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ข  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกติ 

(1)  กลุ่มวิชาพื�นฐานวิชาชีพ 9 หน่วยกิต 

5731001 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 

Electronic Engineering Mathematics I 

3(3-0-6) 

5733002 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 

Electronic Engineering Mathematics II 

3(3-0-6) 

5733003 ภาษาองักฤษเพื�ออิเล็กทรอนิกส ์

English  for  Electronic   

3(3-0-6) 

(2) กลุ่มวิชาชีพ             ไม่นอ้ยกว่า 91 หน่วยกิต 

    วิชาชีพ (บงัคบั)                                  29 หน่วยกิต 

 

5731201 เครื�องมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Instrumentation 

3(2-2-5) 

5731301 การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส ์

Electronic Drawing  

�(�-�-�) 

5731302 อิเล็กทรอนิกส์ 1 

Electronic I 

3(2-2-5) 

5732307 การวิเคราะหว์งจรไฟฟ้า  

Electrical Circuit Analysis 

3(2-2-5) 

5732308 การวิเคราะหว์งจรอิเล็กทรอนิกส ์  

Electronic Circuit Analysis 

3(2-2-5) 

5731310 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์  

Digital Electronic 

3(2-2-5) 

5732312 ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 

Microprocessor I 

3(2-2-5) 

5731504 อลักอริทึมและการเขียนโปรแกรม 

Algorithm  and Programming 

3(2-2-5) 

5732505 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

5731510 สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ 

Microcomputer Architecture 

3(2-2-5) 

 

  



วิชาชีพ (เลือก)   ไม่นอ้ยกว่า     55  หน่วยกิต 

เลือก ก ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี�ไม่นอ้ยกว่า     49 หน่วยกิต 

 

5733101 สถิติสาํหรับงานวิจยัทางอิเล็กทรอนิกส ์

Statistics for Research in Electronic 

3(3-0-6) 

5731303 อิเล็กทรอนิกส์ 2 

Electronic II 

3(2-2-5) 

5732304 อิเล็กทรอนิกส์ 3 

Electronic III 

3(2-2-5) 

5731305 ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์ � 

Electronic Laboratory I 

2(1-2-3) 

5732306 ปฏิบติัการอิเล็กทรอนิกส์ � 

Electronic Laboratory II      

2(1-2-3) 

5732309 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

Electronic and Electric Appliance Reparation 

3(2-2-5) 

5733311 การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก  

Digital and logic Circuits Design 

3(2-2-5) 

5732313 ไมโครโปรเซสเซอร์ 2 

Microprocessor II 

3(2-2-5) 

5733314 การประยุกต์ใชง้านไมโครโปรเซสเซอร์ 

Microprocessor Applicat ion 

3(2-2-5) 

5733315 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 

Sensors and Transducers 

3(2-2-5) 

5733316 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Circuit Design         

3(2-2-5) 

5734317 การออกแบบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ�ง 

Switching power Supply Design 

3(2-2-5) 

5734318 อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั  

Power Electronic 

3(2-2-5) 

5732319 เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ ์

Printed Circuit Board Technology 

3(2-2-5) 

  



5732320 เทคโนโลยีเครื�องเสียง 

Audio Equipment Technology 

3(2-2-5) 

5733321 เทคโนโลยีโทรทศัน์สี 

Color Television Technology 

3(2-2-5) 

5734322 เทคโนโลยีวิดีโอคอมแพคดิสก ์

Video Compact Disc Technology 

3(2-2-5) 

5733323 ระบบควบคุมดว้ยไมโครคอมพิวเตอร์ 

Control System by Microcomputer 

3(2-2-5) 

5733324 การออกแบบและเทคนิคการเชื�อมต่อระบบ 

Interfacing and Design Techniques  

3(2-2-5) 

5733325 หมอ้แปลงไฟฟ้า  

Electrical Transformer    

2(1-2-3) 

5732401 เครื�องรับวิทยุ 

Radio Receiver 

3(2-2-5) 

������2 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

Telecommunicat ions Technology 

3(2-2-5) 

5731501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Computer Technology      

2(1-2-3) 

5732502 การเขียนโปรแกรมเพื�อควบคุมระบบบนเว็บ  

Programming for System Control on Web 

3(2-2-5) 

5732503 วงจรและการซ่อมบาํรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 

Microcomputer Circuit and Maintenance 

3(2-2-5) 

5732506 การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทั�วไป 

Applicat ion of General Software Package 

3(2-2-5) 

5733507 การโปรแกรมแบบวิชวล 

Visual Programming 

3(2-2-5) 

5733508 ระบบฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส ์

Electronic Data Base System 

3(2-2-5) 

5733509 คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมระบบ 

Computer in Control System 

3(2-2-5) 

  



5733511 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

Computer Aided Electronic Circuit Design 

3(2-2-5) 

5734512 การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์ 

Microcomputer Design 

3(2-2-5) 

5734513 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ 

Microcomputer Network 

3(2-2-5) 

5733601 ระบบควบคุมอตัโนมติั 

Automatic Control System 

3(2-2-5) 

5733602 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

Industrial Electronics Technology 

3(2-2-5) 

5734603 เทคโนโลยีพีแอลซี 

PLC Technology 

3(2-2-5) 

5734604 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 

Robotic Technology 

3(2-2-5) 

5732901 ปัญหาพิเศษดา้นอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

Special Problem in Computer Electronic   

3(2-2-5) 

5734902 การวิจยัและพฒันาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Research and Development in Electronic 

