หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
100
(1) กลุ่ มวิชาพืนฐานวิ ชาชี พ
9
5731001 คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ 1
Electronic Engineering Mathematics I
5733002 คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์ 2
Electronic Engineering Mathematics II
5733003 ภาษาอังกฤษเพืออิ เล็กทรอนิ กส์
English for Electronic
(2) กลุ่ มวิชาชี พ
ไม่ นอ้ ยกว่ า
91
วิ ชาชี พ (บังคับ)
5731201
5731301
5731302
5732307
5732308
5731310
5732312
5731504
5732505
5731510

เครื องมื อวัดอิ เล็กทรอนิกส์
Electronic Instrumentation
การเขี ยนแบบอิ เล็กทรอนิ กส์
Electronic Drawing
อิ เล็กทรอนิ กส์ 1
Electronic I
การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้ า
Electrical Circuit Analysis
การวิ เคราะห์วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์
Electronic Circuit Analysis
ดิ จิตอลอิ เล็กทรอนิกส์
Digital Electronic
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
Microprocessor I
อัลกอริ ทึมและการเขี ยนโปรแกรม
Algorithm and Programming
การวิ เคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Architecture

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่ วยกิต
29 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
(--)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิ ชาชี พ (เลื อก)
ไม่ นอ้ ยกว่ า
เลื อก ก ให้เลื อกเรี ยนรายวิ ชาต่ อไปนี ไม่ นอ้ ยกว่า
5733101
5731303
5732304
5731305
5732306
5732309
5733311
5732313
5733314
5733315
5733316
5734317
5734318
5732319

55 หน่ วยกิต
49 หน่ วยกิต

สถิ ติสาํ หรับงานวิจยั ทางอิ เล็กทรอนิ กส์
Statistics for Research in Electronic
อิ เล็กทรอนิ กส์ 2
Electronic II
อิ เล็กทรอนิ กส์ 3
Electronic III
ปฏิบตั ิ การอิ เล็กทรอนิ กส์
Electronic Laboratory I
ปฏิบตั ิ การอิ เล็กทรอนิ กส์
Electronic Laboratory II
งานตรวจซ่ อมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิกส์
Electronic and Electric Appliance Reparation
การออกแบบวงจรดิ จิตอลและลอจิ ก
Digital and logic Circuits Design
ไมโครโปรเซสเซอร์ 2
Microprocessor II
การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Application
เซนเซอร์ และทรานสดิ วเซอร์
Sensors and Transducers
การออกแบบวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์
Electronic Circuit Design
การออกแบบแหล่ งจ่ายไฟแบบสวิทชิ ง
Switching power Supply Design
อิ เล็กทรอนิ กส์ก ําลัง
Power Electronic
เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์
Printed Circuit Board Technology

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5732320
5733321
5734322
5733323
5733324
5733325
5732401
2
5731501
5732502
5732503
5732506
5733507
5733508
5733509

เทคโนโลยีเครื องเสี ยง
Audio Equipment Technology
เทคโนโลยีโทรทัศน์สี
Color Television Technology
เทคโนโลยีวิดีโอคอมแพคดิ สก์
Video Compact Disc Technology
ระบบควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
Control System by Microcomputer
การออกแบบและเทคนิ คการเชื อมต่ อระบบ
Interfacing and Design Techniques
หม้อแปลงไฟฟ้ า
Electrical Transformer
เครื องรับวิทยุ
Radio Receiver
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
Telecommunications Technology
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
การเขี ยนโปรแกรมเพือควบคุมระบบบนเว็บ
Programming for System Control on Web
วงจรและการซ่ อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Circuit and Maintenance
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทัวไป
Application of General Software Package
การโปรแกรมแบบวิ ชวล
Visual Programming
ระบบฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์
Electronic Data Base System
คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุมระบบ
Computer in Control System

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5733511

5734512
5734513
5733601
5733602
5734603
5734604
5732901
5734902
5734903

3(2-2-5)

การออกแบบวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์
Computer Aided Electronic Circuit Design
การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Design
เครื อข่ ายไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Network
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics Technology
เทคโนโลยีพีแอลซี
PLC Technology
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
Robotic Technology
ปัญหาพิเศษด้านอิ เล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์
Special Problem in Computer Electronic
การวิ จยั และพัฒนาทางอิ เล็กทรอนิกส์
Research and Development in Electronic
สัมมนางานอิ เล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
Computer Electronic Seminar

เลื อก ข บริ หารงานอุตสาหกรรม ไม่ นอ้ ยกว่ า
5733701 วัสดุ วิศวกรรม
Engineering Materials
5733702 วิ ศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
5733703 จิ ตวิ ทยาอุ ตสาหกรรมและองค์กร
Industrial Psychology and Organization
5733704 การเขี ยนรายงานด้านเทคนิ ค
Technical Report Writing

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

5734705

การบริ หารคุ ณภาพในงานอุ ตสาหกรรม
Industrial Quality Management
7-8
(3) กลุ่ มวิชาประสบการณ์วิชาชี พ/สหกิจศึกษา
5734801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
อิ เล็กทรอนิ กส์
Preparation for Professional Experience in
Electronic
หรื อ 5734804 เตรี ยมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
5734802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พอิ เล็กทรอนิกส์
Field Experience in Electronic
หรื อ 5734803 โครงงานอิ เล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์
Electronic Computer Project
หรื อ 5734805 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3(3-0-6)
หน่ วยกิต
2(90)

2(90)
5(450)
5(450)
6(540)

หมายเหตุ : นักศึ กษาทีเลื อกเรี ยนรายวิ ชา 5734802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ 5734803
โครงงานอิ เล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์ ให้เลื อกเรี ยนรายวิ ชา 5734801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิ ชาชี พ อิ เล็กทรอนิ กส์ ส่ วนผูท้ ีเลือกเรี ยน 5734805 สหกิจศึกษา ให้เลื อกเรี ยนรายวิ ชา 5734804
เตรี ยมสหกิจศึกษา

