
ในระบบควบคุมจริง 

  ปฏิบติัการใช้งาน ไมโครคอนโทนเลอร์  ในการสร้างสัญญาณ พสัช - วิดธมอสดูเรชั่น   
การแปลงสัญญาณจาก อนาล็อก เป็น ดิจิตอล การใช้และควบคุม ซีเรียลพ๊อท  กระบวนการ อินเตอร์ลัพ      
การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ การโปรแกรมทางดา้น ดิจิตอล ทรานเฟอร์ ฟังก์ชัน่ (สมการ ดิจิตอลทรานเฟอร์) 
การจดัรูป (ลีแอะไลเสชัน่) สมการ ดิจิตอล ทรานเฟอร์ ฟังก์ชัน่ กระบวนการ ควอนทิเซชัน่ ขอ้มูล (ฟินิท เวิด 
เล็ท) การสร้างสมการ ดิจิตอล จากการประมาณค่าสัญญาณ ท าการทดลองทางดา้นการควบคุมทาง ดิจิตอล
คอนโทนการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ทางด้านการควบคุมแบบ  ดิจิตอลคอนโทนโดยจะเป็นการน า      
ไมโครคอนโทนเลอร์ ไปประยกุตใ์ชใ้นระบบควบคุมจริง 
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5584705 เครือข่ายไมโครคอมพวิเตอร์      3(3-0-6) 
  Microcomputer Network  
  ศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไอเอสโอ / โอเอสไอ           
โมเดว โปรโตคอล เช่น  อีทรานเน็ตโทเคนบสัโอเคนร่ิง และโปรโตคอลส าหรับการประยุกต์ใช้งานดา้น 
ทรานแซคชั่นโปรเซสซ่ิง  ดิสทริบเท็ดดาต้าโปรเซสซ่ิง  ออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
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18.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
   หลกัสูตรเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์    ก าหนดประเด็นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรไวด้งัต่อไปน้ี 
   18.1 การบริหารหลกัสูตร 

18.1.1 ก าหนดเกณฑแ์ละระบบในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวชิาเอก 
18.1.2 จดัใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณสมบติัตรงและ/หรือสัมพนัธ์ 
18.1.3 จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
18.1.4 จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมอยา่งหลากหลาย 
18.1.5 มีแผนการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
18.1.6 จดัท ามาตรฐานขั้นต ่าของวชิาเอก 
18.1.7 มีระบบการประเมินอาจารยช์ดัเจนและแจง้ผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
18.1.8 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนทุก ๆ ปี  

    18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
18.2.1 มีวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
18.2.2 จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
18.2.3 จดัหอ้งปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
18.2.4 ร่วมมือกบัสถาบนัวทิยบริการจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น  
18.2.5 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา 
18.2.6 มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 

    18.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
18.3.1 จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
18.3.2 จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
18.3.3 จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื  
18.3.4 ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีงานท าระหวา่งเรียน 
18.3.5 จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

    18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
18.4.1 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคมก่อนพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุกคร้ัง 
18.4.2 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อน ามาปรับเป้าหมายการ

ผลิตบณัฑิต 
18.4.3 ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุก 2 ปี 
18.4.4 ส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบณัฑิตทุก ๆ ปี 
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19.  การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
 19.1  การพฒันาหลกัสูตร 
          ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 

19.1.1 มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามวิชาเอกและ/หรือมี        
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

19.1.2 มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
19.1.3 มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 
19.1.5 มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรรายวชิาทุก ๆ ปี 
19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวชิาเอก ทุก ๆ 5 ปี 

       19.2  การประเมินหลกัสูตร 
                ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 

19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดย        
ผูส้อนปีละคร้ัง 

19.2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา และจดัให้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 

19.2.3 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา   ภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุก 5  ปี 
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
19.2.5 มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ  5  ปี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 
 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ท่ี 
กวา้งไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ       
ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรม       
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติและด ารงตนอยูใ่นสังคม
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
 วตัถุประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ
บนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ดูแลและพฒันาส่ิงแวดล้อม   
และตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคิดอยา่งมีเหตุผล 
รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ 
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตน      
ให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ         
มีความซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ  ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถี ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ    
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1 กลุ่มที ่1 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้   ไม่เกนิ   3   หน่วยกติ               

รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)    สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ทัว่ไปที่ 
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย  3 (2-2-5)  4 
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย  3 (2-2-5)  4 
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 3 (2-2-5)  4 
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  3 (2-2-5)  2 , 4 
 
 1.2 กลุ่มที ่2 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี้    ไม่เกนิ   6   หน่วยกติ  

รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)    สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ทัว่ไปที่ 
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1  2 (2-0-4)  4 
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2  2 (2-0-4)  4 
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพูดภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3)  4 
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพูดภาษาองักฤษ 2 2(1-2-3)   4 
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ   2 (1-2-3)  4 
  
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวชิาต่อไปนี ้   ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มที ่1 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้   ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกติ   
รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)    สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ทัว่ไปที่ 

 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์   2 (2-0-4)  5 
 1511002   ความจริงของชีวิต   2 (2-0-4)  5           
 1521001   พุทธศาสน์    2 (2-0-4)   5 
 
 2.2 กลุ่มที ่2 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้   ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ  

รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)    สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ทัว่ไปที่ 
2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์  2 (2-0-4)  5 
2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  2 (2-0-4)  5 
2061001  สังคีตนิยม    2 (2-0-4)  5 

 
 
 



 47 

2.3 กลุ่มที ่3 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกติ                
รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)    สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ทัว่ไปที่
1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่  2 (2-0-4)   1 , 2 
1001002  การคิดวิเคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล  2 (2-0-4)  2 , 4 
1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน  2 (2-0-4)   1 , 4 
 

2.4 กลุ่มที ่4 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกติ                
รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)    สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ทัว่ไปที่
1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้  2 (1-2-3)   4 
1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์ 2 (1-2-3)   4 
1631003   ความรู้พ้ืนฐานทางสารสนเทศศาสตร์ 2 (1-2-3)   1 , 4 
1631004   เทคโนโลยีสารสนเทศในส านกังาน 2 (1-2-3)   4 
1631005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้  2 (1-2-3)  4 
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวชิาต่อไปนี ้      ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
3.1   กลุ่มที ่1 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกติ                
รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)    สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ทัว่ไปที่
2531001  วถีิไทย    2 (2-0-4)  1 , 5 
2531002  วถีิโลก    2 (2-0-4)  1 , 5 
2531003  ครอบครัวและสังคม   2 (2-0-4)   1 , 5 
2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  2 (2-0-4)  1 , 3 
2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   2 (2-0-4)  1 
 

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกติ                
รหัสวชิา    ช่ือวชิา    น (ท-ป-อ)   สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทัว่ไปที่ 
2501002   เศรษฐกิจพอเพียง   2 (2-0-4)  1 , 3 
2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา    2 (2-0-4)  1 
2551001   การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย  2 (2-0-4)  1 
3541001   การเป็นผูป้ระกอบการ   2 (2-0-4)  1 , 4 
3591001   เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั  2 (2-0-4)  1 , 4 
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4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกติ 
 4.1 กลุ่มที ่1 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้   ไม่เกนิ  6   หน่วยกติ                                     

รหัสวชิา    ช่ือวชิา               น (ท-ป-อ)สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทั่วไปที ่
4121001  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน   3 (2-2-5)            4 
4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน        3 (2-2-5)  4 
4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย    3 (2-2-5)  4 
4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                         3 (2-2-5)  4 
 

 4.2 กลุ่มที ่2 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้   ไม่เกนิ   6   หน่วยกติ                                     
รหัสวชิา    ช่ือวชิา                        น (ท-ป-อ)สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทั่วไปที่ 
4091001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน         2 (2-0-4)  2 
4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั        2 (1-2-3)  2 
4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ        2 (1-2-3)  2 
 

 4.3 กลุ่มที ่3 ให้เลือกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้   ไม่เกนิ   6   หน่วยกติ                                       
รหัสวชิา    ช่ือวชิา               น (ท-ป-อ)สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทั่วไปที่
4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒัน       2 (2-0-4)  2 , 3 
4001002  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวนั        2 (2-0-4)  2 , 3 , 6 
4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)  2 , 3 
4001004  พืชพรรณเพ่ือชีวิต         2 (2-0-4)  2  , 3 