3(2-2-5) 

5734903 สมัมนางานอิเล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์ 

Computer Electronic Seminar 

3(2-2-5) 

 

เลือก ข บริหารงานอุตสาหกรรม ไม่นอ้ยกว่า         6       หน่วยกิต 

5733701 วสัดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

5733702 วิศวกรรมความปลอดภยั 

Safety Engineering 

3(3-0-6) 

5733703 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร  

Industrial Psychology and Organization 

3(3-0-6) 

5733704 การเขียนรายงานดา้นเทคนิค 

Technical Report Writing 

3(3-0-6) 

  



5734705 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

Industrial Quality Management      

3(3-0-6) 

(3) กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7-8 หน่วยกิต 

 

 

 

 

หรือ 

 

5734801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

อิเล็กทรอนิกส ์

Preparation for Professional Experience in 

Electronic  

2(90) 

5734804 เตรียมสหกิจศึกษา 

Cooperative Education Preparation 

2(90) 

 

 

หรือ 

 

หรือ 

 

5734802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 

Field Experience in Electronic 

5(450) 

5734803 โครงงานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  

Electronic Computer Project 

5(450) 

5734805 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 

6(540) 

 

หมายเหตุ : นกัศึกษาที�เลือกเรียนรายวิชา 5734802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ หรือ    5734803 

โครงงานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 5734801 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผูท้ี�เลือกเรียน 5734805 สหกิจศึกษา ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 5734804 

เตรียมสหกิจศึกษา 

 

      

ค  หมวดวิชาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

  เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบัรายวิชา  ที�เคย

เรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาํเร็จหลกัสูตรของ

สาขาวิชา 
  



 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

5731001  คณิตศาสตร์วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์  1     3(3-0-6) 

  Electronic Engineering Mathematics I 

 

 สถิติเบื�องตน้  พีชคณิตเชิงเสน้  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  การแกส้มการโดยใช ้   เมทริกซ์และ   

ดีเทอร์มิแนนต์ เวคเตอร์วิเคราะห์ เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ และ เคิร์ล แคลคูลสัเบื�องตน้ว่าดว้ยลิมิต ความต่อเนื�อง  

การหาอนุพนัธ์  ค่าสูงสุดและค่าตํ�าสุด  การอินทิเกรต 

   

5733002  คณิตศาสตร์วิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์  2      3(3-0-6) 

  Electronic Engineering Mathematics II  

 

  เทคนิคการอินทิ เกรต  อนุกรมชนิดต่าง ๆ  ฟังกช์ันของตวัแปรเชิงซอ้น  สมการอนุพนัธ์อันดับ

หนึ�ง ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั�งการประยุกต์ สมการเชิงเสน้อนัดบัสูง  และการประยุกต์ ฟังกช์นัเชิงฉาก การแปลงลา

ปลาซ และผลประสานวิธีเชิงตัวเลขในการแกส้มการอนุพนัธ์ย่อย     อนุกรมฟูเรียร์  การวิเคราะห์เมตริกซ์  การ

ประยุกต์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 

5733003  ภาษาองักฤษเพื�ออเิลก็ทรอนิกส์      3(3-0-6) 

English  for  Electronic    

 

 การใชภ้าษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร การพฒันาและฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียน การอ่านบทความดา้นเทคนิค บนัทึกขอ้ความ คู่มือการใชเ้ครื�องมือ อุปกรณ์  เครื�องจกัร  ผลิตภณัฑ์  ตาม

ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั�น ๆ   บรรยาย และนาํเสนอ 

  

5733101  สถิติสําหรับงานวิจัยทางอเิลก็ทรอนิกส์    3(3-0-6) 

  Statistics for Research in Electronic  

 

 หลกัการทางสถิติ การประยุกต์ใชส้ถิติกบังานดา้นอิเล็กทรอนิกส์ การใชส้ถิติในการออกแบบ

วิจยั การใชซ้อฟแวร์คอมพิวเตอร์ทางสถิติในงานวิจยั การวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิติและการแปลผล ศึกษารายกรณี

ต่าง ๆ ในการใชส้ถิติในงานวิจยัดา้นอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 



5731201  เครื�องมือวัดอเิลก็ทรอนิกส์       3(2-2-5) 

  Electronic Instrumentation  

 

 ความหมายของเครื� องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ชนิดของเครื� องมือว ัดแบบต่างๆ ความรู้

เบื�องต้นที� เกี�ยวกบัหน่วยของการวัดมาตรฐานการวัดความคลาดเคลื�อน ความถูกต้อง ความเที�ยงตรง ความไว 

สญัลกัษณ์ของเครื�องมือวดั ศึกษาการทาํงานและการใชง้านของเครื�องมือสาํหรับวดัค่าความตา้นทาน กาํล ังไฟฟ้า 

กระแสและแรงดันไฟฟ้าทั� งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ  แบบอนาลอกและแบบดิจิตอล  การวัด

สญัญาณรูปคลื�นจากออสซิลโลสโคป ความถี� เวลา และมุมเฟส เครื�องนบัความถี� เครื�องกาํเนิดความถี�และเครื�องมือ

วดัอิเล็กทรอนิกส์ ที�ใชใ้นงานทางดา้นอุตสาหกรรม 

   

5731301  การเขียนแบบอเิล็กทรอนิกส์     2(1-2-3) 

  Electronic Drawing   

 

  อุปกรณ์ทางดา้นการเขียนแบบ การออกแบบ การใชอุ้ปกรณ์ทางดา้นอาร์ตเวิร์ค ประกอบการ

เขียนแบบ สญัลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนและอ่านแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อนาํไปใชใ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ 