ค หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6
หน่ วยกิต
เลื อกเรี ยนรายวิ ชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี โดยไม่ ซากั
ํ บรายวิ ชา ทีเคย
เรี ยนมาแล้วและต้องไม่ เป็นรายวิ ชาทีกําหนดให้เรี ยนโดยไม่ นบั หน่ วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตรของ
สาขาวิ ชา

หมวดวิชาเฉพาะ
5731001

คณิตศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ 1
Electronic Engineering Mathematics I

3(3-0-6)

สถิ ติเบื องต้น พีชคณิ ตเชิ งเส้น เมทริ กซ์และดี เทอร์ มิแนนต์ การแก้สมการโดยใช้ เมทริ กซ์และ
ดี เทอร์ มิแนนต์ เวคเตอร์ วิเคราะห์ เกรเดี ยนต์ ไดเวอร์ เจนซ์ และ เคิ ร์ล แคลคู ลสั เบื องต้นว่ าด้วยลิ มิต ความต่ อเนื อง
การหาอนุพนั ธ์ ค่ าสูงสุ ดและค่ าตําสุ ด การอิ นทิเกรต
5733002

คณิตศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ 2
Electronic Engineering Mathematics II

3(3-0-6)

เทคนิ คการอิ นทิ เกรต อนุ ก รมชนิ ด ต่ าง ๆ ฟั งก์ชันของตัว แปรเชิ งซ้อ น สมการอนุ พ นั ธ์อ ันดับ
หนึ ง ประเภทต่ าง ๆ พร้อมทังการประยุกต์ สมการเชิ งเส้นอันดับสูง และการประยุกต์ ฟังก์ชนั เชิ งฉาก การแปลงลา
ปลาซ และผลประสานวิ ธีเชิ งตัวเลขในการแก้สมการอนุ พนั ธ์ย่อย อนุ กรมฟู เรี ยร์ การวิ เ คราะห์ เมตริกซ์ การ
ประยุกต์ทางวิ ศวกรรมอิ เล็กทรอนิ กส์
5733003

ภาษาอังกฤษเพืออิเล็กทรอนิ กส์
English for Electronic

3(3-0-6)

การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร การพัฒนาและฝึ กฝนทักษะด้า นการฟัง การพูด การอ่ าน การ
เขี ยน การอ่ า นบทความด้านเทคนิ ค บันทึก ข้อความ คู่มือ การใช้เครื องมื อ อุ ปกรณ์ เครื องจักร ผลิ ตภัณฑ์ ตาม
ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขี ยนรายงานสัน ๆ บรรยาย และนําเสนอ
5733101

สถิติ สําหรับงานวิจัยทางอิเล็กทรอนิ กส์
Statistics for Research in Electronic

3(3-0-6)

หลัก การทางสถิติ การประยุ กต์ใ ช้สถิ ติก บั งานด้านอิ เ ล็กทรอนิ กส์ การใช้สถิ ติในการออกแบบ
วิ จยั การใช้ซอฟแวร์ คอมพิว เตอร์ ท างสถิ ติ ในงานวิ จยั การวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิ ติและการแปลผล ศึ กษารายกรณี
ต่ าง ๆ ในการใช้สถิ ติในงานวิจยั ด้านอิ เล็กทรอนิ กส์

5731201

เครืองมือวัดอิเล็กทรอนิ กส์
Electronic Instrumentation

3(2-2-5)

ความหมายของเครื องมื อ วัดอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ประเภท ชนิ ดของเครื องมื อวัดแบบต่ างๆ ความรู ้
เบื องต้นที เกียวกับ หน่ ว ยของการวัดมาตรฐานการวัด ความคลาดเคลื อน ความถู กต้อ ง ความเที ยงตรง ความไว
สัญลักษณ์ของเครื องมื อวัด ศึ กษาการทํางานและการใช้งานของเครื องมื อสําหรับวัดค่ าความต้านทาน กําลังไฟฟ้ า
กระแสและแรงดัน ไฟฟ้ าทังไฟฟ้ ากระแสตรงและไฟฟ้ ากระแสสลับ แบบอนาลอกและแบบดิ จิต อล การวัด
สัญญาณรู ปคลื นจากออสซิ ลโลสโคป ความถี เวลา และมุมเฟส เครื องนับความถี เครื องกําเนิดความถีและเครื องมื อ
วัดอิ เล็กทรอนิ กส์ ที ใช้ในงานทางด้านอุ ตสาหกรรม
5731301

การเขียนแบบอิเล็กทรอนิ กส์
Electronic Drawing

2(1-2-3)

อุ ปกรณ์ทางด้า นการเขี ยนแบบ การออกแบบ การใช้อุ ปกรณ์ทางด้า นอาร์ ต เวิ ร์ค ประกอบการ
เขี ยนแบบ สัญ ลัก ษณ์ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเขี ยนและอ่ า นแบบวงจรทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเขี ยนแบบด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือนําไปใช้ในงานอิ เล็กทรอนิ กส์
5731302

อิเล็กทรอนิ กส์ 1
Electronic I

3(2-2-5)

วิ วฒั นาการของอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ความหมาย แขนงและการนําอิ เล็ก ทรอนิ กส์ไปใช้ป ระโยชน์ใ น
งานด้านต่ าง ๆ ทฤษฎี เกียวกับตัวนํา ฉนวน สารกึงตัวนํา โครงสร้าง สัญลักษณ์ ประเภท คุ ณสมบัติ การทดสอบตัว
ต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนียวนํา หลอดสุ ญญากาศ หม้อแปลง ไดโอด ซี เนอร์ ไดโอด ไดโอดชนิ ดพิเศษแบบต่ า ง
ๆ ทรานซี สเตอร์ และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ปฏิ บ ัติ การทดลองเกี ยวกับ การอ่ า นค่ า การวัด ทดสอบอุ ป กรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์ และวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ การอ่ านค่ าพารามิ เตอร์ และค่ าสําคัญต่ างๆ ตามคู่มือ
5731303