 

5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลือกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกติ                   
รหัสวชิา    ช่ือวชิา         น (ท-ป-อ)   สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทั่วไปที ่

1161001   กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ     2 (1-2-3)  6 
1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ      2 (1-2-3)  6 
1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ       2 (1-2-3)  6 
1161004  กีฬาศึกษา        2 (1-2-3)  6 
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ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1001001    ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership  and  Modern  Management 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลักษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า      
ในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวิธีการปรับปรุงภาวะผู ้น าและผู ้ตามและบทบาทหน้าท่ีผู ้ตามท่ี ดี             
มนุษยส์ัมพนัธ์และ การพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและกระบวนการวางแผน   
 
1001002    การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research and Critical Thinking Skills 
 ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนากระบวนการคิด         
การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ องคป์ระกอบและ
เทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิด
แบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณการคิดแบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  
การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพ และชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  
    Human  Behavior and  self  Development 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์     
เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์     2(2-0-4)  
 Ethics and  Human  Being 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อมนุษย ์ 
เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษยก์ารประยุกตใ์ชห้ลกั
จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Meaning of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยุค 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน         
การแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวิตและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวิต
ท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001   พุทธศาสน์  2(2-0-4) 
 Buddhism 
 ศึกษาประวติั  องค์ประกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา
กบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  
หลักกรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นต้น  หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบติัใชีวิตประจ าวนั      
การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันาสังคม 
 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย  3(2-2-5)        
 Thai  Information  Receptive  Skills 
 ศึกษาหลักการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์            
การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
       ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและก าหนดให ้        
อ่านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย  3(2-2-5)  
    Thai Information  Productive Skills 
 ศึกษารูปแบบ  และวิธีการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ    
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
 ฝึกปฏิบติัการพูด-เขียนอธิบาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การเขียนรายงานทางวชิาการ 
ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1541003   การส่ือสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purpose 
 ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
 ฝึกปฏิบติัการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพ่ือท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Language and Local Communication 
 ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อท้องถ่ิน  จากวรรณกรรม     
ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
 ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม  
 
1551001   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  1 2 (2-0-4)
 Communicative English  1  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท์  และประโยคในสถานการณ์
ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจ
ในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  และฝึกทักษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน             
ท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูลท่ีจ าเป็น     
และใชไ้ดใ้นชีวติจริง   
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
 ศึกษาหลกัการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ฝึกทักษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้จับใจความหลัก  รายละเอียดปลีกย่อย            
การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพูด  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
 ฝึกทกัษะการฟัง- การพูดภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ  2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั          
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ  แนะน าเก่ียวกบั
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ   
 ฝึกพูดในงานพิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานประวติัส่วนตวั  
เขียนหนงัสือราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information for Study Skill and Research 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอ้างอิง  เคร่ืองมือสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอา้งอิง     
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1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Study Research and Paper Report 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง  
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ์ 
 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals  of  Information  Science 
 ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาอ่ืนคุณค่า
และความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการ
และรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ ๆ ไป 
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการบันทึก               
และการสืบค้นข้อมูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น  ตลอดจนระบบเครือข่าย      
สารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
    ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  
แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  การใช้  OPAC ฐานข้อมูลและ          
บริการฐานขอ้มูล  บริการและการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of  Visual  Art 
 ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ
พร้อมทั้ งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทัศนศิลป์  การรับรู้ทางการมองเห็น            
มิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์การจดัภาพ
ของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าให้ทศันศิลป์
มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ในงานทศันศิลป์
ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงานทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ 
ในหลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามา
ซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of  Drama  
 ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ    
การแสดง องคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของ     การรับรู้   
ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม  2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
 ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์       
ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควรทราบ 
 
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง  2(2-0-4 )  
  Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก  
พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค์  โครงการหลวง  การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัตนเองและ 
ชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
 
 
 