   

5731302  อเิล็กทรอนิกส์  1       3(2-2-5) 

  Electronic I  

 

  วิวฒันาการของอิเล็กทรอนิกส์ ความหมาย แขนงและการนาํอิ เล็กทรอนิกส์ไปใชป้ระโยชน์ใน

งานดา้นต่าง ๆ ทฤษฎีเกี�ยวกบัตวันาํ ฉนวน สารกึ�งตวันาํ โครงสร้าง สญัลักษณ์ ประเภท คุณสมบติั การทดสอบตัว

ตา้นทาน ตวัเกบ็ประจุ ตวัเหนี�ยวนาํ หลอดสุญญากาศ หมอ้แปลง ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ไดโอดชนิดพิเศษแบบต่าง 

ๆ ทรานซีสเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการทดลองเกี�ยวกบัการอ่านค่า การวัดทดสอบอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านค่าพารามิเตอร์และค่าสาํคญัต่างๆ ตามคู่มือ 

 

5731303  อเิล็กทรอนิกส์ 2       3(2-2-5) 

  Electronic II  

 

  การทาํงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภททรานซิสเตอร์ชนิดบีเจที เจเฟท มอสเฟท และออป

แอมป์ การเลือกจุดการทํางานของวงจรทางดา้นไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั รูปแบบจาํลอง การ

วิเคราะห์สญัญาณขนาดเล็กของวงจรขยาย ผลกระทบที�เกิดขึ�นเนื�องจากโหลด โครงสร้างการทาํงานของวงจรแบบ

ผสมสญัญาณ วงจรต่อเชื�อมสญัญาณ วงจรตอบสนองเชิงความถี� วงจรที�มีการป้อนกลบั และวงจรกลบัเฟสสญัญาณ 

   



5732304  อเิล็กทรอนิกส์ �       3(2-2-5) 

  Electronic III  

 

  หลักการ แผนแบ บและการออกแบ บวงจรอิเล็กทรอนิกส์  วงจรจ่ายไฟแบ บไม่ควบ คุม

แรงดนัไฟฟ้า  วงจรเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้า  วงจรผสมแรงดนัไฟฟ้า  วงจรจาํกดักระแสคงที�  การจาํแนกประเภท

ของวงจรขยาย วงจรขยายหลายภาค วงจรขยายความแตกต่าง  วงจรขยายกาํลงั  วงจรขยายที�ใชอ้อปแอมป์ 

   

5731305  ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ 1      2(1-2-3) 

  Electronic Laboratory I  

 

  ปฏิบัติการทดลองวงจรเพื�อศึกษาคุณสมบัติ การทํางาน ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์      ตัว

ตา้นทาน ตัวเกบ็ประจุ  ตัวเหนี�ยวนํา หลอดสุญญากาศ  อุปกรณ์สารกึ�งตวันาํ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ชนิดบีเจที

และเฟท เพื�อประยุกต์ใชง้านดา้นอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

   

5732306  ปฏิบัติการอเิล็กทรอนิกส์ 2      2(1-2-3) 

  Electronic Laboratory II 

 

  ปฏิบติัการทดลองคุณสมบติั การทาํงาน ของวงจรป้อนไฟทรานซีสเตอร์บีเจที ไอซี ออปแอมป์ 

วงจรขยายสญัญาณขนาดเล็ก วงจรกลบัเฟส วงจรที�มีการป้อนกลบั วงจรขยายหลายภาค วงจรเชื�อมต่อแบบต่าง ๆ 

 

5732307  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า      3(2-2-5) 

  Electrical Circuit Analysis 

  

  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เทคนิคการวิเคราะห์วงจร  การวิเคราะห์

วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  คุณลกัษณะและผลตอบสนองของ   ตวัตา้นทาน ขดลวด

ตวันาํ ตวัเกบ็ประจุ และหมอ้แปลงในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรเรโซแนนซ์ การวิเคราะห์สญัญาณไฟฟ้า กราฟ 

ค่าพารามิเตอร์ 

   

5732308  การวิเคราะห์วงจรอเิลก็ทรอนิกส์     3(2-2-5) 

  Electronic Circuit Analysis 

 

  การวิเคราะห์วงจรขยายสญัญาณขนาดเล็ก วงจรขยายความแตกต่าง วงจรขยายกาํลงั วงจรจ่ายไฟ 

วงจรควบคุมแรงดัน วงจรตอบสนองความถี� วงจรเปรียบเทียบแรงดัน วงจรป้อนกลับ การประยุกต์ใชง้านออป

แอมป์แบบต่างๆ ปฏิบติัการทดลอง วดัทดสอบ ปรับแต่งตลอดจนวิเคราะห์แกไ้ข  



�������  งานตรวจซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์   3(2-2-5) 

  Electronic and Electronic Appliance Reparation  

 

  หลกัการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าท ั�วไป การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน งานตรวจซ่อมระบบ

ไฟฟ้าในเครื�องจักรที�เกี�ยวกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   การบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื�องจกัรต่าง ๆ  การซ่อม

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้นและระบบควบคุมเครื�องจกัร  

 

5731310  ดิจิตอลอเิล็กทรอนิกส์       3(2-2-5) 

  Digital Electronic  

 

  ระบบเลขฐานต่างๆ การบวก ลบ คูณ หาร และการเปลี�ยนแปลงฐานเลข รหัส เกทพื�นฐาน 

หลกัการพีชคณิตบูลลีน ตารางตรรก การออกแบบวงจรคอมบิ เนชั�นลอจิก การออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้ แน