อิเล็กทรอนิ กส์ 2
Electronic II

3(2-2-5)

การทํา งานของวงจรอิ เ ล็กทรอนิ กส์ป ระเภททรานซิ สเตอร์ ชนิ ดบีเจที เจเฟท มอสเฟท และออป
แอมป์ การเลื อ กจุ ด การทํา งานของวงจรทางด้า นไฟฟ้ ากระแสตรงและไฟฟ้ ากระแสสลับ รู ปแบบจํา ลอง การ
วิ เคราะห์สญั ญาณขนาดเล็กของวงจรขยาย ผลกระทบที เกิดขึ นเนื องจากโหลด โครงสร้างการทํางานของวงจรแบบ
ผสมสัญญาณ วงจรต่ อเชื อมสัญญาณ วงจรตอบสนองเชิ งความถี วงจรทีมี การป้ อนกลับ และวงจรกลับเฟสสัญญาณ

5732304

อิเล็กทรอนิ กส์
Electronic III

3(2-2-5)

หลั ก การ แผนแบบและการออกแบบวงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ วงจรจ่ายไฟแบบไม่ ค วบคุม
แรงดันไฟฟ้ า วงจรเปรี ยบเทียบแรงดันไฟฟ้ า วงจรผสมแรงดันไฟฟ้ า วงจรจํากัดกระแสคงที การจําแนกประเภท
ของวงจรขยาย วงจรขยายหลายภาค วงจรขยายความแตกต่ าง วงจรขยายกําลัง วงจรขยายทีใช้ออปแอมป์
5731305

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิ กส์ 1
Electronic Laboratory I

2(1-2-3)

ปฏิ บ ัติ ก ารทดลองวงจรเพื อศึ ก ษาคุ ณสมบัติ การทํา งาน ของอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตัว
ต้า นทาน ตัวเก็บ ประจุ ตัวเหนี ยวนํา หลอดสุ ญ ญากาศ อุ ป กรณ์สารกึงตัว นํา ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ ชนิ ด บี เ จที
และเฟท เพือประยุกต์ใช้งานด้านอิ เล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์
5732306

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิ กส์ 2
Electronic Laboratory II

2(1-2-3)

ปฏิ บตั ิ การทดลองคุ ณสมบัติ การทํางาน ของวงจรป้ อนไฟทรานซี สเตอร์ บี เจที ไอซี ออปแอมป์
วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรกลับเฟส วงจรที มี การป้ อนกลับ วงจรขยายหลายภาค วงจรเชื อมต่ อแบบต่ าง ๆ
5732307

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า
Electrical Circuit Analysis

3(2-2-5)

ทฤษฎี ว งจรไฟฟ้ า การวิเ คราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง เทคนิ คการวิ เคราะห์วงจร การวิเ คราะห์
วงจรแม่ เหล็กไฟฟ้ า การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ คุ ณลักษณะและผลตอบสนองของ ตัวต้านทาน ขดลวด
ตัวนํา ตัวเก็บประจุ และหม้อแปลงในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ วงจรเรโซแนนซ์ การวิ เคราะห์สญั ญาณไฟฟ้ า กราฟ
ค่ าพารามิ เตอร์
5732308

การวิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิ กส์
Electronic Circuit Analysis

3(2-2-5)

การวิ เคราะห์วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายความแตกต่ าง วงจรขยายกําลัง วงจรจ่ ายไฟ
วงจรควบคุ ม แรงดัน วงจรตอบสนองความถี วงจรเปรี ยบเที ยบแรงดัน วงจรป้ อนกลับ การประยุกต์ใช้งานออป
แอมป์ แบบต่ างๆ ปฏิ บตั ิ การทดลอง วัดทดสอบ ปรับแต่ งตลอดจนวิเคราะห์แก้ไข

งานตรวจซ่ อมอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
Electronic and Electronic Appliance Reparation

3(2-2-5)

หลักการตรวจซ่ อมอุ ปกรณ์ไฟฟ้ าทัวไป การซ่ อ มอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน งานตรวจซ่ อมระบบ
ไฟฟ้ าในเครื องจักรทีเกียวกับ อุ ป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การบํา รุ งรักษาระบบไฟฟ้ าในเครื องจัก รต่ าง ๆ การซ่ อ ม
อุ ปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้านและระบบควบคุ มเครื องจักร
5731310

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิ กส์
Digital Electronic

3(2-2-5)

ระบบเลขฐานต่ า งๆ การบวก ลบ คู ณ หาร และการเปลี ยนแปลงฐานเลข รหัส เกทพื นฐาน
หลัก การพีชคณิ ต บูล ลี น ตารางตรรก การออกแบบวงจรคอมบิ เนชันลอจิ ก การออกแบบวงจรลอจิ ก โดยใช้ แน
นเกท และ นอร์ เกท โดยทฤษฎี เดอมอร์ แกน ลอจิกเกทชนิ ด แอ็คคูซีฟออร์ แอ็คคูซีฟนอร์ การใช้งานไอซี ดิจิตอล
เกทแบบต่ าง ๆ ทีทีแอล อาร์ ทีแอล ดี ทีแอล ซี มอส และการประยุกต์ใช้งาน ผังคาร์ โนห์ การออกแบบวงจรโดย
ใช้แผนผังคาร์ โนห์
5733311

การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก
Digital and Logic Circuits Design

3(2-2-5)