 55 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
2521001   ท้องถิ่นศึกษา    2(2-0-4)  
 Local Study 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน     
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนทอ้งถ่ิน
ดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
2531001    วถิีไทย  2(2-0-4)  
 Thai Living 
 ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ  โครงสร้าง  วิวฒันาการและพัฒนาการด้านสังคมและ       
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย โดยศึกษา  
การพฒันาโครงการ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน    
             
2531002   วถิีโลก  2(2-0-4 ) 
 Global Living 
 ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม     
ซ่ึงเป็นปัจจยัของวิวฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดัระเบียบโลก     
ในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง      
การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม  2(2-0-4 )  
 Family and Society 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหน้าท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวิทยาครอบครัว  
คุณธรรม  จริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  
อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
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2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  
    Human being, Community and Environment 
 ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  ผลกระทบ          
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในมิติทางสังคม  การจัดการส่ิงแวดล้อมโดยชุมชน  ภูมิปัญญาด้านส่ิงแวดล้อมตลอดทั้ ง         
แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai  Local  Government 
 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหน้าท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมือง               
และการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี เป็นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย            
ประวัติพัฒนาการการปกครองส่วนท้องถ่ินไทยและกฎหมายท่ี เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถ่ิน            
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มของ  
การปกครองทอ้งถ่ินไทย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
 ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้ งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของกฎหมาย 
ลักษณะและชนิดต่าง ๆ   ของกฎหมาย ล าดับชั้ นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกับกฎหมายแพ่ง          
กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ  2(2-0-4)  
                  Entrepreneur 
 ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  
การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การวิเคราะห์และเลือก  
ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะ
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
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3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั  2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
 ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์เพื่ อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเข้าใจ        
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการก าหนดราคา
สินค้าในตลาด  เงินตราและสถาบันการเงิน  รูปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและผลกระทบต่อ           
ระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development  
 ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญา             
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความส าคญัและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพ่ือชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 (Science for Everyday Life)       
 ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพนัธุศาสตร์ พลงังานท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 (Conservations of Environments and Natural Resources)    
 ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ   
ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์   ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินระดับชาติและโลก        
สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของส่ิงแวดลอ้มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ 
โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4001004    พืชพรรณเพ่ือชีวติ  2(2-0-4)     
 (Plants for Life) 
 ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการใช้  ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์  พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันาพืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 (Sports  and  Recreation for Well-Being) 
 ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ       
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬา               
และนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ           
 
1161002    การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
 ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย  หลกัการ
และขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้นต่าง ๆ 
การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมินผลการออกก าลงักาย  
 ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิ ธี   ก ารใช้ อุปกรณ์ และเค ร่ืองมือการออกก าลังกาย                    
การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3)  
     Dance for Health 
 ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเข้าสังคมและ       
การลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์ของ   
การลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
 ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอย่างสมดุล   
การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1161004    กฬีาศึกษา  2(1-2-3)  
   Sports Education 
 ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม   
บทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬาและ          
การปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 
 ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน  2(2-0-4)      
 Fundamental Mathematics 
  ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  
ระบบเลขฐานจ านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
 Mathematics in Everyday Life 
 ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหน้า  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและดชันี
ราคาภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรในการซ้ือขาย   
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ  2(1-2-3)  
 (Mathematics and  Decision Making) 
 ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความน่าจะ เป็น
และทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 

    ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล และ          
ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบติัการใช้โปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมส าหรับ
การใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Application 
 ศึกษาเก่ียวกบัการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้งานในปัจจุบนั 
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
 ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development Information System On Network 
 ศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต      
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
  ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม  3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia  
 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  อุปกรณ์  
ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ การท าภาพเคล่ือนไหว 
โปรแกรมจดัท าวดิีทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบัระบบงานขององคก์ร  
  ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก  ข 
ตารางความสอดคล้องของรายวชิาและวตัถุประสงค์ 
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หลกัสูตรเทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์ 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พุทธศักราช  2549 

 
ปรัชญาของหลกัสูตร 

ผลิตบณัฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทกัษะทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
และน ามาประยุกต์ใช้ สร้างนวตักรรมและอาชีพ  มีทกัษะด้านการบริหารจดัการอุตสาหกรรม  และน ามา
พฒันางานทอ้งถ่ินชุมชน  ยดึมัน่ในคุณธรรม  จริยธรรม 

 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับ         
ความตอ้งการของตลาดแรงงานทอ้งถ่ิน  ของภูมิภาคและของชาติ 

2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ             
การตดัสินใจ ทางดา้นเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  

3. เพื่อให้บณัฑิตมีทกัษะในการคน้ควา้และฝึกฝีมือทางดา้นเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งรู้จกั
วเิคราะห์ และแกปั้ญหาต่างๆได ้

4. เพื่อให้ เกิดการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประยุกต์ใช้                
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน  ของภูมิภาคและของชาติ 

5. เพื่อให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัยในการท างาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบ             
ต่อหนา้ท่ีและสังคม 
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง  ของรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ  กบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

5584801 ฝึกประสบการวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
      

5501101 คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   
      

5501102 ฟิสิกส์เทคโนโลยอุีสาหกรรมประยกุต ์         

5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม           

5511218 การฝึกฝีมือช่างเบ้ืองตน้    
      

5511219 เขียนแบบวิศวกรรม   
      

5511401 คณิตศาสตร์วิศวกรรม            

5582408 การวดัและเคร่ืองมือวดั   
      

5582409 การออกแบบระบบดิจิตอล   
      

5582410 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม I           

5582411 ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม I    
      

5583101 ภาษองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน้           

5583102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์            

5584908 การวิจยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์   
     

5584909 การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์   
     

5513301 วิศวกรรมความปลอดภยั          

5582106 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    
      

5582413 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม II           

5582414 ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม II    
      

5582415 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ II           

5582416 ปฏิบติัการวิศวกรรม   II    
      

5582702 วงจรพลัส์และสิวทช่ิง   
      

5583104 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า            

5583402 เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
      

5583406 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
      

5583408 ระบบควบคุมอตัโนมติั           

5583302 ระบบโทรทศัน์    
    

5583413 หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้   
    

5583414 หลกัการเคร่ืองจกักลไฟฟ้า   
    

5584413 จิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม   
    

5584512 การส่ือสารดาวเทียม   
    

 รวม 24 2 21 2 22  
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง ของรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ  กบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  (ต่อ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ หมายเหตุ 

1 2 3 4 5  

5583409 การออกแบบระบบควบคุมดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์       

5583410 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์       

5583411 ตวัควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได ้       

5583412 การออกแบบหุ่นยนตข์นาดเล็ก       

5583506 หลกัการส่ือสาร       

5583512 ระบบโทรทศัน์และวีดิทศัน์       

5583706 เทคโนโลยเีคร่ืองใชส้ านกังาน       

5583709 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาซี       

5583719 การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์       

5583720 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยภาษาร่วมสมยัใหม ่       

5584101 ระบบควบคุมแบบป้อนกลบั       

5584406 อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั       

5584407 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน า       

5584408 อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชแ้สง       

5584409 การลดสญัญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์       

5584410 อุปกรณ์และการออกแบบ       

5584411 การออกแบบระบบควบคุม       

5584412 การจดัการและการประกนัคุณภาพ       

5584704 การประยกุตใ์ชไ้มโครโปรเซสเซอร์ในระบบควบคุม       

5584705 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์       

5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม       

5512405 กลศาสตร์วิศวกรรม       

5511220 วสัดุวิศวกรรม       

5581401 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ I       

5581402 ปฏิบติัการวิศวกรรม I       

5582203 ระบบเสียง 
  

  
  

5582302 เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
  

  
  

5582505 ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม 
  

  
  

5583106 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
    

  

5583201 การจดัการและบริการสตูดิโอและโสตทศันูปกรณ์ 
  

  
  

 รวม 29 0 19 0 21  

 รวมทั้งส้ิน 53 2 40 2 43  
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ภาคผนวก  ค 
- แผนปฏิบัติงาน / โครงการ 
- รายงานการวจิัย 
- ประกาศกระทรวงศึกษา เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
- แนวปฏิบัติในการน าเสนอหลกัสูตร 
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ภาคผนวก  ง 
- พระราชกฤษฎีกา 
- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 
- ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรของคณะฯ 
- ระบบรหัสวชิาและกลุ่มสาขาวชิา 
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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 