นเกท และ นอร์เกท  โดยทฤษฎีเดอมอร์แกน ลอจิกเกทชนิด แอ็คคูซีฟออร์         แอ็คคูซีฟนอร์ การใชง้านไอซีดิจิตอล 

เกทแบบต่าง ๆ ทีทีแอล อาร์ทีแอล ดีทีแอล ซีมอส และการประยุกต์ใชง้าน       ผงัคาร์โนห์ การออกแบบวงจรโดย

ใชแ้ผนผงัคาร์โนห์ 

 

5733311  การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก     3(2-2-5) 

  Digital and Logic Circuits Design 

  

  หลกัการเกี�ยวกบัการมัลติเพล็กซ์ ดีมลัติเพล็กซ์ ฟลิปฟล็อป หน่วยความจาํและการประยุกต์ใช้

งาน ฟลิปฟล็อป วงจรนบั วงจรเลื�อนและหมุนบิต วงจรการคาํนวณ รีจิสเตอร์ ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัวงจรซีเควน

เชียลและการประยุกต์ใชง้านไอซีดิจิตอล การต่อวงจรเพื�อวดัและทดสอบ ตลอดจนการออกแบบและการใชโ้ปแก

รมคอมพิวเตอร์ในการจาํลองการทาํงาน 

   

5732312  ไมโครโปรเซสเซอร์ 1      3(2-2-5) 

  Microprocessor I 

  

  พื�นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์  รีจิสเตอร์   การอ้าง

แอดเดรส รหัสคําสั�ง ไทม์มิ�งไดอะแกรม การแปลงรหสัข้อมูล การออกแบบวงจรพอร์ตอินพุต เอาต์พุต การ

ออกแบ บ วงจรเชื� อมต่อหน่วยความจํา ชิพสนับ สนุนระบ บ ไมโครโป รเซสเซอร์ การเขียนโป รแกรม

ภาษาแอสเซมบลี การส่งถ่ายขอ้มูลในระบบไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมติดต่อวงจรหน่วยความจาํ  การ

เขียนโปรแกรมรับส่งขอ้มูลกบัอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต 

   

 



5732313  ไมโครโปรเซสเซอร์ 2      3(2-2-5) 

  Microprocessor II 

  

  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบบัส          รีจีสเตอร์ 

การอา้งแอดเดรส รหสัคาํสั�ง การเชื�อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัหน่วยความจาํ อุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต การ

วิเคราะห์ระบบ การเขียนโฟลว์ชาร์ท การเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี การแปลภาษา การโปรแกรมหน่วยความจาํ 

และการนาํไปประยุกต์ใชง้าน 

   

5733314  การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์    3(2-2-5) 

  Microprocessor Application 

  

  การเชื�อมต่อวงจรผ่านพอร์ตอนุกรม การเชื�อมต่อทรานสดิวเซอร์และตวัตรวจจบั การประยุกต์

และใชง้านไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมเครื�องมือ เครื�องใชไ้ฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจ ักรกล  ระบบป้องกนัภยั 

ระบบโทรศพัท์  ระบบสื�อสาร   

 

5733315  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์     3(2-2-5) 

  Sensors and Transducers 

  

  ทฤษฏีการวดัเบื�องต้น โครงสร้างและคุณสมบัติของเซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ที�ใช้ในงาน

อุตสาหกรรม การตรวจจบัแสง สี เสียง อุณหภมิู การวดัความดนั วดัการไหล วดัระดบั และการวดัค่าความเป็นกรด-

ด่าง การแปลงสญัญาณจากเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์เป็นสญัญาณมาตรฐาน 

   

5733316  การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์     3(2-2-5) 

  Electronic Circuit Design 

  

  การออกแบบวงจรเชิงเสน้และวงจรสวิทซ์ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทพาสซีพและ

แอคทีพ จําพวกตัวต้านทาน คาปาซิเตอร์ อินดัคเตอร์  ทรานซิสเตอร์ประเภทบีเจที เฟท ไอซีหรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื�น คุณสมบติัของวงจรวมแบบเชิงเสน้ต่างๆ การออกแบบใชง้านในวงจรขยายสญัญาณ วงจร

เปรียบเทียบ วงจรขยายความแตกต่าง  วงจรกรองความความถี� วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรกาํเนิดสญัญาณ และวงจร

เปลี�ยนรูปสญัญาณ  

  

 

 

 



5734317  การออกแบบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ�ง    3(2-2-5) 

  Switching Power Supply Design 

  

     การทาํงานของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ�ง การลดทอนแรงดนัไฟตรงค่าสูง แรงดนัไฟตรงค่าตํ�า 

คอนเวอร์เตอร์แบบต่างๆ การออกแบบและพนัหม้อแปลงแบบสวิทชิ�ง วงจรควบคุมสําหรับ สวิทชิ�ง อุปกรณ์

ประกอบวงจร การทดสอบและการนาํไปใชง้านในวงจรต่างๆ 

 

5734318  อเิล็กทรอนิกส์กาํลงั       3(2-2-5) 

  Power Electronic 

  

      ระบบไฟฟ้ากาํลงั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั วงจรเปลี�ยนเอซีเป็นดีซี วงจรเปลี�ยนดีซีเป็นดีซี 

วงจรเปลี�ยนเอซีเป็นเอซี วงจรเปลี�ยนดีซีเป็นเอซี วงจรควบคุมมอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลบั ตวัอย่าง

วงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัในงานอุตสาหกรรม 

 

5732319  เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์      3(2-2-5) 

  Printed Circuit  Board Technology 

  

  เครื�องมือและอุปกรณ์ในการทาํแผ่นวงจรพิมพ ์การออกแบบลายวงจร เทคนิคการทาํซิลค์สกรีน

บนแผ่นวงจรพิมพ ์การกดัแผ่นวงจรพิมพแ์ละการเตรียมแผ่นวงจรพิมพ ์ เพื�อติดตั�งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

  

5732320  เทคโนโลยีเครื�องเสียง      3(2-2-5) 

  Audio Equipment Technology 

  

  การทาํงานของเครื� องขยายเสียงแบบต่างๆ ขอ้ดีและข้อเสียของเครื�องขยายเสียงแต่ละแบบ การ

สร้างประกอบเครื� องขยายเสียง เทคนิคการปรับแต่ง หลกัการวิเคราะห์อาการเสียการดูแลรักษาและติดตั�งวงจร

เครื�องขยายเสียง ระบบลาํโพง ให้มีการคาํนวณปฏิบติัการทดลองเกี�ยวกบัเครื�องขยายเสียงและอุปกรณ์ตามความ

เหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎี 

  

  



5733321  เทคโนโลยีโทรทัศน์สี      3(2-2-5) 

  Color Television Technology 

  

       หลกัการทาํงานของเครื� องรับโทรทศัน์สี  เครื�องรับโทรทศัน์ในปัจจุบนั การรับสญัญาณ  การมอ

ดูเลชั�นและการดีมอดูเลชั�น สญัญาณสี การสแกนนิ�ง การทํางานของระบบไฟแบบสวิทชิ�ง การควบคุมระบบการ

ทาํงานโดยอาศยัไมโครโปรเซสเซอร์ หลกัการวิเคราะห์อาการเสียของภาคต่าง ๆ และการปรับแต่งวงจร ฝึกปฏิบัติ

และแกป้ัญหา 

 

5734322  เทคโนโลยีวิดีโอคอมแพคดิสก์     3(2-2-5) 

  Video Compact Disc Technology 

  

  หลักการทาํงานของวิดีโอคอมแพคดิสก์ เทคนิคการบันทึกข้อมูล การอ่านข้อมูลระบบต่าง ๆ  

ของวิดีโอคอมแพคดิสก ์หนา้ที�และการทาํงานของภาคต่าง ๆ  ภาคควบคุมระบบกลไก  ภาคจ่ายไฟ  ภาคถอดรหัส 

สญัญาณภาพและสัญญาณเสียง ภาคเซอร์โว ปฏิบัติการตรวจสอบวัดรูปคลื�นสัญญาณ การปรับแต่งตลอดจน

วิเคราะห์หาจุดบกพร่องต่างๆ ที�เกิดขึ�น 

 

5733323  ระบบควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

  Control System by Microcomputer 

  

               ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับสูงชนิดแปดบิต สิบหกบิต สามสิบ

สองบิต การใชชุ้ดคาํสั�ง การออกแบบวงจรต่างๆ การเขียนโปรแกรม การเชื�อมต่อกบัไมโครคอมพิวเตอร์แบบหนึ� ง

ต่อหนึ�งและแบบเครือข่าย การเชื�อมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

  

5733324  การออกแบบและเทคนิคการเชื�อมต่อระบบ    3(2-2-5) 

  Design and Interfacing Techniques 

 

                พื�นฐานของการเชื�อมต่อระบบสถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ ชุดคาํสั�ง         การเขียน

โปรแกรมประยุกต์ การพฒันาโปรแกรมประยุกต์สาํหรับการเชื�อมต่อกบัพอร์ตแบบขนาน      การเชื�อมต่อกบัพอร์ต

แบบอนุกรม  การเชื�อมต่อกบัอุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุต การเชื�อมต่อกบัวงจรดิจิตอล  การเชื�อมต่อกบัวงจรดิจิตอล 

การเชื�อมต่อกบัวงจรอนาล็อก การเชื�อมต่อกบัวงจรรับส่งขอ้มูลแบบไร้สาย 

  



 

5733325  หม้อแปลงไฟฟ้า        2(1-2-3) 

  Electrical Transformer    

   

  ความหมาย โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของหมอ้แปลงไฟฟ้าเฟสเดียวชนิดแยกขด การออกแบบ 

การทดสอบ คุณสมบติัและการนาํไปใชง้าน ปฏิบติัการพนัขดลวด การใส่แกน การอบอาบฉนวน การวดัหาขั�ว การ

ต่อสายและการทดสอบหมอ้แปลง  

 

5732401  เครื�องรับวิทยุ       3(2-2-5) 

  Radio Receiver 

  

  ทฤษฎีการกระจายคลื�น ย่านความถี�ระบบสื�อสารต่างๆ  หลกัการรับและส่งวิทยุแบบต่างๆ  วงจร  

การทํางาน  การสร้าง  การปรับแต่ง   ตลอดจนการซ่อม  การแกไ้ขดดัแปลงเครื� องรับวิทยุ    เอเอ็ม  เอฟเอ็ม  เอฟ

เอ็มสเตอริโอมลัติเพล็กซ์  และวิทยุโทรคมนาคมเบื�องตน้ 

  

������2  เทคโนโลยีโทรคมนาคม      3(2-2-5) 

  Telecommunications Technology 

  