หลักการเกียวกับการมัลติ เ พล็ก ซ์ ดี มลั ติ เพล็ กซ์ ฟลิ ปฟล็อป หน่ วยความจําและการประยุกต์ใ ช้
งาน ฟลิ ปฟล็อป วงจรนับ วงจรเลื อนและหมุนบิต วงจรการคํานวณ รี จิสเตอร์ ความรู ้เบื องต้นเกียวกับวงจรซี เควน
เชี ยลและการประยุ กต์ใช้งานไอซี ดิจิต อล การต่ อวงจรเพือวัดและทดสอบ ตลอดจนการออกแบบและการใช้โปแก
รมคอมพิวเตอร์ ในการจําลองการทํางาน
5732312

ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
Microprocessor I

3(2-2-5)

พืนฐานไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปั ต ยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ รีจิ สเตอร์ การอ้า ง
แอดเดรส รหัสคําสัง ไทม์ มิงไดอะแกรม การแปลงรหัสข้อ มู ล การออกแบบวงจรพอร์ ต อิ นพุ ต เอาต์ พุ ต การ
ออกแบบวงจรเชื อมต่อหน่ ว ยความจํ า ชิพสนั บ สนุนระบบไมโครโปรเซสเซอร์ การเขี ย นโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี การส่ งถ่ ายข้อมูลในระบบไมโครคอมพิวเตอร์ การเขี ยนโปรแกรมติ ดต่ อวงจรหน่ วยความจํา การ
เขี ยนโปรแกรมรับส่ งข้อมูลกับอุ ปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต

5732313

ไมโครโปรเซสเซอร์ 2
Microprocessor II

3(2-2-5)

โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิ ดของไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบบัส
รี จีสเตอร์
การอ้า งแอดเดรส รหัสคํา สัง การเชื อมต่ อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ กบั หน่ ว ยความจํา อุ ปกรณ์อินพุ ต-เอาต์พุ ต การ
วิ เคราะห์ระบบ การเขี ยนโฟลว์ชาร์ ท การเขี ยนโปรแกรมแอสเซมบลี การแปลภาษา การโปรแกรมหน่ วยความจํา
และการนําไปประยุกต์ใช้งาน
5733314

การประยุกต์ ใช้ งานไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Application

3(2-2-5)

การเชื อมต่ อวงจรผ่านพอร์ ตอนุ กรม การเชื อมต่ อ ทรานสดิ วเซอร์ และตัว ตรวจจับ การประยุก ต์
และใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ ค วบคุ มเครื องมื อ เครื องใช้ไฟฟ้ า-อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ ระบบจักรกล ระบบป้ องกันภัย
ระบบโทรศัพท์ ระบบสื อสาร
5733315

เซนเซอร์ แ ละทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers

3(2-2-5)

ทฤษฏี ก ารวัด เบื องต้น โครงสร้า งและคุ ณสมบัติข องเซนเซอร์ และทรานสดิ ว เซอร์ ที ใช้ในงาน
อุ ตสาหกรรม การตรวจจับแสง สี เสี ยง อุ ณหภูมิ การวัดความดัน วัดการไหล วัดระดับ และการวัดค่ าความเป็นกรดด่ าง การแปลงสัญญาณจากเซนเซอร์ และทรานสดิ วเซอร์ เป็นสัญญาณมาตรฐาน
5733316

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
Electronic Circuit Design

3(2-2-5)

การออกแบบวงจรเชิ งเส้น และวงจรสวิ ท ซ์ โดยใช้อุป กรณ์อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ประเภทพาสซี พ และ
แอคที พ จํา พวกตัว ต้า นทาน คาปาซิเตอร์ อิ น ดัค เตอร์ ทรานซิ สเตอร์ประเภทบี เ จที เฟท ไอซี ห รืออุ ป กรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์อย่า งอื น คุ ณ สมบัติของวงจรวมแบบเชิ งเส้นต่ า งๆ การออกแบบใช้งานในวงจรขยายสัญญาณ วงจร
เปรี ยบเที ยบ วงจรขยายความแตกต่ าง วงจรกรองความความถี วงจรแหล่ งจ่ ายไฟ วงจรกําเนิด สัญญาณ และวงจร
เปลียนรู ปสัญญาณ

5734317

การออกแบบแหล่งจ่ ายไฟแบบสวิทชิ ง
Switching Power Supply Design

3(2-2-5)

การทํา งานของแหล่ งจ่ ายไฟแบบสวิ ทชิ ง การลดทอนแรงดัน ไฟตรงค่ า สูง แรงดันไฟตรงค่ า ตํา
คอนเวอร์ เ ตอร์ แบบต่ า งๆ การออกแบบและพันหม้อแปลงแบบสวิ ท ชิ ง วงจรควบคุ ม สําหรับ สวิ ท ชิ ง อุ ปกรณ์
ประกอบวงจร การทดสอบและการนําไปใช้งานในวงจรต่ างๆ
5734318

อิเล็กทรอนิ กส์กําลัง
Power Electronic

3(2-2-5)

ระบบไฟฟ้ ากํา ลัง อุ ปกรณ์อิเ ล็กทรอนิ กส์ก าํ ลัง วงจรเปลี ยนเอซี เป็นดี ซี วงจรเปลี ยนดี ซีเป็ นดี ซี
วงจรเปลียนเอซี เป็นเอซี วงจรเปลี ยนดี ซีเป็นเอซี วงจรควบคุมมอเตอร์ กระแสตรงและมอเตอร์ กระแสสลับ ตัวอย่า ง
วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์กาํ ลังในงานอุตสาหกรรม
5732319

เทคโนโลยีแผ่ นวงจรพิมพ์
Printed Circuit Board Technology

3(2-2-5)

เครื องมื อและอุ ปกรณ์ในการทําแผ่นวงจรพิมพ์ การออกแบบลายวงจร เทคนิคการทําซิ ลค์สกรีน
บนแผ่นวงจรพิมพ์ การกัดแผ่นวงจรพิมพ์และการเตรี ยมแผ่นวงจรพิมพ์ เพือติ ดตังอุ ปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
5732320

เทคโนโลยีเครื องเสี ยง
Audio Equipment Technology

3(2-2-5)

การทํางานของเครื องขยายเสี ยงแบบต่ างๆ ข้อ ดี และข้อเสี ยของเครื องขยายเสี ยงแต่ ละแบบ การ
สร้างประกอบเครื องขยายเสี ยง เทคนิ คการปรับ แต่ ง หลัก การวิ เคราะห์อ าการเสี ยการดูแลรักษาและติ ด ตังวงจร
เครื องขยายเสี ยง ระบบลํา โพง ให้มีการคํา นวณปฏิ บตั ิ การทดลองเกียวกับเครื องขยายเสี ยงและอุ ป กรณ์ตามความ
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับทฤษฎี

5733321

เทคโนโลยีโทรทัศน์ สี
Color Television Technology

3(2-2-5)

หลักการทํางานของเครื องรับโทรทัศน์สี เครื องรับโทรทัศน์ในปัจจุ บนั การรับสัญญาณ การมอ
ดูเลชันและการดี มอดู เลชัน สัญ ญาณสี การสแกนนิ ง การทํางานของระบบไฟแบบสวิ ทชิ ง การควบคุ มระบบการ
ทํางานโดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร์ หลักการวิ เคราะห์อ าการเสี ยของภาคต่ าง ๆ และการปรับแต่ งวงจร ฝึ กปฏิ บ ัติ
และแก้ปัญหา
5734322

เทคโนโลยีวิดีโอคอมแพคดิสก์
Video Compact Disc Technology

3(2-2-5)

หลักการทํา งานของวิ ดี โอคอมแพคดิ สก์ เทคนิ ค การบันทึ กข้อ มูล การอ่ า นข้อมู ลระบบต่ าง ๆ
ของวิ ดีโอคอมแพคดิ สก์ หน้าที และการทํางานของภาคต่ าง ๆ ภาคควบคุ มระบบกลไก ภาคจ่ ายไฟ ภาคถอดรหัส
สัญ ญาณภาพและสัญ ญาณเสี ยง ภาคเซอร์ โว ปฏิ บ ัติ ก ารตรวจสอบวัดรู ป คลื นสัญ ญาณ การปรั บ แต่ งตลอดจน
วิ เคราะห์หาจุ ดบกพร่ องต่ างๆ ทีเกิดขึ น
5733323

ระบบควบคุมด้ วยไมโครคอมพิวเตอร์
Control System by Microcomputer

3(2-2-5)

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับสูงชนิ ดแปดบิ ต สิ บหกบิ ต สามสิ บ
สองบิ ต การใช้ชุดคําสัง การออกแบบวงจรต่ างๆ การเขี ยนโปรแกรม การเชื อมต่ อกับไมโครคอมพิวเตอร์ แบบหนึ ง
ต่ อหนึ งและแบบเครื อข่ าย การเชื อมต่ อกับอุ ปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง
5733324

การออกแบบและเทคนิ คการเชื อมต่ อระบบ
Design and Interfacing Techniques

3(2-2-5)

พืนฐานของการเชื อมต่ อระบบสถาปั ต ยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ ชุ ด คําสัง
การเขี ยน
โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาํ หรับการเชื อมต่ อกับพอร์ ตแบบขนาน การเชื อมต่ อกับพอร์ ต
แบบอนุ กรม การเชื อมต่ อกับอุปกรณ์อิน พุต-เอาท์พุ ต การเชื อมต่ อกับวงจรดิ จิต อล การเชื อมต่ อกับวงจรดิ จิตอล
การเชื อมต่ อกับวงจรอนาล็อก การเชื อมต่ อกับวงจรรับส่ งข้อมูลแบบไร้สาย

5733325

หม้ อแปลงไฟฟ้ า
Electrical Transformer

2(1-2-3)

ความหมาย โครงสร้าง ส่ วนประกอบ ของหม้อแปลงไฟฟ้ าเฟสเดี ยวชนิ ดแยกขด การออกแบบ
การทดสอบ คุ ณสมบัติและการนําไปใช้งาน ปฏิ บตั ิ การพันขดลวด การใส่ แกน การอบอาบฉนวน การวัดหาขัว การ
ต่ อสายและการทดสอบหม้อแปลง
5732401

เครืองรับวิทยุ
Radio Receiver

3(2-2-5)

ทฤษฎี การกระจายคลื น ย่านความถี ระบบสื อสารต่ างๆ หลักการรับและส่ งวิ ทยุแบบต่ างๆ วงจร
การทํางาน การสร้าง การปรับ แต่ ง ตลอดจนการซ่ อม การแก้ไขดัด แปลงเครื องรับ วิ ทยุ เอเอ็ม เอฟเอ็ม เอฟ
เอ็มสเตอริ โอมัลติ เพล็กซ์ และวิทยุโทรคมนาคมเบื องต้น
2

เทคโนโลยีโทรคมนาคม
Telecommunications Technology

3(2-2-5)

การสื อสารแบบต่ างๆ หลักการทํางานและการติ ดตังวิ ทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ไมโครเวฟ เรดาร์
ดาวเที ยมและอุ ปกรณ์ทีเกียวข้อง ศึ กษาการทํางานของวงจรสร้างความถี การส่ งและการรับสัญญาณของระบบต่าง ๆ
5731501

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology

2(1-2-3)

โครงสร้างและองค์ป ระกอบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิ วเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟท์ แวร์ และพี เพอร์
แวร์ เมนบอร์ด ซี พี ยู แรม เมาส์ คี ร์บ อร์ ด จอภาพ การใช้งานคํา สังดอส การใช้งานซอฟท์ แ วร์ พื นฐานของ
คอมพิวเตอร์ ดา้ นการจัดการเอกสาร การคํานวณ การนําเสนองาน การใช้งานอิ นเตอร์ เน็ตเบืองต้นและการสร้างเว็ ป
ไซต์อย่างง่ายเพือการนําเสนอข้อมูลบนเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ต
5732502