  การสื�อสารแบบต่าง  ๆหลกัการทาํงานและการติดตั�งวิทยุ โทรทศัน ์โทรศพัท์ ไมโครเวฟ   เรดาร์ 

ดาวเทียมและอุปกรณท์ี�เกี�ยวขอ้ง ศึกษาการทาํงานของวงจรสร้างความถี� การส่งและการรับสญัญาณของระบบต่าง ๆ  

 

5731501  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      2(1-2-3) 

  Computer Technology 

  

  โครงสร้างและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และพีเพอร์

แวร์ เมนบอร์ด ซีพียู แรม  เมาส์ คีร์บอร์ด จอภาพ การใช้งานคําสั�งดอส การใช้งานซอฟท์แวร์พื�นฐานของ

คอมพิวเตอร์ดา้นการจดัการเอกสาร การคาํนวณ การนาํเสนองาน การใชง้านอินเตอร์เน็ตเบื�องตน้และการสร้างเว็ป

ไซต์อย่างง่ายเพื�อการนาํเสนอขอ้มูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

   

5732502  การเขียนโปรแกรมเพื�อควบคุมระบบบนเว็บ   3(2-2-5) 

  Programming for System Control on Web 

  

  พื�นฐานและหลักการของการสร้างเว็บไซต์ ศึกษาซอฟท์แวร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเว็บไซต์ 

ภาษาโปรแกรมที�ใชใ้นการสร้างเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมเพื�อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่านเว็บไซต์ 



5732503  วงจรและการซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

  Microcomputer Circuit and Maintenance 

  

  ระบบบัส การตรวจสอบสญัญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจํา หน่วยป้อนขอ้มูล 

หน่วยแสดงผล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประกอบคอมพิวเตอร์ การซ่อมบาํรุงรักษา การติดตั�งระบบปฏิบติัการ

และโปรแกรมประยุกต์ 

   

5731504  อลักอริทึมและการเขียนโปรแกรม     3(2-2-5) 

  Algorithm  and Programming 

  

  หลกัการและโครงสร้างของภาษาซี ตัวแปร ตวักระทาํ และฟังกช์ั�น ขั�นตอนการเขียนและพฒันา

โปรแกรม การเขียนผงังาน การเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม อัลกอริทึมแบบต่างๆ การเขียน

โปรแกรมภาษาซีเบื�องตน้เพื�อการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก 

  

5732505  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 

  System Analysis and Design 

  

  หลกัการเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแกป้ัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ

ตรวจสอบระบบ การศึกษาความเป็นไปได ้การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที�ใชใ้หม่กบัระบบเดิม การออกแบบการ

นาํขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก การออกแบบแฟ้มขอ้มูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ และการนาํไปใช ้รวมถึง

การแกไ้ขและบาํรุงรักษา การทาํผงัระบบการสื�อสาร 

  

5732506  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทั�วไป     3(2-2-5) 

   Application of General Software Package  

   

  โครงสร้างและการติดตั�งโปรแกรมสาํเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ การใชง้านโปรแกรมการเขียนแบบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จาํลองการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมนาํเสนอ

ขอ้มูล โปรแกรมการคาํนวณ และการจดัการรายงาน 

 

5733507  การโปรแกรมแบบวิชวล      3(2-2-5) 

  Visual Programming 

  

   พื�นฐานเกี�ยวกบัการติดต่อกบัผูใ้ชแ้บบกราฟิก ความหมาย หนา้ที� และการจดัการข่าวสารที�ใช้

ติดต่อกนั การใช้งานร่วมกนัของข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชั�น  เทคนิคการออกแบบและใช้งาน ปุ่ มควบคุม 



คอนโทรลไดอะล็อกบล็อก ในการติดต่อกบัผูใ้ช้ รูปแบบและวิธีการในการติดต่อกบัเอกสาร แบบซิงเกิลและมลัติ

เปิลด็อกคิวเมนท์ การออกแบบสร้างคลาสและออบเจคมาตรฐาน 

 

5733508  ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 

  Electronic Data Base System 

  

  ความสาํคญัของระบบขอ้มูลต่อการบริหาร การตดัสินใจ โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของระบบ

ขอ้มูล ผลกระทบของการใช้ระบบข้อมูลในการบริหารและการตดัสินใจ การวิเคราะห์ออกแบบฐานขอ้มูล การ

บริหารฐานขอ้มูล ตวัอย่างงานและการพฒันาฐานขอ้มูลในงานอิเล็กทรอนิกส์   

  

5733509  คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมระบบ     3(2-2-5) 

  Computer in Control Systems 

  

  การวิเคราะห์การออกแบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม การนาํโครงสร้าง คอมพิวเตอร์มาใช้

ในระบบควบคุม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การจาํลองแบบทางไดนามิกส์ การจดัตาํแหน่งข้อมูล หน่วยความจํา

โปรเซสเซอร์ การสร้างวิธีการออกแบบ การใช้ไฮบริด และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม การใช้

โปรแกรมจาํลองหรือโปรแกรมปฏิบติัการจริงที�มีและการฝึกทกัษะในโรงงานอุตสาหกรรม 

  

5731510  สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

  Microcomputer Architecture 

  

  หลกัพื�นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ พฒันาการคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบติัการดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์ ขั�นตอนการคิดคาํนวณ การเชื�อมโยงของ

ระบบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ลาํดบัการทาํงานของอุปกรณ์ หน่วยความจาํ อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล อินพุต/เอาต์พุต และ

หนา้ที�ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์  

 

5733511  การออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

  Computer Aided Electronic Circuit Design 

  

       หลกัการและวิธีการใช ้โปรแกรมสาํเร็จรูปในการออกแบบ วิเคราะห์ และการจาํลองการสร้าง

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบติัในการเขียนและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

  

 

 



5734512  การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

  Microcomputer Design 

  

  สถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์  

เทคโนโลยีหน่วยความจ ํา เทคโนโลยีชีพสนบัสนุน ระบบสัญญาณนาฬิกา  ระบบบสั  การอ้างแอดเดรส  การ

เชื�อมต่อระบบคอมพิวเตอร์  การเชื�อมต่อผ่านพอร์ตมาตรฐาน พอร์ตไอซา พอร์ตพีซีไอ พอร์ตเอจีพี   การเขียน/อ่าน 

หน่วยความจาํ  แรม รอม  วงจรสื�อสารแบบขนาน วงจรอนุกรม การทาํดีเอ็มเอ   และวงจรอินเตอร์รัพท์ 

   

5734513  เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 

  Microcomputer Network 

  

  โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบ บเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ไอเอสโอ/โอเอสไอ โมเดล 

โปรโตคอล และโปรโตคอลสําหรับการประยุกต์ใชง้านดา้น ทรานเซคชั�นโปรเซสซิ�ง ดิสทริบิวเทด เดตาร์ โปรเซส

ซิ�ง คุณสมบัติและหน้าที�ของอุปกรณ์เครือข่าย การดูแลรักษาระบบเครือข่าย การออกแบบและติดตั� งเครือข่าย

ไมโครคอมพิวเตอร์ 

 

5733601  ระบบควบคุมอตัโนมัติ      3(2-2-5) 

  Automatic Control System 

 

  การควบคุมอตัโนมติั หลักการควบคุม ลูปปิดวงจรและเปิดวงจร ระบบควบคุมลูปปิดวงจรโดย

อตัโนมัติ อุปกรณ์ที�ใชใ้นระบบควบคุม อุปกรณ์ในการวดัและตรวจจบั การวดัแรง การวดัความเร็ว  การวัดกาํล ัง 

การวดัอุณหภมิู และเครื�องวดัอุณหภมิู  การวดัความดนั การวดัระดับ  การวดัอตัราการไหล  การวิเคราะห์  วิธีการ

ควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

  

5733602  เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม    3(2-2-5) 

  Industrial Electronics Technology 

  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีใชใ้นงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไทรีสเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจ ับอุณหภูมิ

และตรวจจบัแสง อุปกรณ์ป้องกนั วงจรหน่วยเวลาและการใชง้าน วงจรเรียงกระแสหลายเฟสชนิดโซลิดสเตท วงจร

ควบคุมแรงดนั การประยุกต์ใชง้านอุปกรณ์ไทริสเตอร์ วงจรรวม วงจรดิจิตอล  วงจรการควบคุมแบบลาํดับ วงจร

การควบคุมเชิงตวัเลข ในงานอุตสาหกรรม 

  

  



 

 

5734603  เทคโนโลยีพีแอลซี      3(2-2-5) 

  PLC Technology 

  

  ความเป็นมาและความสาํคญัในการควบคุมระบบอตัโนมติั จุดประสงค์ของการควบคุมระบบ

อตัโนมติั โครงสร้างของพีแอลซีขนาดใหญ่ ภาษาสาํหรับพีแอลซี ซีเควนซ์เชียลฟังกช์นัชาร์ต ภาษาลิทเทอร์ราล 

ฟังกช์นับล็อก หลกัในการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาต่างๆ อุปกรณ์เชื�อมต่อต่างๆ ของระบบพีแอลซี เทคนิคการป้อน

ขอ้มูลของระบบตามรอบการทาํงาน การป้อนขอ้มลูผ่านระบบข่ายงาน การเลือกใชแ้ละการติดตั�ง การควบคุมพีแอล

ซีขั�นสูง เทคนิคการใชค้าํสั�งเฉพาะ การควบคุมดว้ยสญัญาณแอนะลอก  การติดต่อสื�อสารระหว่างพีแอลซี การ

ทดสอบระบบควบคุมแบบเชื�อมโยง 

 

5734604  เทคโนโลยีหุ่นยนต์      3(2-2-5) 

  Robotic Technology 

  

  ระบบอตัโนมัติต่างๆ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื�อมต่อ ตวัควบคุมขนาดเล็กและชิพ

แปรสภาพสญัญาณดิจิตอล การใชต้ัวควบคุมในสภาพปัจจุบ ัน ระบบประสานหุ่นยนต์และการเคลื�อนไหว การ

ควบคุมทิศทาง เทคนิคและการใชก้ารควบคุมโดยหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แบบจบัสญัญาณและหุ่นยนต์แบบอจัฉริยะ 

   

5733701  วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  Engineering Materials 

  

  วสัดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ แผนภาพสมดุลและการแปรผลการทดสอบและความหมายของสมบัติ

ต่างๆ โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที�สัมพนัธ์กบัสมบัติต่างๆ ของวสัดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตทั�วไปสาํหรับ

ผลิตภณัฑ์ที�ทาํจากวสัดุวิศวกรรม สมบติัทางแม่เหล็กและไฟฟ้าของวสัดุ สภาพนาํไฟฟ้ายิ�งยวด สมบติัของไดอิเล็ก

ตริก สารกึ�งตวันาํบริสุทธิ� และสารกึ�งตวันาํเจือสาร รอยต่อพีเอ็นของสารกึ�งตวันาํ หลกัการทาํงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใชง้าน 

  

5733702  วิศวกรรมความปลอดภัย      3(3-0-6) 

  Safety Engineering 

  

  หลกัการขั�นพื�นฐานทางวิศวกรรม เพื�อการป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการ

เพื�อความปลอดภยัในโรงงาน การวางผงัโรงงาน เพื�อลดอุบัติเหตุให้นอ้ยที�สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ   เพื�อ



ป้องกนัอุบัติเหตุ ที�อาจเกิดขึ� นในงานเชื�อม งานไฟฟ้า งานที� เกี�ยวข้องกบัเชื�อเพลิงและสารที� เป็นพิษ การจัด

หน่วยงานเพื�อบริหารงานดา้นการวางแผนเพื�อความปลอดภยั 

 

5733703  จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์กร     3(3-0-6) 

  Industrial Psychology and Organization 

  

  การปฏิบติัทางอุตสาหกรรมและผลของการปฏิบติัทางอุตสาหกรรมที�มีต่อมนุษย ์ทฤษฎีองค์การ 

ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แนวความคิดที�สําค ัญของจิตวิทยามาประยุกต์กบัปัญหาที�

น่าสนใจ ทศันคติ แรงจูงใจ ความคบัขอ้งใจ ความเหนื�อยลา้ ความปลอดภยั การสื�อสาร  และการเป็นผูน้าํ ตลอดจน

วิธีแกป้ัญหาของมนุษยใ์นอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

5733704  การเขียนรายงานด้านเทคนิค     3(3-0-6) 

  Technical Report Writing 

  

  รูปแบบของการเขียนรายงานดา้นเทคนิค การรายงานผลต่อการผลิต การรายงานการบาํรุงรักษา

เครื�องจกัรกล การรายงานผลการตรวจซ่อมเครื�องจกัรกล สภาพการทาํงาน การเกิดอุบติัเหตุ ปัญหาและอุปสรรคใน

การทาํงาน ตลอดจนรายงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม 

  

5734705  การบริหารคุณภาพในงานอตุสาหกรรม    3(3-0-6) 

  Industrial Quality Management 

  

  ประวัติความ เป็ นมาของการควบ คุมคุณภาพ  บ ทบ าท ของการควบคุมคุณภาพก ับงาน

อุตสาหกรรม หลกัการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพระบบประกนัคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในงาน

อุตสาหกรรม    

  

5734801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเิล็กทรอนิกส์   2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Electronic  

  

  จดักิจกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในดา้นการรับรู้

ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผ ูเ้รียนใหมี้ความรู้ เจตคติ   แรงจูงใจ และคุณลกัษณะที�

เหมาะสมกบัวิชาชีพ  

 

 

 



5734802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเิลก็ทรอนิกส์    5(450) 

  Field Experience in Electronic 

  

  ฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษาในแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการของทางราชการ

หรือเอกชน   

   

5734803  โครงงานอเิลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์     5(450) 

  Electronic Computer  Project 

  

  นกัศึกษาจะตอ้งทําโครงงานขึ� นมาอย่างนอ้ย 1 โครงงาน โดยใหน้ักศึกษาประยุกต์ใชค้วามรู้ที�

เรียนมาเพื�อออกแบบและพฒันางานทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ที�ใชง้านไดจ้ริง นกัศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์

ปัญหา กาํหนดวิธีการแกป้ัญหาและออกแบบระบบโดยใชท้ฤษฏีและหลักการต่างๆ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์หรือสาขาที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหโ้ครงงานนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างกวา้งขวาง 

   

5734804  การเตรียมสหกจิศึกษา      2(90) 

  Cooperative Education Preparation 

  

  หลกัการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง ความรู้พื�นฐาน

และเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พื�นฐานในการปฏิบติังาน การสื�อสารและมนุษยสมัพนัธ์ การพฒันา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาํเสนอ การเขียนรายงาน 

   

5734805  สหกจิศึกษา       6(540) 

  Cooperative Education 

  

       การปฏิบติังานในลกัษณะพนกังานชั�วคราว ตามโครงงานที�ไดร้ับมอบหมายตลอดจนการจดัทาํ

รายงานและการนาํเสนอ 

   

 

5733901  ปัญหาพิเศษด้านอเิลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

  Special Problem in Computer Electronic   

  

  ศึกษาค้นคว้าทดลองทางทฤษฏีและปฏิบัติเกี�ยวกบัปัญหาทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และเรื�องที�สนใจ 

   



5734902  การวิจัยและพัฒนาทางอเิลก็ทรอนิกส์    3(2-2-5) 

  Research and Development in Electronic 

 

  ทฤษฎีหลกัการวิจยัทั�วไปและการวิจยัเชิงพฒันา ข ั�นตอนการเขียนเอกสารประกอบการวิจยั การ

วิจยัและพฒันาอุปกรณ์เครื�องมือและเครื�องใชเ้กี�ยวกบังานอิเล็กทรอนิกส์  

   

������3  สัมมนางานอเิลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์    3 (2-2-5) 

  Computer Electronic Seminar 

  

  หลกัการจดัการสมัมนาในแบบต่าง ๆ จดัการสัมมนาในและ/หรือนอกหอ้งเรียน เพื�อแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม ระหว่างนกัศึกษา อาจารย ์วิทยากร เพื�อหาแนวทางแกป้ัญหา และวิธีดาํเนินงาน

อุตสาหกรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