การเขียนโปรแกรมเพื อควบคุมระบบบนเว็บ
Programming for System Control on Web

3(2-2-5)

พืนฐานและหลักการของการสร้างเว็ บไซต์ ศึ ก ษาซอฟท์แ วร์ ทีเกี ยวข้อ งกับ การพัฒนาเว็ บไซต์
ภาษาโปรแกรมทีใช้ในการสร้างเว็บไซต์ การเขี ยนโปรแกรมเพือควบคุ มอุปกรณ์ต่างๆผ่านเว็บไซต์

5732503

วงจรและการซ่ อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Circuit and Maintenance

3(2-2-5)

ระบบบัส การตรวจสอบสัญ ญาณนาฬิ ก า การอิ นเตอร์ เ ฟส หน่ ว ยความจํา หน่ ว ยป้ อนข้อ มู ล
หน่ วยแสดงผล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประกอบคอมพิวเตอร์ การซ่ อมบํารุ งรัก ษา การติ ดตังระบบปฏิ บตั ิ การ
และโปรแกรมประยุกต์
5731504

อัลกอริ ทึมและการเขียนโปรแกรม
Algorithm and Programming

3(2-2-5)

หลักการและโครงสร้างของภาษาซี ตัวแปร ตัว กระทํา และฟังก์ชนั ขันตอนการเขี ยนและพัฒนา
โปรแกรม การเขี ยนผังงาน การเขี ยนโปรแกรมและการทํา งานของโปรแกรม อัล กอริทึ มแบบต่ า งๆ การเขี ยน
โปรแกรมภาษาซี เบื องต้นเพือการควบคุ มอุปกรณ์ภายนอก
5732505

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3(2-2-5)

หลักการเกียวกับการวิเ คราะห์ระบบ และการวางแผนแก้ปั ญหา ขอบข่ายของการวิเ คราะห์ การ
ตรวจสอบระบบ การศึ กษาความเป็นไปได้ การวิ เคราะห์รายละเอี ยด ระบบที ใช้ใหม่ กบั ระบบเดิ ม การออกแบบการ
นําข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้ มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ และการนําไปใช้ รวมถึง
การแก้ไขและบํารุ งรักษา การทําผังระบบการสื อสาร
5732506

การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทัวไป
Application of General Software Package

3(2-2-5)

โครงสร้างและการติ ดตังโปรแกรมสําเร็ จรู ป อิ เล็ก ทรอนิ กส์ การใช้งานโปรแกรมการเขี ยนแบบ
วงจรอิ เ ล็กทรอนิ กส์ การวิ เ คราะห์ว งจรอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ จําลองการทํางานวงจรอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ โปรแกรมนําเสนอ
ข้อมูล โปรแกรมการคํานวณ และการจัดการรายงาน
5733507

การโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

3(2-2-5)

พืนฐานเกียวกับ การติ ดต่ อกับผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก ความหมาย หน้า ที และการจัดการข่ าวสารที ใช้
ติ ด ต่ อ กัน การใช้งานร่วมกัน ของข้อ มู ล ระหว่างแอพพลิ เ คชัน เทคนิ ค การออกแบบและใช้ งาน ปุ่ มควบคุม

คอนโทรลไดอะล็อ กบล็อก ในการติ ด ต่ อกับผูใ้ ช้ รู ปแบบและวิ ธีการในการติ ดต่ อกับเอกสาร แบบซิ งเกิลและมัล ติ
เปิ ลด็อกคิวเมนท์ การออกแบบสร้างคลาสและออบเจคมาตรฐาน
5733508

ระบบฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
Electronic Data Base System

3(2-2-5)

ความสําคัญของระบบข้อมูลต่ อการบริ หาร การตัดสิ นใจ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของระบบ
ข้อมู ล ผลกระทบของการใช้ระบบข้อมู ลในการบริ หารและการตัด สิ นใจ การวิ เ คราะห์ ออกแบบฐานข้อมู ล การ
บริ หารฐานข้อมูล ตัวอย่างงานและการพัฒนาฐานข้อมูลในงานอิเล็กทรอนิ กส์
5733509

คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุมระบบ
Computer in Control Systems

3(2-2-5)

การวิ เคราะห์การออกแบบฮาร์ ดแวร์ และโปรแกรมควบคุ ม การนําโครงสร้าง คอมพิวเตอร์ มาใช้
ในระบบควบคุ ม การประมาณค่ าพารามิ เตอร์ การจําลองแบบทางไดนามิ กส์ การจัดตําแหน่ งข้อมูล หน่ วยความจํา
โปรเซสเซอร์ การสร้างวิ ธีก ารออกแบบ การใช้ไฮบริ ด และดิ จิ ต อลคอมพิ ว เตอร์ ในงานอุ ต สาหกรรม การใช้
โปรแกรมจําลองหรื อโปรแกรมปฏิ บตั ิ การจริ งที มี และการฝึ กทักษะในโรงงานอุ ตสาหกรรม
5731510

สถาปั ตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Architecture

3(2-2-5)

หลัก พืนฐานของสถาปั ต ยกรรมและองค์ประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ พัฒนาการคอมพิ วเตอร์
ปฏิบตั ิ การด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ทีเกียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ขันตอนการคิ ดคํานวณ การเชื อมโยงของ
ระบบต่ างๆ ในคอมพิวเตอร์ ลําดับการทํางานของอุ ปกรณ์ หน่ วยความจํา อุ ปกรณ์จดั เก็บข้อมูล อิ นพุต/เอาต์พุต และ
หน้าที ต่ างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
5733511

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ด้ วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Electronic Circuit Design

3(2-2-5)

หลักการและวิธีการใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการออกแบบ วิ เคราะห์ และการจําลองการสร้าง
วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ฝึ กปฏิบตั ิ ในการเขี ยนและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

5734512

การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Design

3(2-2-5)

สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรเลอร์
เทคโนโลยีหน่ วยความจํา เทคโนโลยีชีพสนับ สนุ น ระบบสัญญาณนาฬิ กา ระบบบัส การอ้างแอดเดรส การ
เชื อมต่ อระบบคอมพิวเตอร์ การเชื อมต่ อผ่านพอร์ ตมาตรฐาน พอร์ ตไอซา พอร์ ตพีซีไอ พอร์ ตเอจี พี การเขี ยน/อ่าน
หน่ วยความจํา แรม รอม วงจรสื อสารแบบขนาน วงจรอนุ กรม การทําดี เอ็มเอ และวงจรอิ นเตอร์ รัพท์
5734513

เครือข่ ายไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Network

3(2-2-5)

โครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมของระบบเครื อข่ายคอมพิ ว เตอร์ ไอเอสโอ/โอเอสไอ โมเดล
โปรโตคอล และโปรโตคอลสําหรับการประยุกต์ใช้งานด้า น ทรานเซคชันโปรเซสซิ ง ดิ สทริ บิวเทด เดตาร์ โปรเซส
ซิ ง คุ ณ สมบัติและหน้าที ของอุ ปกรณ์เ ครื อ ข่ าย การดูแลรักษาระบบเครือข่ า ย การออกแบบและติ ดตังเครือข่ า ย
ไมโครคอมพิวเตอร์
5733601

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System

3(2-2-5)

การควบคุ มอัตโนมัติ หลักการควบคุ ม ลู ปปิ ดวงจรและเปิ ดวงจร ระบบควบคุ ม ลูปปิ ดวงจรโดย
อัตโนมัติ อุ ป กรณ์ทีใช้ในระบบควบคุ ม อุ ปกรณ์ในการวัดและตรวจจับ การวัด แรง การวัด ความเร็ ว การวัดกําลัง
การวัดอุ ณหภูมิ และเครื องวัดอุ ณหภูมิ การวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิ เคราะห์ วิ ธีการ
ควบคุ มกระบวนการทางอุ ตสาหกรรม
5733602

เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิ กส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics Technology

3(2-2-5)

อุ ปกรณ์อิเล็ กทรอนิ กส์ที ใช้ในงานอุ ตสาหกรรม อุ ปกรณ์ไทรี สเตอร์ อุ ปกรณ์ตรวจจับอุณ หภูมิ
และตรวจจับแสง อุ ปกรณ์ป้องกัน วงจรหน่ วยเวลาและการใช้งาน วงจรเรี ยงกระแสหลายเฟสชนิ ดโซลิ ดสเตท วงจร
ควบคุ มแรงดัน การประยุกต์ใช้งานอุ ปกรณ์ไทริ สเตอร์ วงจรรวม วงจรดิ จิตอล วงจรการควบคุ มแบบลําดับ วงจร
การควบคุ มเชิ งตัวเลข ในงานอุ ตสาหกรรม

5734603

เทคโนโลยีพีแอลซี
PLC Technology

3(2-2-5)

ความเป็นมาและความสําคัญในการควบคุมระบบอัตโนมัติ จุ ดประสงค์ของการควบคุ มระบบ
อัตโนมัติ โครงสร้างของพีแอลซี ขนาดใหญ่ ภาษาสําหรับพีแอลซี ซี เควนซ์เชี ยลฟังก์ชนั ชาร์ ต ภาษาลิทเทอร์ ราล
ฟังก์ชนั บล็อก หลักในการเขี ยนโปรแกรมด้วยภาษาต่ างๆ อุ ปกรณ์เชื อมต่ อต่ างๆ ของระบบพีแอลซี เทคนิ คการป้ อน
ข้อมูลของระบบตามรอบการทํางาน การป้ อนข้อมูลผ่านระบบข่ายงาน การเลื อกใช้และการติ ดตัง การควบคุมพีแอล
ซี ขนสู
ั ง เทคนิ คการใช้คาํ สังเฉพาะ การควบคุมด้วยสัญญาณแอนะลอก การติ ดต่ อสื อสารระหว่างพีแอลซี การ
ทดสอบระบบควบคุ มแบบเชื อมโยง
5734604

เทคโนโลยีห่ ุนยนต์
Robotic Technology

3(2-2-5)

ระบบอัต โนมัติต่า งๆ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ และการเชื อมต่ อ ตัว ควบคุ ม ขนาดเล็ กและชิ พ
แปรสภาพสัญ ญาณดิ จิ ตอล การใช้ต ัวควบคุ มในสภาพปั จจุบ ัน ระบบประสานหุ่ นยนต์ และการเคลื อนไหว การ
ควบคุ มทิ ศทาง เทคนิ คและการใช้การควบคุ มโดยหุ่ นยนต์ หุ่ นยนต์แบบจับสัญญาณและหุ่ นยนต์แบบอัจฉริ ยะ
5733701

วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3(3-0-6)

วัสดุ วิศวกรรมชนิ ดต่ างๆ แผนภาพสมดุ ลและการแปรผลการทดสอบและความหมายของสมบัติ
ต่ างๆ โครงสร้างมหภาคและจุล ภาคทีสัมพันธ์กบั สมบัติต่างๆ ของวัสดุ วิ ศวกรรม กระบวนการผลิ ตทัวไปสําหรั บ
ผลิ ตภัณฑ์ทีทําจากวัสดุ วิ ศวกรรม สมบัติทางแม่ เหล็กและไฟฟ้ าของวัสดุ สภาพนําไฟฟ้ ายิงยวด สมบัติของไดอิ เล็ ก
ตริ ก สารกึงตัวนําบริ สุทธิ และสารกึงตัวนําเจือสาร รอยต่ อพีเอ็นของสารกึงตัวนํา หลักการทํางานของอุ ปกรณ์ไฟฟ้ า
และอิ เล็กทรอนิ กส์ และการประยุกต์ใช้งาน
5733702

วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering

3(3-0-6)

หลักการขันพืนฐานทางวิ ศวกรรม เพือการป้ องกันอุ บตั ิ เหตุ ในโรงงาน การวางแผนและมาตรการ
เพือความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพือลดอุ บ ัติเหตุ ให้นอ้ ยทีสุ ด การออกแบบอุ ปกรณ์ต่า ง ๆ เพื อ

ป้ องกัน อุ บ ัติ เ หตุ ทีอาจเกิ ด ขึ นในงานเชื อม งานไฟฟ้ า งานที เกี ยวข้อ งกับ เชื อเพลิ งและสารที เป็ นพิ ษ การจัด
หน่ วยงานเพือบริ หารงานด้านการวางแผนเพือความปลอดภัย
5733703

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ กร
Industrial Psychology and Organization

3(3-0-6)

การปฏิ บตั ิ ทางอุ ตสาหกรรมและผลของการปฏิ บตั ิ ทางอุ ตสาหกรรมทีมี ต่อมนุ ษย์ ทฤษฎี องค์การ
ความเป็ นมาของจิ ตวิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ก าร แนวความคิ ด ทีสําคัญของจิ ตวิ ทยามาประยุ ก ต์ก บั ปั ญหาที
น่ าสนใจ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความเหนือยล้า ความปลอดภัย การสื อสาร และการเป็นผูน้ าํ ตลอดจน
วิ ธีแก้ปัญหาของมนุ ษย์ในอุ ตสาหกรรมและองค์การ
5733704

การเขียนรายงานด้ านเทคนิ ค
Technical Report Writing

3(3-0-6)

รู ปแบบของการเขี ยนรายงานด้า นเทคนิ ค การรายงานผลต่ อการผลิ ต การรายงานการบํา รุ งรักษา
เครื องจักรกล การรายงานผลการตรวจซ่ อมเครื องจักรกล สภาพการทํางาน การเกิดอุ บตั ิ เหตุ ปัญหาและอุ ปสรรคใน
การทํางาน ตลอดจนรายงานต่ าง ๆ ทีเกียวข้องกับงานอุ ตสาหกรรม
5734705

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management

3(3-0-6)

ประวั ติ ค วามเป็ นมาของการควบคุ ม คุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับ งาน
อุ ต สาหกรรม หลัก การและเทคนิ คในการบริหารคุ ณภาพระบบประกันคุ ณ ภาพ และการรั บ รองคุ ณภาพในงาน
อุ ตสาหกรรม
5734801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พอิเล็กทรอนิ กส์
Preparation for Professional Experience in Electronic

2(90)

จัดกิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชี พในด้านการรับรู ้
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณลักษณะที
เหมาะสมกับวิชาชี พ

5734802

การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พอิเล็กทรอนิ กส์
Field Experience in Electronic
ฝึ กงานภายในหรื อภายนอกสถานศึกษาในแหล่ งวิ ทยาการ

5(450)

สถานประกอบการของทางราชการ

หรื อเอกชน
5734803

โครงงานอิเล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์
Electronic Computer Project

5(450)

นักศึ กษาจะต้อ งทําโครงงานขึ นมาอย่างน้อ ย 1 โครงงาน โดยให้น ักศึ กษาประยุ กต์ใ ช้ค วามรู ้ ที
เรี ยนมาเพื อออกแบบและพัฒนางานทางด้านอิ เล็กทรอนิ ก ส์คอมพิวเตอร์ ทีใช้งานได้จริ ง นัก ศึ กษาจะต้อ งวิ เคราะห์
ปัญ หา กํา หนดวิ ธีก ารแก้ปั ญ หาและออกแบบระบบโดยใช้ท ฤษฏี และหลัก การต่ า งๆ ในสาขาอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
คอมพิวเตอร์ หรื อสาขาที เกียวข้อง เพือให้โครงงานนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
5734804

การเตรียมสหกิจศึ กษา
Cooperative Education Preparation

2(90)

หลักการ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบี ยบข้อบังคับทีเกียวข้อง ความรู ้พืนฐาน
และเทคนิ คในการสมัครงานอาชี พ ความรู ้พืนฐานในการปฏิบตั ิ งาน การสื อสารและมนุ ษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิ กภาพ ระบบการบริ หารคุ ณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ คการนําเสนอ การเขี ยนรายงาน
5734805

สหกิจศึ กษา
Cooperative Education

6(540)

การปฏิบตั ิ งานในลักษณะพนักงานชัวคราว ตามโครงงานทีได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ

5733901

ปั ญหาพิเศษด้ านอิเล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์
Special Problem in Computer Electronic

3(2-2-5)

ศึ ก ษาค้น คว้า ทดลองทางทฤษฏี และปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ ปั ญ หาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ค อมพิ ว เตอร์
อิ เล็กทรอนิ กส์อุตสาหกรรม และเรื องที สนใจ

5734902

การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิ กส์
Research and Development in Electronic

3(2-2-5)

ทฤษฎี หลักการวิ จยั ทัวไปและการวิ จยั เชิ งพัฒนา ขันตอนการเขี ยนเอกสารประกอบการวิ จยั การ
วิ จยั และพัฒนาอุปกรณ์เครื องมื อและเครื องใช้เกียวกับงานอิ เล็กทรอนิ กส์
3

สั มมนางานอิเล็กทรอนิ กส์คอมพิวเตอร์
Computer Electronic Seminar

3 (2-2-5)

หลักการจัดการสัมมนาในแบบต่ าง ๆ จัดการสัมมนาในและ/หรือนอกห้องเรี ยน เพือแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ในงานอุ ตสาหกรรม ระหว่ างนักศึ กษา อาจารย์ วิ ทยากร เพือหาแนวทางแก้ปัญหา และวิธีดาํ เนินงาน
อุ ตสาหกรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ

