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1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Science Program in Electronics Technology
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
Bachelor of Science (Electronics Technology)
วท.บ (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
B.Sc. (Electronics Technology)

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นหลัก สู ตรที่ มุ่ ง ผลิ ต
บุคลากร ให้เป็ นผูพ้ ฒั นา คิดค้นเผยแพร่ และนาเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม ซึ่ งตอบสนองความ
ต้องการในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวฒั น์ ให้ทดั เทียมนานา
อารยะประเทศย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ่ ง พัฒ นาให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรอบรู ้ ใ นเชิ ง การพัฒ นาและใช้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสื่ อสาร โทรคมนาคม และ
สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์จริ งได้อย่างเหมาะสม
4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และ โทรคมนาคม
4.2.2 ผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดค้น พัฒนา และเผยแพร่ ในวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
4.2.3 ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการและสามารถนา
ความรู ้ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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4.2.4 เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ในการประกอบอาชีพภายใต้
จิตสานึกที่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นต่อสังคมและส่ วนรวม
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ป.ว.ช.)
หรื อเทียบเท่า
6.2 สาหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาแบบเทียบโอน เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญาวิทยาศาสตร์
(อ.วท.) หรื อ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ป.ว.ส.) ที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์
คอมพิวเตอร์ หรื อเทียบเท่า การเทียบโอนให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6.3 เป็ นผูส้ มัครที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกาหนด
6.4 ผูท้ ี่มีคุณสมบัติอื่นที่นอกเหนื อจากคุณสมบัติในข้อ 6.1 และ 6.2 ให้ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสู ตร
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
7.1 สอบคัดเลือกโดยผ่านทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ งจะเป็ นไปตามระเบียบการ
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
7.2 การคัด เลื อ กนัก ศึ ก ษาเข้า ศึ ก ษาตามหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7.3 วิธีอื่นๆ ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็ นผูก้ าหนด
8. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยใน 1 ภาค
การศึกษามีระยะการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และสามารถจัดการศึกษาระหว่างปิ ดภาคการศึกษา
โดยกาหนดเวลาเรี ยน จานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
การกาหนดชัว่ โมง
ทฤษฎี 1 หน่วยกิต:
บรรยาย
1 ชัว่ โมง
ค้นคว้า
2 ชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ 1 หน่วยกิต:
ศึกษาทดลอง 3 ชัว่ โมง
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9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึ กษาปกติ และไม่เกิ น 16 ภาค
การศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
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12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตรและผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ที่
1

2

3

ตาแหน่ ง
ชื่ อ-สกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์ นาย วิชยั จิตต์ประสงค์

อาจารย์

อาจารย์

นายสมนึก ธัญญาวินิชกุล

นายสงกรานต์ สุ ขเกษม

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.อ.ม.

วิศวกรรม
ไฟฟ้ าสื่ อสาร

ค.อ.บ.

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

คอ.ม.

เทคโนโลยี
เทคนิคศึกษา

วศ.บ.

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม
ไฟฟ้ า สื่ อสาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ค.อ.บ.
วท.ม.

วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

จากสถาบัน

ปี

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม

2548

2531

2540

2535

2532
2547

2536

5
ที่
4

5

ตาแหน่ ง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์ นายสัมพันธ์ แหล่งป่ าหมุน้

อาจารย์

นายอภิชาติ หาจัตุรัส

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

คอ.ม. ไฟฟ้ า

วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์)
วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
(เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์)

จากสถาบัน

ปี

สถาบันเทคโนโลยี 2548
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
สถาบัน
2541
ราชภัฏจันทรเกษม

สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม

2542
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12.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
1

ตาแหน่ ง
ชื่อ-สกุล
ทางวิชาการ
รศ.
นายวิสุทธิ์ อธิ พรธรรม

คุณวุฒิ
วศ.ม.

ค.อ.บ

2

อาจารย์

นายนิพนธ์ ศรี สวรรค์

MBA.
คบ.

3

อาจารย์

นายอาพล ทองระอา

ค.อ.บ.

4

อาจารย์

อิทธิ พล สอดส่ องกฤษ

วท.ม.

วท.บ.

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟ้ า

จากสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
โทรคมนาคม พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
อุตสาหกรรม วิทยาลัยครู พระ
ศิลป์
นคร
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
และคอมพิว
พระจอมเกล้าเจ้า
เตอร์
คุณทหาร
ลาดกระบัง
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วิทยาการ
สถาบัน
คอมพิวเตอร์ ราชภัฏจันทรเกษม

ปี
2536

2532

2531
2521
2538

2547

2541
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12.3 อาจารย์ ผ้ สู อน
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

นาย วิชยั จิตต์ประสงค์

2

นายสมนึก ธัญญาวินิชกุล

3

นายสงกรานต์ สุ ขเกษม

4

นางอรุ ณี ศรี สวรรค์

- ตาแหน่ งทางวิชาการ
- ตาแหน่ งงาน/หน้ าทีร่ ับผิดชอบ
- ประสบการณ์ /การฝึ กอบรม
และรายวิชาทีจ่ ัดให้ สอน
- ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร) - โครงข่ายการสื่ อสารและ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สายส่ ง
- สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
- เทคโนโลยีโทรคมนาคม
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
- เครื่ องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
- อิเล็กทรอนิกส์ 1
- อิเล็กทรอนิกส์ 2
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) - ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ าสื่ อสาร) - เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
- ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ไมโครโปรเซสเซอร์และ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ไมโครคอนโทรลเลอร์
- ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
- ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
- วิศวกรรมซอฟท์แวร์
- เครื อข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
วศ.บ. (นิวเคลียร์ฟิสิ กส์)
- ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
กศ.บ. (ฟิ สิ กส์-คณิ ต)
- ปฎิบตั ิการฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
- คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
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- ตาแหน่ งทางวิชาการ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
- ประสบการณ์ /การฝึ กอบรม
- ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
5 นายสัมพันธ์ แหล่งป่ าหมุน้ คอ.ม. (ไฟฟ้ า)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ))

6

นายอภิชาติ หาจัตุรัส

7

นายวิสุทธิ์ อธิ พรธรรม

8

นายนิพนธ์ ศรี สวรรค์

9

นายอาพล ทองระอา

10

นายอิทธิ พล สอดส่ องกฤษ

- ตาแหน่ งงาน/หน้ าทีร่ ับผิดชอบ
และรายวิชาทีจ่ ัดให้ สอน

- ระบบควบคุมป้ อนกลับ
- วัสดุศาสตร์วศิ วกรรม
- ระบบคอมพิวเตอร์ใน
อุตสาหกรรม
- จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เบื้องต้น
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ไมโครโปรเซสเซอร์และ
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ))
ไมโครคอนโทรลเลอร์
- ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
- ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
- วิศวกรรมซอฟท์แวร์
- เครื อข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
- คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม
ค.อ.บ(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบควบคุมป้ อนกลับ
- สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
MBA. (บริ หารธุ รกิจ)
- การบริ หารคุณภาพในงาน
คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์ )
อุตสาหกรรม
- จิตวิทยาอุตสาหกรรม
เบื้องต้น
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
- คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม
คอมพิว เตอร์ )
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบควบคุมป้ อนกลับ
- สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) - ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
- วิศวกรรมซอฟท์แวร์
- เครื อข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
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13. จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ ันปี ที่
1
2
3
4
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
สาเร็ จการศึกษา

2549
80
-

2550
120
76
-

ปี การศึกษา
2551
120
114
72
-

2552
120
114
109
68
68

2553
120
114
109
102
102

รวม
560
418
286
170
170

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การศึกษา
14.1 สถานทีแ่ ละห้ องปฏิบัติการ
สถานที่เรี ยนใช้อาคารเรี ยนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จานวน
จานวนทีค่ าดว่า
ลาดับ
รายการและลักษณะเฉพาะ
หมายเหตุ
ทีม่ ีอยู่แล้ ว
จะเพียงพอ
1 ห้องปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ า
1
1
สื่ อสาร (ก.5)
ขนาดกว้าง ยาว = 6 x12 (เมตร)
ขนาด พ.ท.
= 72 ตร.เมตร
2 ห้องปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์
1
1
พื้นฐาน (ก.8)
ขนาดกว้าง ยาว = 6 x12 (เมตร)
ขนาด พ.ท.
= 72 ตร.เมตร
3 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (ก6)
1
1
ขนาดกว้าง ยาว = 6 x12 (เมตร)
ขนาด พ.ท.
= 72 ตร.เมตร

10

ลาดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

4

ห้องปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
(643-644)
ขนาดกว้าง ยาว = 7 x12 (เมตร)
ขนาด พ.ท.
= 84 ตร.เมตร
ห้องเก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์
(ก.7/2)
ขนาดกว้าง ยาว = 6 x6 (เมตร)
ขนาด พ.ท.
= 36 ตร.เมตร
ห้องทดลองค้นคว้าและวิจยั
(ก.7/1)
ขนาดกว้าง ยาว = 6 x6 (เมตร)
ขนาด พ.ท.
= 36 ตร.เมตร
ห้องแสดงผลงานนักศึกษา
(ก.5/1)
ขนาดกว้าง ยาว = 5 x4 (เมตร)
ขนาด พ.ท.
= 20 ตร.เมตร

5

6

7

จานวน
ทีม่ ีอยู่แล้ ว
1

จานวนทีค่ าดว่า
จะเพียงพอ
1

1

1

1

1

1

1

จานวน
ทีม่ ีอยู่แล้ ว
8

จานวนทีค่ าดว่า
จะเพียงพอ
20

5
5
20

10
10
40

1

2

หมายเหตุ

14.2 อุปกรณ์ การเรียนการสอน
ลาดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

1

ออสซิลโลสโคปแบบมี
หน่วยความจาเชิงตัวเลข 100 MHz
ชุดฝึ กนิวเมติกส์เบื้องต้น
ชุดฝึ กนิวเมติกส์ไฟฟ้ า
ชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ดว้ ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องวิเคราะห์สัญญาณตรรก

2
3
4
5

หมายเหตุ

11
ลาดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

6

เครื่ องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ยา่ น
ความถี่ต่า
เครื่ องกาเนิดสัญญาณความถี่
เครื่ องออสซิลโลสโคปแบบ
อนาล็อก 20 MHz
แผงทดลองระบบสื่ อสารอนาล็อก
แผงทดลองระบบสื่ อสารดิจิตอล
เครื่ องวิเคราะห์สเปกตรัม
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
ชุดทดลองการควบคุมเครื่ องกล
ไฟฟ้ า
ชุดดทดลองควบคุมมอเตอร์โดยใช้
PLC
ชุดทดลองปฏิบตั ิการไฮดรอลิกส์
ชุดฝึ กไมโครเวฟ
เครื่ องถ่ายสัญญาณภาพและข้อมูลสู่
จอภาพ
มอเตอร์ 3 เฟส
เครื่ องกาเนิดสัญญาณแบบสแกน
คลื่น
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อม
โต๊ะและเก้าอี้
ชุดทดลองเซ็นเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์
เครื่ องสแกนเนอร์
มาตรวัดความต่อเนื่องสายไฟเบอร์
ออฟติก
ชุดเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติก
ชุดเชื่อมต่อใยแก้วนาแสง
เครื่ องหาคุณสมบัติของสายอากาศ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

จานวน
ทีม่ ีอยู่แล้ ว
2

จานวนทีค่ าดว่า
จะเพียงพอ
5

10
30

20
40

10
2
1
1
2

20
20
2
10
20

20

40

2
2
2

10
5
4

5
2

10
10

40

80

2

10

2
1

4
2

1
1
2

2
2
2

หมายเหตุ

12
ลาดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รายการและลักษณะเฉพาะ
เคอฟเทรซเซอร์
ดิจิตอลดิฟท์มิเตอร์
เครื่ องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ยา่ น
ความถี่ต่า
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
อนาล็อกมัลติมิเตอร์
ชุดสาธิ ตสายอากาศเบื้องต้น
ชุดสาธิตสายอากาศระดับสู ง
ชุดสาธิ ตสายส่ ง
เครื่ องไมโครคอมพอวเตอร์
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ชุดทดลองดิจิตอล
ชุดทดลองไมโครโปรเซสเซอร์
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์

จานวน
ทีม่ ีอยู่แล้ ว
2
2
2

จานวนทีค่ าดว่า
จะเพียงพอ
4
5
5

20
40
2
2
2
30
20
20
20
10

40
40
5
5
5
50
30
30
30
30

หมายเหตุ

15. ห้ องสมุด
นักศึกษาสามารถใช้หอ้ งสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและห้องสมุดของ
คณะวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาหาความรู ้ และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเรี ยนและการวิจยั ดังนี้
15.1 หนังสื อ
- ภาษาไทย
จานวน
610 รายชื่อ
- ภาษาต่างประเทศ
จานวน
420 รายชื่อ
15.2 วารสาร
- ภาษาไทย
จานวน
15
รายชื่อ
- ภาษาต่างประเทศ
จานวน
5
รายชื่อ
15.3 การสื บค้ นอืน่ ๆ
- ข้อมูลสาเร็ จรู ป ซีดีรอม
- ข้อมูลจากวีดีทศั น์เพื่อการศึกษา
- การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เนต

13
16. งบประมาณ
รายการ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. ค่าจ้างชัว่ คราว
3. ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและ
ค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. ค่าครุ ภณั ฑ์
6. ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
7. ค่าเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้ น

เปอร์ เซ็นต์

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
671,040.00 671,040.00 671,040.00
203,400.00 203,400.00 203,400.00
160,000.00 312,000.00 536,000.00

2552
671,040.00
203,400.00
776,000.00

200,000.00
1,234,440.00

200,000.00
1,850,440

200,000.00
1,386,440

200,000.00
1,610,440
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17. โครงสร้ างหลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
17.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับ
GESC 1001 การคิดและการตัดสิ นใจ
วิชาเลือก
GESC 1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
GESC 1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
GESC 1103 พืชพรรณเพื่อชีวติ
GESC 1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
GETH 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
วิชาเลือก
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารระดับสู ง
GEEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการสมัครงาน
GEEN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
GEEN 1105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

138 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
102 หน่ วยกิต
28 หน่วยกิต
67 หน่วยกิต
41 หน่วยกิต
26 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หน่ วยกิต
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วิชาบังคับ
GEHS 1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
วิชาเลือก
GEHS 1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
GEHS 1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวติ
GEHS 1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO 1001 พลวัตสังคมไทย
วิชาเลือก
GESO 1101 พลวัตสังคมโลก
GESO 1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
GESO 1103 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA 1001 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
GEPA 1002 กีฬาประเภทบุคคล
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
CHEM 1103 เคมีทวั่ ไป
CHEM 1104 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
ELTC 2103 วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 2401 ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
MATH 1601 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 1
MATH 1602 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม 2
MNGT 2102 การจัดการองค์กรในงานอุตสาหกรรม
PHYS 1303 ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
PHYS 1304 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
STAT 3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์
TECM 2206 บริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
102 หน่ วยกิต
28 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
ELTC 1101 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1
ELTC 1202 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
ELTC 1301 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
ELTC 1401 คอมพิวเตอร์ พ้นื ฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 1701 เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 2101 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
ELTC 2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2
ELTC 2202 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 2
ELTC 2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
ELTC 2204 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
ELTC 2501 ระบบการควบคุมแบบป้ อนกลับ
ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
ELTC 3203 ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
ELTC 4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 4902 การวิจยั ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2.2.2 เอกเลือก
ให้ เลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่า 26 หน่ วยกิต
1) แขนงอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
บังคับแขนง
ELTC 3201 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 3202 วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 3501 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ELTC 3502 ปฏิบตั ิอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ELTC 3503 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง 1
ELTC 3504 เทคโนโลยีพีแอลซี
ELTC 4503 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
ELTC 4504 ปฏิบตั ิการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

67 หน่ วยกิต
41 หน่ วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
26 หน่ วยกิต

20 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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เลือกแขนง
ELTC 3403 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
ELTC 3505 เมคาทรอนิกส์
ELTC 3506 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ELTC 4201 สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 4202 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
ELTC 4301 หลักการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
ELTC 4302 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้ า
ELTC 4403 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
ELTC 4505 อิเล็กทรอนิกส์กาลัง 2
ELTC 4507 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
ELTC 4510 เทคโนโลยีซีเอ็นซี
ELTC 4511 หัวข้อเรื่ องทางอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสมัยใหม่
2) แขนงคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
บังคับแขนง
ELTC 3401 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ELTC 3402 คอมพิวเตอร์กราฟิ กและการออกแบบในงานอุตสาหกรรม
ELTC 3403 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
ELTC 3404 วิศวกรรมซอฟท์แวร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
ELTC 3407 ระบบอัจฉริ ยะ
ELTC 3408 การจัดการฐานข้อมูลงานอุตสาหกรรม
ELTC 3409 ระบบปฏิบตั ิการสาหรับงานอุตสาหกรรม
เลือกแขนง
COSC 1103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริ ทึม
COSC 2202 โครงสร้างข้อมูล
ELTC 3405 การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ELTC 3406 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม
ELTC 4202 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
ELTC 4403 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
ELTC 4404 การจาลองและการสร้างโมเดลในงานอุตสาหกรรม
ELTC 4405 การออกแบบหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ELTC 4406 การเขียนโปรแกรมระดับสู งสาหรับงานควบคุม
ELTC 4408 คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม

6 หน่ วยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
20 หน่ วยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
6 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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ITSC 3306
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
ITSC 3401
ความมัน่ คงและความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
3) แขนงโทรคมนาคม
บังคับแขนง
20 หน่ วยกิต
ELTC 3601 การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
ELTC 3602 วิศวกรรมโทรศัพท์
3(3-0-6)
ELTC 3603 วิศวกรรมสายอากาศ
3(2-3-4)
ELTC 3604 ปฏิบตั ิการโทรคมนาคม 1
1(0-3-0)
ELTC 3605 โครงข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง
3(2-3-4)
ELTC 3606 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
ELTC 3607 การสื่ อสารเส้นใยแสง
3(3-0-6)
ELTC 3608 ปฏิบตั ิการโทรคมนาคม 2
1(0-3-0)
เลือกแขนง
6 หน่ วยกิต
ELTC 3609 วิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
ELTC 3610 เครื อข่ายระบบโทรคมนาคม
3(3-0-6 )
ELTC 4201 สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
ELTC 4605 การสื่ อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
ELTC 4606 การสื่ อสารระบบดิจิตอล
3(3-0-6)
ELTC 4609 ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล
3(3-0-6)
ELTC 4610 ข่ายสายตอนนอก
3(3-0-6)
ELTC 4611 ระบบการสื่ อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
ELTC 4612 การสื่ อสารไร้สาย
3(3-0-6)
ELTC 4613 ช่องสัญญาณสื่ อสาร
3(3-0-6)
ELTC 4614 การสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
ELTC 4615 อิเล็กทรอนิกส์ยา่ นความถี่วทิ ยุ
3(3-0-6)
ELTC 4701 เครื่ องมือวัดและทดสอบโทรคมนาคม
3(3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
7 หน่ วยกิต
ELTC 4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2(90)
ELTC 4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
5(450)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนวิชาในหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ ากับวิชาที่เรี ยน
แล้ว และต้องไม่เป็ นวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็ จหลักสู ตร
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17.4 แผนการศึกษา
ก) แขนงอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

MATH 1601
PHYS 1303
PHYS 1304
ELTC 1201
ELTC 1202
ELTC 1401

วิชา

คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 1
ฟิ สิ กส์พ้ืนฐาน
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พ้ืนฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
6-7
3
3
1
3
1
3

20-21

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
6-7

CHEM 1103
CHEM 1104
MATH 1602
ELTC 1101
ELTC 1301
ELTC 1701

เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

3
1
3
2
3
3

21-22

20
ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
7-8

ELTC 2103
TECM 2206
ELTC 2201
ELTC 2202
ELTC 2203

วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
บริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 2
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 2
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1

3
3
3
1
3

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

20-21

รหัสวิชา

ELTC 2401
ELTC 2101
ELTC 2204
ELTC 2601
ELTC 2501

วิชา

ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
หลักการระบบสื่ อสาร
ระบบการควบคุมแบบป้ อนกลับ

หน่ วยกิต
6-7
2
3
3
3
3

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

20-21

21
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

ELTC 3203 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

3

ELTC 3201
ELTC 3202
ELTC 3501
ELTC 3502
ELTC 3503

3
3
3
1
3

คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง 1

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
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รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

STAT 3901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์

3

ELTC 3403
MNGT 2102
ELTC 3506

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
การจัดการองค์กรในงานอุตสาหกรรม
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

3

ELTC 4503 ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
ELTC 4504 ปฏิบตั ิการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

3

3

3
1

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

16

22
ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

ELTC 4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 4902 การวิจยั ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

1
3

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ELTC 4202

3

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ

ELTC 4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

การประยุกต์ใช้งานไมโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

2
6
15

รหัสวิชา

ELTC 4802

วิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

หน่ วยกิต

5

5

23
แผนการศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
ข) แขนงคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

MATH 1601
PHYS 1303
PHYS 1304
ELTC 1201
ELTC 1202
ELTC 1401

วิชา

คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 1
ฟิ สิ กส์พ้ืนฐาน
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พ้ืนฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
6-7
3
3
1
3
1
3

20-21

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
6-7

CHEM 1103
CHEM 1104
MATH 1602
ELTC 1101
ELTC 1301
ELTC 1701

เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

3
1
3
2
3
3

21-22

24
ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
7-8

ELTC 2103
TECM 2206
ELTC 2201
ELTC 2202
ELTC 2203

วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
บริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 2
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 2
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1

3
3
3
1
3

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

20-21

รหัสวิชา

ELTC 2401
ELTC 2101
ELTC 2204
ELTC 2601
ELTC 2501

วิชา

ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
หลักการระบบสื่ อสาร
ระบบการควบคุมแบบป้ อนกลับ

หน่ วยกิต
6-7
2
3
3
3
3

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

20-21

25
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

ELTC 3203 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

3

ELTC 3401
ELTC 3402

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิ กและการออกแบบในงาน
อุตสาหกรรม

3
3

ELTC 3404
ELTC 3407
ELTC 3409

วิศวกรรมซอฟท์แวร์สาหรับงานอุตสาหกรรม
ระบบอัจฉริ ยะ
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับงานอุตสาหกรรม

3
2
3

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

17

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

STAT 3901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์

3

ELTC 3403
MNGT 2102
ELTC 3406
ELTC 3408

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
การจัดการองค์กรในงานอุตสาหกรรม

3

การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม

3
3

การจัดการฐานข้อมูลงานอุตสาหกรรม

3

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

15

26
ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา

วิชา

ELTC 4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 4902 การวิจยั ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELTC 4202 การประยุกต์ใช้งานไมโปรเซสเซอร์และ

หน่ วยกิต

1
3
3

ไมโครคอนโทรลเลอร์

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

ELTC 4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

2
6
15

รหัสวิชา

วิชา

ELTC 4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

หน่ วยกิต

5

5

27
ค) แขนงโทรคมนาคม
ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

MATH 1601
PHYS 1303
PHYS 1304
ELTC 1201
ELTC 1202
ELTC 1401

วิชา

คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 1
ฟิ สิ กส์พ้ืนฐาน
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์พ้ืนฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
6-7
3
3
1
3
1
3

20-21

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
6-7

CHEM 1103
CHEM 1104
MATH 1602
ELTC 1101
ELTC 1301
ELTC 1701

เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม 2
เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ า
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

3
1
3
2
3
3

21-22

28
ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
7-8

ELTC 2103
TECM 2206
ELTC 2201
ELTC 2202
ELTC 2203

วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
บริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 2
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 2
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1

3
3
3
1
3

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

20-21

รหัสวิชา

ELTC 2401
ELTC 2101
ELTC 2204
ELTC 2601
ELTC 2501

วิชา

ระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้ า
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิ กส์ 2
หลักการระบบสื่ อสาร
ระบบการควบคุมแบบป้ อนกลับ

หน่ วยกิต
6-7
2
3
3
3
3

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

20-21

29
ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

ELTC 3203 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

3

ELTC 3601
ELTC 3602
ELTC 3603
ELTC 3604
MNGT 2102

3
3
3
1

การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
วิศวกรรมโทรศัพท์
วิศวกรรมสายอากาศ
ปฏิบตั ิการโทรคมนาคม 1
การจัดการองค์กรในงานอุตสาหกรรม

3

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

16
รหัสวิชา

STAT 3901
ELTC 3605
ELTC 3606
ELTC 3607
ELTC 3608
ELTC 3609

วิชา

หน่ วยกิต

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาศาสตร์

3

โครงข่ายการสื่ อสารและสายส่ ง
วิศวกรรมไมโครเวฟ
การสื่ อสารใยแสง
ปฏิบตั ิการโทรคมนาคม 2
วิศวกรรมโทรคมนาคม

3
3
3
1
3

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

16

30
ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ

รหัสวิชา

ELTC 4901
ELTC 4902
ELTC 4701
ELTC 4801

และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

วิชา

สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
การวิจยั ทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องมือวัดและทดสอบโทรคมนาคม
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

1
3
3
2
6
15

รหัสวิชา

วิชา

ELTC 4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์

หน่ วยกิต

5

5

31
17.5 อธิบายรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

CHEM 1103 เคมีทวั่ ไป
3(3-0-3)
General Chemistry
สสารและการจาแนกสสาร ปริ มาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ
พันธะเคมีเบื้องต้น ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ สมบัติต่างๆ ของแก๊ส ของแข็ง
ของเหลว และสารละลาย ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เบื้องต้น
CHEM 1104 ปฏิบัติการเคมีทวั่ ไป
General Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีทวั่ ไป

1(0-3-0)

COSC 1103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithm
องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิด
ต่าง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทางานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการ
พัฒนาโปรแกรม และการเขียนผังงานการวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริ ทุ่มแบบ
เรี ยงลาดับ ทาซ้ า เงื่อนไขโปรแกรมย่อย ฟังชัน่ พิเศา

COSC 2202

โครงสร้ างข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริ งก์ (String
Processing) อะเรย์ เรคคอร์ด และพอยน์เตอร์ (Arrays , Records and Pointers) ลิงค์ลิสก์
(Linked Lists) สแตก (Stacks) คิว (Aueues) การเวียนเกิด (Recursion) ต้นไม้ (Tree)
กราฟและการประยุกต์

32
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

ELTC 1101

เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
2(1-2-3)
Electrical and Electronics Engineering Drawing
หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล ไอ เอส โอ เทคนิคการเขียน
ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรู ปทรงเรขาคณิ ตประยุกต์ การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิ ก
การให้ขนาดภาพฉายออร์โทกราฟิ ก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดภาพสามมิติ การ
เขียนภาพตัด ระนาบอ้างอิง เส้นและระนาบขั้นพื้นฐาน วิวช่วย จุด เส้นและระนาบ การ
หมุน การตัดกันของรู ปทรงแบบต่าง ๆ การหาแผ่นคลี่ การใช้คอมพิวเตอร์ ในการเขียน
แบบ ศึกษาและฝึ กเขียนสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบและสร้าง
แผ่นวงจรพิมพ์ การเขียนและอ่านแบบวงจรทางไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

ELTC 1201

อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(3-0-6)
Electronics 1
ไฟฟ้ าเบื้องต้น ตัวนา ตัวต้านทาน ฉนวน สารกึ่งตัวนา โครงสร้าง
สัญลักษณ์ คุณสมบัติ การใช้งาน แบบและชนิดของตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
ตัวเหนี่ยวนา
คุณสมบัติ การให้ ไบอัสและการทางานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนา
ไดโอดชนิดต่างๆ และทรานซิ สเตอร์ การจัดไบอัสการทางานของทรานซิ สเตอร์ แบบ
คอมมอนต่าง ๆ กราฟแสดงคุณลักษณะ ค่าพารามิเตอร์ และค่าสาคัญต่าง ๆ ที่บอกไว้
ในคู่มือ คุณสมบัติและการทางานของเฟทชนิดต่างๆ การให้ไบอัส

ELTC 1202

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Laboratory 1
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน ELTC 1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1

1(0-3-0)

33
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

ELTC 1203

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบือ้ งต้ น
3(2-3-4)
Basic Electrical and Electronics
คุณสมบัติของการเกิดไฟฟ้ าทั้งไฟฟ้ ากระแสตรงและไฟฟ้ ากระแสสลับ การ
ต่อวงจรทางไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ เพื่อหาค่ากระแส แรงดันและความต้านทานในวงจร
คุณสมบัติของตัวนา ตัวต้านทาน คุณสมบัติของประจุไฟฟ้ าและตัวเก็บประจุไฟฟ้ า
คุณสมบัติสนามแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก และตัวเหนี่ยวนา
ศึกษาคุณสมบัติของ
อิเล็กตรอน หลอดสู ญญากาศ และ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนา ไดโอด

ELTC 1301

การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า
3(2-3-4)
Electric Circuit Analysis
กฎของโอห์ม การต่อวงจรไฟฟ้ าแบบต่าง ๆ กฎของเคอร์ ซอฟ การเหนี่ยวนา
แม่เหล็ก ไฟฟ้ า พลังงานในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า แรงเคลื่อนไฟฟ้ าเหนี่ยวนา ไฟฟ้ า
สลับ 1 เฟส 3 เฟส คุณสมบัติของตัวต้านทาน ขดลวดเหนี่ยวนาและตัวเก็บประจุ ใน
วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ ค่ารี แอคเตนซ์
อิมพีแตนซ์ แอทมิแตนซ์ เพาเวอร์
แฟคเตอร์ และการแก้เพาเวอร์ แฟคเตอร์ การวิเคราะห์เทอร์ เนเตอร์ แบบเฟสเดียวและ
สามเฟส

ELTC 1401

คอมพิวเตอร์ พนื้ ฐานเพือ่ งานอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-4)
Basic Computer for Electronics
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาระดับสู งภาษาใดภาษาหนึ่ง เน้นภาษาเบสิ ก โดยศึกษาในเรื่ องคาสั่ง ตัวแปร
ฟังก์ชนั ต่าง ๆ การเขียน โฟว์ชาร์ ท และฝึ กการเขียนโปรแกรมในปั ญหาต่าง ๆ การ
เขียนโปรแกรมการจัดการ
จนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่ องจักรทาง
อุตสาหกรรม และสามารถส่ งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นในระบบเดียวกันได้
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ELTC 1701

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-4)
Electrical and Electronics Measurement
การวัด หน วยของการวัดทางไฟฟ า ความเที่ยงตรง และความแม นยาใน
การวัด หลักการทางาน โครงสร าง กา111รขยายย านวัด การทางานของกัลวานอ
มิเตอร์ วงจรบริ ดจ มิเตอร อิเล็กทรอนิกส มัลติมิเตอร แบบอนาล็อก และ
ดิจิตอล ศึกษาและการใช งาน ออสซิลโลสโคปแบบ อนาล็อกและดิจิตอล การใช้
ทรานสดิวเซอร ในเครื่ องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
การตรวจซ อมและบารุ งรักษา
เครื่ องมือวัดแบบต่าง ๆ

ELTC 2101

วิศวกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electromagnetics Engineering
การวิเคราะห เกี่ยวกับเวคเตอร กฎของคูลอมบ ความเข มของสนาม
ไฟฟ า ความหนาแน น ของเส นแรงแม เหล็ก กฎของเกาส และกฎไดเวอร
เจน พลังงานและศักดาตัวนาไดอิเลกทริ กและตัวเก็บประจุไฟฟ า วิธีการแมพป
ง
สมการของพัวซอง สมการของลาปลาซ สนามแม เหล็กแบบสม่าเสมอ แรงแม เหล็ก
และค าความเหนี่ยวนา
สนามแม เหล็กแบบที่ความเข มแปรเปลี่ยนตามเวลา
สมการของแมกซ เวล คลื่นพื้นระนาบแบบสม่าเสมอ การนา สมการของแมกซ เวล
ไปประยุกต ใช งานกับสายส ง การแผ กระจายของคลื่น

ELTC 2103

วัสดุวศิ วกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electrical and Electronics Engineering Material
โครงสร้าง คุณสมบัติ ชนิด การผลิต ประเภทการใช้งานของวัสดุที่เป็ นอโลหะ
และโลหะ
โดยเน้นวัสดุที่นาไปประยุกต์ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุในงานอิเล็กทรนิกส์
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ELTC 2201

อิเล็กทรอนิกส์ 2
3(3-0-6)
Electronics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1
แบบจาลองของทรานซิสเตอร์และเฟท การวิเคราะห์วงจรขยายขนาดเล็ก และ
การนาไปใช้งาน
โครงสร้าง คุณสมบัติและการทางานของออปแอมป์
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งจ่ายกระแสคงที่ แหล่งจ่ายแรงดันคงที่ วงจรขยาย
สัญญาณระดับต่า วงจรขยายกาลังแบบต่าง ๆ
วงจรขยายสัญญาณแบบดาร์ ลิงตัน
วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียล วงจรสวิตซ์ วงจรสมิททริ กเกอร์ วงจร มัลติไวเบรเตอร์ช
นิดต่าง ๆ วงจรออสซิ ลเลชัน่ วงจรจูนออสติลเลชัน่ วงจรกลับเฟสและวงจรเลื่อน
ความถี่
โครงสร้างคุณสมบัติและการนาไปใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
อุปกรณ์ไทริ สเตอร์ แบบต่างๆ และอุปกรณ์จุดชนวน

ELTC 2202

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronics Laboratory 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2201 อิเล็กทรอนิกส์ 2
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2

ELTC 2203

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
3(2-3-4)
Digital Electronics 1
ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การบวก ลบ คูณ หาร และการเปลี่ยนแปลงฐาน
เลข รหัสต่าง ๆ ลอจิกเกทชนิดต่างๆ หลักการพีชคณิ ตบบูลลีน ตารางความจริ ง
การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ ลอจิก การออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้ไอซี เกท
ประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้งาน การออกแบบ วงจรโดยใช้ผงั คาร์ โนห์

1(0-3-0)
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ELTC 2204

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-3-4)
Digital Electronics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน ELTC 2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส และ
ภาคแสดงผลวงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมลั ติเพล็กซ์ วงจรคานวณทางคณิ ตศาสตร์และ
วงจรเปรี ยบเทียบ วงจรกาเนิดสัญญาณนาฬิกา วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์
อะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแปลง
สัญญาณระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอล การออกแบบไอซี ดิจิตอลที่สามารถโปรแกรมได้
โครงสร้างคุณสมบัติและการใช้งานหน่วยความจาแบบต่าง ๆ การนาไอซี ดิจิตอลไป
ประยุกต์ใช้งานในวงจรต่างๆ

ELTC 2401

ระบบคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
2(1-3-2)
Computer System in Industry
การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลข้อมูลการนา
โปรแกรมมาใช้กบั การจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่าง ๆ ตลอดจนการนา
ข้อมูลจากระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนา
งานด้านอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวข้อง

ELTC 2501

ระบบการควบคุมแบบป้อนกลับ
3(3-0-6)
Feedback Control System
คาจากัดความ ลาปลาซและการแปลงลาปลาซ
การแทนระบบและการ
จาลองระบบผลตอบสนองเชิงเวลา
การวิเคราะห์เสถียรภาพ
การวิเคราะห์
ผลตอบสนองเชิงความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพจากโดเมนความถี่ การสร้างและ
วิเคราะห์ทางเดินราก
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ELTC 2601

หลักการระบบสื่ อสาร
3(3-0-6)
Principles of Communication Systems
วิวฒั นาการและความรู ้เบื้องต้นของการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส
ความหมายของข้อมูล คลื่นรบกวน
และคลื่นแทรกแซง แนะนาการให้บริ การ
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคมการวิเคราะห์ขบวนการของสัญญาณการมอดูเลต แบบ
อนาลอกและดิจิตอล ระบบสวิทช์ชิ่งโทรศัพท์ ระบบสื่ อสารคอมพิวเตอร์ และการ
สื่ อสาร แบบต่างๆ เช่น การสื่ อสารใยแสง การสื่ อสารดาวเทียม การสื่ อสารแบบไร
สาย การสื่ อสารทางระบบเครื อข่ายอินเตอร เน็ต

ELTC 3201

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronics Engineering Mathematics
ฟังก์ชนั ของตัวแปรเชิงซ้อน
สมการอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่ง พร้อมทั้งการ
ประยุกต์ ความมีอยูแ่ ละความเป็ นหนึ่งของผลเฉลย สมการเชิงเส้นทุกอันดับ ทั้ง
วิธีใช้สมการช่วย และวิธีใช้ตวั ดาเนินการ และการประยุกต์ ผลเฉลยในรู ปของอนุกรม
อนันต์ ฟังก์ชนั เชิงฉาก การแปลงลาปลาซและผลประสาน วิธีเชิงตัวเลขในการแก้
สมการอนุพนั ธ์ยอ่ ย อนุกรมฟูเรี ยร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการแปลง ฟูเรี ยร์ และ
การแปลงลาปลาซ การวิเคราะห์เมตริ กซ์ และการประยุกต์ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ELTC 3202

การวิเคราะห์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronics Circuit Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 1201 อิเล็กทรอนิกส์ 1
คุณสมบัติทางไฟฟ า
พารามิเตอร และการใช งานของไดโอด
ทรานซิสเตอร เฟต และการให ไบอัส คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานของออป
แอมป์ การวิเคราะห และออกแบบวงจรแหล งจ ายไฟฟ้ า วงจรขยายในย านค
วามถี่ต่าสาหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาทิฟฟ
ดแบ็ค และวงจรขยายกาลัง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
วิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
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ELTC 3203

ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-4)
Microprocessor and Microcontroller
พื้นฐานและความเป็ นมาของไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
บัส ไมโครโปรเซสเซอร์ กบั ซอฟท์แวร์ โครงสร้างภายใน รี จีสเตอร์ ภาษาแอสเซมบลี
คาสั่งภาษาแอสเซมบลี ฮาร์ ดแวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจา การสื่ อสาร
แบบขนาน พอร์ตนาเข้า/ส่ งออก อินเตอร์ รัพต์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ละรุ่ นใน
ด้านคุณสมบัติ โหมดการทางาน หน่วยความจา รี จีสเตอร์ การอ้างแอดเดรสและ
ชุดคาสัง่ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก

ELTC 3401

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
Computer Architecture
ประวัติ หลักการทางาน ตามโครงสร้างและองค์ประกอบทางฮาร์ดแวร์ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส สัญญาณนาฬิกา วงจรควบคุม เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
พัฒนาและหลักการทางานของหน่วยประมวลผลกลาง โครงสร้างภายในทางฮาร์ ดแวร์
ของส่ วนนาเข้าและส่ งออก การประยุกต์ใช้งานเพื่อออกแบบ วงจรเชื่อมต่อ ประเภท
ต่างๆ

ELTC 3402

คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กและการออกแบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Computer Graphic and Design in Industry
พื้นฐาน การจาลองภาพเคลื่อนไหว แคด/แคม ศิลปกราฟฟิ ก การจาลองระบบ
หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คแบบโต้ตอบ ความคล้ายธรรมชาติในระบบ
กราฟิ กแบบจาลองของพื้นผิว การแต่งแต้มพื้นผิว แบบจาลองของสภาพการมองเห็น
การเคลื่อนไหว ระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิ ก ในงานเขียนแบบทางด้านงานวิศวกรรม
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์แบบทางวิศวกรรม ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแบบและ
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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ELTC 3403

เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม

3(2-3-4)

Computer Network in Industry
โครงสร้าง สถาปั ตยกรรมของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโอเอสไอ
โมเดล ทีซีพีไอพี สกาดาร์ แคนบัส รู ปแบบระบบเครื อข่ายชนิดต่างๆ อุปกรณ์การ
เชื่อมต่อโปรโตคอลระบบเครื อข่ายไร้สายการออกแบบและติดตั้งระบบเครื อข่าย ระบบ
แม่ข่าย การประเมินราคาและการตรวจสอบระบบ เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการรักษาความมัน่ คงของระบบเครื อข่าย
ELTC 3404

วิศวกรรมซอฟท์ แวร์ สาหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Software Engineering for Industry
แนวคิดของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความ
ต้องการและการ ออกแบบ การสร้างรหัส และการทดสอบซอฟต์แวร์ การ จัดการ
โครงงานซอฟต์แวร์ การรับรองคุณภาพ ซอฟต์แวร์ แนวคิดและหลักการของ วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ เชิงวัตถุ การวิเคราะห์เชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ การทดสอบเชิงวัตถุ การ
วัดทางเทคนิค สาหรับระบบเชิงวัตถุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการ
ประเมินผลและ คัดเลือกเครื่ องมือ

ELTC 3405

การจัดการงานวิศวกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
Computer Aided Engineering Management
คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ และคอมพิวเตอร์ สาหรับการผลิตในโรงงาน การ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอร์ด องค์ประกอบ และระบบเชิงกล
อินเตอร์ เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบแคด และคอมพิวเตอร์ นิวเมอริ กลั
คอนโทรล (ซี เอ็น ซี ) หุ่นยนต์ เทคโนโลยีโครงข่าย การจัดการคอมพิวเตอร์
สาหรับการผลิตในงานวิศวกรรม
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ELTC 3406

การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
C Language Programming in Industry
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพื้นฐานของภาษา ซี ชนิดของข้อมูล
นิพจน์ และตัวดาเนินการ การตัดสิ นใจ การวนซ้ า การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ
กับมาตรฐานส่ วนนาเข้าและส่ งออก ในรู ปแบบขนาน และ อนุกรม เพื่อควบคุม
อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ภายนอก การควบผ่านระบบเครื อข่ายสากล การออกแบบผังการ
ทางานของระบบ

ELTC 3407

ระบบอัจฉริยะ
2(1-3-2)
Intelligence System
หลักการเบื้องต้นของฟัซซี่ โลจิก ทฤษฎีชุดฟัซซี่ การหาเหตุผลโดยประมาณ
การประยุกต์ใช้งานฟัซซี่ โลจิก ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและการใช้งาน หลักการพื้นฐานของ
ระบบโครงข่ายประสาทเทียม
การเรี ยนรู ้และการรู ้จา เพื่อใช้ในการออกแบบ
หุ่นยนต์ในระบบอุตสาหกรรม

ELTC 3408

การจัดการฐานข้ อมูลงานอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Database Management for Industry
ความรู ้เกี่ยวกับฐานข้อมูล ชนิดของข้อมูล การแทนข้อมูล การรวมกลุ่ม
ข้อมูล เขตข้อมูล ระเบียน แฟ้ มข้อมูล การจัดข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรม
สาเร็ จ การป้ อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ผลลัพธ์ การ
จัดเก็บข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูล การประยุกต์ใช้ขอ้ มูล ปฏิบตั ิการสร้างแฟ้ มข้อมูล
การป้ อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ผลลัพธ์ การจัดเก็บข้อมูล
การดูแลรักษาข้อมูล การออกแบบและการสร้างฐานข้อมูล การบริ หารจัดการฐานข้อมูล
การสารวจทรัพยากรสารนิ เทศเพื่อการสร้างฐานข้อมูลด้านงานอุตสาหกรรม
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ELTC 3409

ระบบปฏิบัติการสาหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Operating Systems For Industrial
ความหมายและวิวฒั นาการของระบบปฏิบตั ิการ(Operating System) และ
ระบบปฏิบตั ิการแบบฝังตัว (Embedded Operating System ) บทบาทและหน้าที่ การ
จัดการหน่วยความจา ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ในการใช้งานด้านการคานวณและการจัดการ
ระบบ การใช้โปรแกรมพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม บริ เวณวิกฤต การจัดการกับ
ไฟล์และการป้ องกันระบบ การจัดการกับส่ วนเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางฮาร์ ดแวร์

ELTC 3501

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Electronics
คุณสมบัติ โครงสร้าง หลักการทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง อุปกรณ์
ไทริ สเตอร์ อุปกรณ์จุดชนวน อุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ อินเวอร์เตอร์ และคอนเวอร์เตอร์
และตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

ELTC 3502

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
Industrial Electronics Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ELTC 3503

อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง 1
3(2-3-4)
Power Electronics 1
วิเคราะห์ หาค่าแรงดัน กระแส กาลังงานเฉลี่ย และค่าชัว่ ขณะของการทางาน
วงจรเรี ยงกระแสแบบเฟสเดี่ยวและหลายเฟส ทั้งแบบครึ่ งคลื่นและเต็มคลื่น โดยใช้
โหลดชนิดต่าง ๆ ซึ่ งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง แบบควบคุมมุมจุดชนวนได้ และ
ควบคุมมุมจุดชนวนไม่ได้ ปฏิบตั ิและทดลองวงจรเรี ยงกระแสที่ครอบคลุมเนื้อหาวงจร
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง

1(0-3-0)

42

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

ELTC 3504

เทคโนโลยี พีแอลซี
3(2-3-4)
PLC Technology
คุณสมบัติ โครงสร้าง และ การทางานของ พีแอลซี การเขียนโปรแกรม
ภาษาบูลลีน แลดเดอร์ และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานสากลด้วยเครื่ อง
ควบคุมด้วยมือ หรื อ ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบและประยุกต์การใช้
งานวงจรควบคุม โดยใช้พีแอลซี

ELTC 3505

เมคาทรอนิกส์
3(2-3-4)
Mechatronics
พัฒนาการและความหมายของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิต เกี่ยวกับหลักการออกแบบและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้
ระบบเมคคาทรอนิกส์การเลือกใช้เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์แอดทูเอเตอร์
การวิเคราะห์ระบบเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาซอฟแวร์ ที่จาเป็ นต่อระบบเมคคาทรอนิกส์
ระบบการควบคุมต่างๆ การอินเตอร์ เฟสคอมพิวเตอร์ การควบคุมและประมวลผลข้อมูล
ตามจริ ง การประยุกต์ใช้ระบบเมคคาทรอนิกส์ ในงานผลิตอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์ชาญ
ฉลาด
การประกอบติดตั้งและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบเมคคาทรอนิกส์
ศึกษา
เปรี ยบเทียบกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เมคคาทรอนิกส์จริ งที่ใช้ใน
งาน อุตสาหกรรม

ELTC 3506

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-3-4)
Automatic Control Systems
การควบคุมอัตโนมัติ หลักการควบคุม
การลูปปิ ดวงจรและเปิ ดวงจร
ระบบควบคุมลูปปิ ดวงจรโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบควบคุม อุปกรณ์
ในการ วัดและตรวจจับ การวัดแรง การวัดความเร็ ว การวัดกาลัง อุปกรณ์
ทรานส์ดิวเซอร์ ชนิดต่าง ๆ การวัดอุณหภูมิ และเครื่ องวัดอุณหภูมิ การวัดความดัน
การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์ วิธีการควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม
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ELTC 3601

การแพร่ กระจายคลืน่ วิทยุ
3(3-0-6)
Radio Wave Propagation
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
การแพร่ กระจายพื้นดิน การแพร่ กระจายคลื่นฟ้ า การแพร่ กระจายคลื่นในชั้น
บรรยากาศชั้นต่างๆ และอวกาศ ระบบถ่ายทอดวิทยุ ไมโครเวฟ การสื่ อสารดาวเทียม
และอวกาศ เรดาห์ การแพร่ กระจายเข้าไปในน้ าทะเล ท่อบรรยากาศ การหักเหที่ไม่
มาตรฐาน การแพร คลื่นของสัญญาณโทรศัพท โทรศัพท เคลื่อนที่ ภายในและ
ภายนอกอาคาร การลดทอนของกาลังสัญญาณโดยเม็ดฝนที่ความถี่ยา่ นไมโครเวฟ การ
เกิดปรากฏการณ เฟดดิง

ELTC 3602

วิศวกรรมโทรศัพท์
3(3-0-6)
Telephone Engineering
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
หลักการและการทางานโทรศัพท์พ้นื ฐาน และชุมสายโทรศัพท์ ข่ายสาย
บล็อกไดอะแกรมและการทางานของระบบโทรศัพท์หลายๆ ระบบ หลักการของระบบ
สวิทชิ่งและการทางานของระบบดิจิตอลสวิทชิ่งและระบบสัญญาณ ต่าง ๆ ของระบบ
โทรศัพท์ ทฤษฎีเบื้องต้นและโครงสร้างของชุมสายระบบดิจิตอล การนาระบบ พีซีเอ็ม
และระบบมัลติเพล็กซ์มาใช้ในระบบชุมสายดิจิตอล ข ายโทรศัพท เคลื่อนที่แบบ
เซลล โมเดลไอเอสดีเอ็น แพ็กเกจสวิตช์ แนะนาระบบไอเอสดีเอ็น และวิธี
บารุ งรักษาสายโทรศัพท์ แนะนาเกี่ยวกับการสื่ อสารโดยใช้แสง

ELTC 3603

วิศวกรรมสายอากาศ
3(2-3-4)
Antenna Engineering
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC1203 วิศวกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้า
หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ การสร้างรู ปแบบของปั ญหาการแพร่ กระจาย
พอยต์ซอร์ สแบบไอโซโทรพิค รู ปแบบคลื่นและกาลังงาน ไดเรคติวติ ีและเกน ความ
ต้านทานการแพร่ กระจายคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น การแพร่ กระจายจากอิลีเมนท์
ของกระแส คุณสมบัติการแพร่ กระจายจากสายอากาศแบบลิเนียร์ ไวร์ สายอากาศแบบ
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ELTC 3604

ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1
Telecommunication Laboratory 1
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาในแขนงโทรคมนาคม

1(0-3-0)

ELTC 3605

โครงข่ ายการสื่ อสารและสายส่ ง
3(2-3-4)
Communication Networks and Transmission Lines
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
สายส ง การใช สมการทัว่ ไปของสายส งสัญญาณ กระแสและแรงดัน
ในสายส ง ค าคงที่ของสายส ง การวัดแรงดันและกระแสภายในสายส ง
การสะท อนกลับ ค าเอสดับบิวอาร และอิตเตอร เรทีฟพารามิเตอร ความถี่
อิควอไลเซอร และวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎี ของเครื อข าย การวิเคราะห
และออกแบบวงจรสมมูลชนิดหนึ่งขั้วและสองขั้ว เรโซแนนซ ชนิดอนุกรมและขนาน
มัลติเพิลเรโซแนนซ เวฟฟ ลเตอร การแปลงค าอิมพิแดนซ และเครื อข
ายแมชชิ่ง เครื อข ายที่เข าสู ทฤษฎีของสายส ง สายโทรศัพท การใช
สายส งเพื่อทาแมชชิงอิมพิเเดนซ การใช สมิทธ ชาร ท

ELTC 3606

วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2101 วิศวกรรมแม่ เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีไมโครเวฟ เวฟไกด์และแควิต้ ี และการประยุกต์ใช้งานลักษณะเฉพาะ
ของคลื่น การวิเคราะห์ท่อนาคลื่นและอุปกรณ์ของท่อนาคลื่น กล่องกาธรคลื่นและวงจร
กรองสัญญาณ พารามิเตอร์แบบกระจาย ทฤษฎีวงจรไมโครเวฟและเทคนิคในการวัด
หลอดสู ญญากาศและอุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่ใช้ในการกาเนิดคลื่นไมโครเวฟ และขยาย
สัญญาณอุปกรณ์ที่ใช้ในการสวิตช์ การลดทอน การเลื่อนเฟส และการมอดูเลต อุปกรณ์
ประเภทสารเฟอร์ไรต์ แนะนาระบบสื่ อสารด้วยไมโครเวฟ การเลือกเส้นทางไมโครเวฟ
สถานีทวนสัญญาณ การคานวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม
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ELTC 3607

การสื่ อสารใยแสง
3(2-3-4)
Optic Fiber Communication
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่ อสารใยแสง การแพร่ กระจายแสง ต้นกาเนิดแสง
ที่ใช้ในระบบสื่ อสารใยแสง คุณสมบัติของใยแสง การมัลติเพล็กซิ่ งและดีมลั ติเพล็กซิ่ ง
และการใช้งาน หน่วยที่ใช้วดั แสงไฟเบอร์ ออปติก แหล่งกาเนิดแสง และอุปกรณ์รับ
แสงแบบสารกึ่งตัวนา ผลึกเหลว วงจรของอุปกรณ์รับและส่ ง

ELTC 3608

ปฏิบัติการโทรคมนาคม 2
Telecommunication Laboratory 2
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาในแขนงโทรคมนาคม

ELTC 3609

วิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Telecommunication Engineering
วิศวกรรมโทรคมนาคม เครื อข่ายสื่ อสารประมวลแถบกว้าง ระบบส่ งผ่าน การ
ส่ งผ่านไมโครเวฟ การส่ งผ่านดาวเทียมและการส่ งผ่านเส้นใยแสง การเข้าถึงหลายทาง
การสวิตซ์และระบบเครื อข่าย การจัดเส้นทาง ทฤษฎีการเข้าคิวและแบบการเฟ้ นสุ่ ม
วิศวกรรมทราฟฟิ ก

ELTC 3610

เครือข่ ายระบบโทรคมนาคม
3(3-0-6 )
Telecommunication Network System
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
มาตรฐานทางด้านโทรคมนาคม
การให้บริ การระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ทางด้านอนาลอกและดิจิตอล ทฤษฎีคิวอิง สถาปั ตยกรรมของข่ายโทรคมนาคม การ
ออกแบบและการใช้งานของระบบวงจรข่ายท้องถิ่น
การใช้งานของระบบข่าย
โทรคมนาคมทางด้านการผลิต สวิตซิ ง และระบบรวม การบริ หารงานด้วยข่ายคมนาคม
ความรับผิดชอบ เครื่ องมือ และการตรวจสอบ

1(0-3-0)
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ELTC 4201 สั ญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Noise in Electronics System
สัญญาณรบกวน การป องกันการรบกวนในวงจร ผลกระทบที่เกิดจากค
าเก็บประจุและ
ค าความเหนี่ยวนาในวงจรไฟฟ าและอิเล็กทรอนิกส การ
รบกวนจากสนามแม เหล็ก การชีลด การป องกันสัญญาณรบกวนแบบไขว
สายและแบบอื่น ๆ การต อลงดินของระบบอิเล็กทรอนิกส การป องกันสัญญาณ
รบกวนของวงจรขยายจากสัญญาณรบกวนภายนอก ชนิดของเคเบิลและตัวเชื่อมการ
เชื่อมต ออุปกรณ ประเภทพาสซีพ
การป องกันการสึ กกร อนของหน
าสัมผัส หลักการออกแบบแผ นวงจรพิมพ ให มีสัญญาณรบกวนต่า
ELTC 4202

การประยุกต์ ใช้ งานไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-4)
Microprocessor and Microcontroller Application
การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการควบคุมอุปกรณ์เพื่อใช้งาน
แบบอัตโนมัติ การโปรแกรมที่สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง ตลอดจนการออกแบบการ
เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบต่าง ๆ

ELTC 4203

นิวเคลียร์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Nuclear Electronics
ทฤษฎี ก ารวัดอนุ ภาคนิ วเคลี ยร์ หัววัดรั ง สี แบบต่า ง ๆ และการท างานของ
หัววัด ระบบวัดเพื่ออ่านค่าปริ มาณความเข้มรังสี ระบบวัดเพื่อวิเคราะห์ระดับพลังงาน
อุปกรณ์วดั นิ วเคลียร์ อิเล็กทรอนิ กส์ เบื้องต้น
แหล่งจ่ายศักย์ไฟฟ้ าสู ง อุ ปกรณ์
ขยายสัญญาณ อุปกรณ์นบั และเวลา
เรทมิเตอร์ อุปกรณ์วิเคราะห์ระดับพลังงาน
เครื่ องวัดนิวเคลียร์แบบเคลื่อนที่ให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม
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ELTC 4204

ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Opto Electronics
พลังงานอะตอม สภาพชั้นพลังงานอะตอม การคายแสงแบบต่าง ๆ
แหล่งกาเนิดแสง ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรังสี กบั สาร กฎการแผ่รังสี การนา
ไฟฟ้ าด้วยแสง ออปติคอลไฟเบอร์ เวฟไกด์ ไดโอดเปล่งแสง ผลึกเหลว โฟโตไดโอด
โฟโตทรานซิ สเตอร์ หลักการของเลเซอร์ แสงโดฮีเรนท์ เลเซอร์ แก๊ส เลเซอร์ ของแข็ง
เลเซอร์ สารกึ่งตัวนา การประยุกต์ใช้เลเซอร์

ELTC 4301

หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้ า
3(2-3-4)
Principle of Electrical Machine
คุณสมบัติ หลักการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้ า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้ าใน
ระบบสามเฟส
ออโตทรานสฟอร์มเมอร์ หลักการของเครื่ องกลไฟฟ้ ากระแสตรง
และกระแสสลับ คุณสมบัติของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าและมอเตอร์ แบบต่าง ๆ การ
ทางานของซิงโครนัสมอเตอร์ หลักการทางานของมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนาแบบ 1 เฟส
และ 3 เฟส วิธีการเริ่ มเดิน การกลับทางหมุน การต่อมอเตอร์ แบบ สตาร์
เดลต้า
และการนาไปใช้งาน

ELTC4302

การวิเคราะห์ โครงข่ ายไฟฟ้า
3(2-3-4)
Electrical Network Analysis
หลักของวงจรไฟฟ้ า ค่าพารามิเตอร์ อาร์ แอลซี สมการโครงข่าย กฏเคอร์ ชอฟฟ์
การแปลงแหล่งกาเนิด ทฤษฎีเทวินินและทฤษฎีนอร์ ตนั สมการอันดับหนึ่ง ค่าเงื่อนไข
เริ่ มต้น การแปลงลาปลาส อิมพีแดนซ์ฟังก์ชนั และทฤษฎีโครงข่าย ฟังก์ชนั โครงข่าย
โพลและซี โร่ โครงข่ายสองทางและพารามิเตอร์ แบบสองทาง ค่าตอบสนองความถี่
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ELTC 4303

เทคโนโลยีไฟฟ้า
3(2-3-4)
Electrical Technology
สนามแม่เหล็กในเครื่ องกลไฟฟ้ า วงจรเส้นแรงแม่เหล็ก การสู ญเสี ยในแกน
เหล็ก แรงดันไฟฟ้ าเกิดขึ้นในตัวนาเป็ นรู ปคลื่นซายน์ แทนด้วยเฟสเซอร์ กาลังไฟฟ้ า
จริ ง กาลังไฟฟ้ าเสมือนกาลังไฟฟ้ า ปรากฎในวงจร 1 เฟส และ 3 เฟส หม้อแปลง 1 เฟส
และ 3 เฟส เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง และไฟฟ้ ากระแสสลับ โครงสร้าง
แรงดันไฟฟ้ าที่ได้เกิดขึ้น
และประสิ ทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงและไฟฟ้ า
กระแสสลับ การควบคุมความเร็ ว การให้มอเตอร์หมุนตาม และทวนเข็มนาฬิกา การ
เลือกและความเหมาะสมในการนาไปใช้งานเครื่ องมือวัดและการวัดปริ มาณไฟฟ้ า
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาที่ใช้งานในอิเล็กทรอนิกส์กาลัง

ELTC 4403

การประมวลผลสั ญญาณเชิงเลข
3(3-0-6)
Digital Signal Processing
สัญญาณและระบบเชิงเลข ทฤษฎีของ แซททรานสฟอร์ม และ ฟูเรี ยทรานส
ฟอร์ม ดีสครี ตทรานสฟอร์ม ฟาส ฟูเรี ยทรานสฟอร์ม โครงสร้างของดิจิตอลฟิ ลเตอร์
การออกแบบ ดิจิตอลฟิ ลเตอร์และการประยุกต์ใช้งานของ ดิจิตอลซิกแนลโปรเซสซิง
และด้านการสื่ อสารข้อมูล

ELTC 4404

การจาลองและการสร้ างโมเดลในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Simulation and Modeling in Industry
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจาลองปั ญหา
การศึกษาตัวอย่างโปรแกรมการ
จาลองปั ญหาเทคนิคการวิเคราะห์พ้นื ฐาน การเลือกภาษา การทดลองปฏิบตั ิ การ
จาลองปัญหาเทคนิคการจาลองข้อมูลนาเข้า กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรง
ของแบบจาลอง และฝึ กเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการจาลองและ
โมเดลในงานอุตสาหกรรม
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ELTC 4405

การออกแบบหุ่นยนต์ ขนาดเล็ก
3(2-3-4)
Micro Robot Design
ระบบเซ็นเซอร์ และระบบส่ งกาลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
การออกแบบ
โครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคลื่อนที่ในสภาวะต่างๆ การ
ออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ เหมาะสมสาหรับการควบคุม การออกแบบ
ระบบติดต่อสื่ อสารระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก และระบบประมวลผลแบบแยกจากตัว
หุ่นยนต์ การคานวณตัดสิ นใจการทางานของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
และการนา
ปั ญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

ELTC 4406

การเขียนโปรแกรมระดับสู งสาหรับงานควบคุม
3(2-3-4)
High Level Programming for Control
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพื้นฐานของภาษาระดับสู ง ที่มีการใช้งาน
อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ชนิดของข้อมูล นิพจน์ และตัวดาเนินการ การตัดสิ นใจ
การวนซ้ า การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับมาตรฐานส่ วนนาเข้าและส่ งออก ใน
รู ปแบบขนาน และ อนุกรม เพื่อประยุกต์ใช้งานควบคุม ด้วยโปรแกรมภาษาระดับสู ง

ELTC 4408

คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุม
3(2-3-4)
Computer in Control
การวิเคราะห์การออกแบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุม การนาโครงการ
คอมพิวเตอร์ ที่สมบูรณ์แบบมาใช้ในระบบควบคุม
การประมาณค่าพารามิเตอร์
การจาลองแบบทางไดนามิกส์ การจัดตาแหน่งข้อมูลหน่วยความจาโปรเซสเซอร์ การ
สร้างวิธีการออกแบบ
การใช้ไฮบริ ดและดิจิตอลคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
การใช้โปรแกรมจาลอง
โปรแกรมปฏิบตั ิการจริ งที่มีอยูใ่ นการฝึ กทักษะในโรงงาน
อุตสาหกรรม
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ELTC 4503

ระบบไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์
3(3-0-6)
Hydraulics and Pneumatics Systems
คุณสมบัติ โครงสร้าง และการทางานของไฮดรอลิกส์
ไฮดรอลิกส์ไฟฟ้ า
นิวแมติกส์ และนิวแมติกส์ไฟฟ้ า ศึกษาการทางานของชุดต้นกาลัง กระบอกสู บ และ
วาล์วแบบต่าง ๆ การออกแบบวงจรทั้งแบบควบคุมด้วยมือ และแบบอัตโนมัติโดยใช้
อุปกรณ์ตรวจจับแบบสัมผัสและแบบไม่มีการสัมผัส
การควบคุมการทางานด้วย
อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้

ELTC 4504

ปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์
1(0-4-6)
Hydraulics and Pneumatics Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

ELTC 4505

อิเล็กทรอนิกส์ กาลัง 2
3(2-3-4)
Power Electronics 2
วิเคราะห์ และออกแบบ วงจร เรี ยงกระแสแบบเฟสเดี่ยวและหลายเฟส การ
ทางานของวงจรอินเวอร์ เตอร์ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลังในงานการ
ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ ออกแบบและทดลองวงจร
ควบคุมความเร็ วมอเตอร์

ELTC 4507

เซ็นเซอร์ และทรานสดิวเซอร์
3(3-0-6)
Sensors and Transducers
พื้นฐานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์ แบบสารกึ่งตัวนา เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ แบบสาร
กึ่งตัวนา เซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ เชิงกล เซ็นเซอร์ แม่เหล็ก เซ็นเซอร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
เซ็นเซอร์ความร้อน เซ็นเซอร์เคมี เซ็นเซอร์ชีวภาพ เซ็นเซอร์ แบบวงจรรวมและการ
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ กบั ระบบ
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ELTC 4508

การควบคุมเชิ งลาดับในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Advanced Industrial Control Systems
ระบบการทางานและการดูแลรักษาระบบการควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม
และ โปรเซสลูป การใช้งานระบบการควบคุมทางด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่และการ
ประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เครื่ องมือเครื่ องจักร ตัวควบคุมที่ใช้ในงาน
อุตสาหกรรม พี แอล ซี รวมทั้งการรวมระบบเก็บข้อมูลระยะไกล เข้ากับการทางาน
และการออกแบบระบบพี แอล ซี หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในโรงงาน การ
ปฏิบตั ิการทางไกลโดยการใช้อินเทอร์เน็ต

ELTC 4510

เทคโนโลยี ซีเอ็นซี
3(2-3-4)
CNC Technology
พื้นฐานเครื่ องมือกลสาหรับการผลิตชิ้นส่ วนที่ใช้ในระบบควบคุมเชิงตัวเลข
ระบบการเคลื่อนที่ของแคร่ เลื่อน
ลักษณะและชิ้นส่ วนของระบบตัวขับเชิงตัวเลข
โครงสร้างของโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสคาสั่ง การบันทึกข้อมุล การเขียนโปรแกรมแบบ
จุดไปจุดแบบเชิงเส้นตรง เชิงเส้นโค้ง การเลือกพารามิเตอร์ การเตรี ยมแผนงาน และ
การติดตั้งเครื่ องจักรกลสาหรับ การผลิต

ELTC 4511

หัวข้ อเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อตุ สาหกรรมสมัยใหม่
3(3-0-6)
Current Topics in Industrial Electronics
การค้นคว้าและศึกษาหัวข้อเรื่ องทางอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมสมัยใหม่

ELTC 4605

การสื่ อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
Satellite Communications
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
การพัฒนาของดาวเทียมสื่ อสาร คุณสมบัติ วงโคจร ทรานสปอนเดอร์ การ
ออกแบบ และการวิเคราะห์การเชื่อมโยงหรื อการลิงค์ของดาวเทียม ระบบจาน
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ELTC 4606

การสื่ อสารระบบดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Communications
ทฤษฎีการสุ่ มตัวอย่าง สัญญาณแรนดอม และนอนแรนดอม สัญญาณนอน
แรนดอมชนิดโลว์พาส ระบบเบสแบนด์ดิจิตอล การควอนไตส์ การกาเนิดรหัส พีซีเอ็ม
ดีเอ็ม พีเอสเค เอฟเอสเค วิธีการเข้ารหัส ช่องสื่ อสาร ระบบการส่ งและการเข้าจังหวะ
ของสัญญาณ

ELTC 4609

ระบบโทรศัพท์ดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Telephone System
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
เครื อข่ายโทรศัพท์สาธารณะแบบแอนะลอก อธิ บายและเปรี ยบเทียบขั้นตอน
วิธีการแปลงผันสัญญาณเสี ยงเป็ นสัญญาณดิจิตอล การส่ งผ่านแบบดิจิตอลและการมัลติ
เพลกซ์ สถาปั ตยกรรมการสวิตซ์สัญญาณดิจิตอล ส่ วนประกอบทัว่ ไปของการสวิตซ์
วงจรการทางานของระบบการสวิตซ์ การซิงโครไนซ์ การควบคุม และการบริ หาร
เครื อข่ายชุมสายโทรศัพท์ ระบบเครื อข่ายแบบดิจิตอล การวิเคราะห์ทราฟฟิ กเบื้องต้น
วิวฒั นาการของเครื อข่ายดิจิตอลบริ การรวม เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลล์

ELTC 4610

ข่ ายสายตอนนอก
3(3-0-6)
Outside Plant
สายส่ งและการใช้งาน สายทองแดงหลายแกน สายเคเบิลแกนร่ วมและ
เส้นใยนาแสง การนับสี การกาหนดเส้นและมาตรฐาน การติดตั้งสายเคเบิลแบบอากาศ
และแบบฝังดินและการเตรี ยมงาน การชิลด์ การเชื่อมสายและการป้ องกันสายจากสัตว์
และงานโยธา การประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
การวัดทดสอบภาคสนาม
โอทีดีอาร์ ตัววิเคราะห์สเปกตรัมทางแสงและไฮบริ ด
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ELTC 4611

ระบบการสื่ อสารเคลือ่ นที่
3(3-0-6)
Mobile Communication Systems
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
ความรู ้เบื้องต้นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซล การออกแบบส่ วนต่าง ๆ ของ
ระบบวิทยุเซล คุณสมบัติของเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่ การครอบคลุมเซลสาหรับ
สัญญาณ และการจราจรของระบบโทรศัพท์ ที่ต้ งั เซลสายอากาศและสายอากาศ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ร่วมกัน การจัดการความถี่และการกาหนดช่องสัญญาณ การเปลี่ยน
ความถี่ระหว่างเซล เทคนิคการทางานและเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์ และการจราจร
ของระบบโทรศัพท์
การเชื่อมโยงข้อมูลและระบบไมโครเวฟ
การหาค่าระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล หัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเซล ระบบสื่ อสารแบบ
เคลื่อนที่ตามมาตราฐานต่างๆ ที่ใช้ในปั จจุบนั

ELTC 4612

การสื่ อสารไร้ สาย
3(3-0-6)
Wireless Communications
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
การออกแบบระบบรังผึ้ง การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุเคลื่อนที่ การสู ญเสี ยวิถีใน
พื้นที่กว้าง เฟดดิงในพื้นที่แคบและหลายวิถี การมอดูเลต การปรับเท่า ไดเวอร์ ซิตี การ
เข้ารหัสช่องสัญญาณ การเข้ารหัสเสี ยงพูดและข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง
ระบบเครื อข่ายไร้สายและมาตรฐาน

ELTC4613

ช่ องสั ญญาณสื่ อสาร
3(3-0-6)
Communication Channels
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : ELTC 2601 หลักการระบบสื่ อสาร
สมการของชานนอนสาหรับความจุช่องสัญญาณ
สมบัติของช่องสัญญาณ
ในทางปฏิบตั ิ ช่องสัญญาณแบบสาย วิทยุ ความถี่ต่ามากถึงความถี่สูงมาก การเชื่อมโยง
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ELTC 4614

การสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronics Communication
ความรู ้เบื้องต้นของระบบสื่ อสาร สัญญาณและระบบ สัญญาณรบกวน
ฮาร์ดแวร์ และเทคนิควงจรที่ใช้ในการสื่ อสาร วงจรมอดูเลชัน่ และดีมอดูเลชัน่ วงจรจูน
และวงจรกรองความถี่ ตัวขยายความถี่วทิ ยุ เครื่ องส่ งเครื่ องรับ เอเอ็ม เอ็ฟเอ็ม เฟสล็อก
ลูป การสังเคราะห์ความถี่ พื้นฐานของระบบและวงจรโทรศัพท์ สายส่ งสายอากาศ ท่อ
นาคลื่น หลอดไมโครเวฟและอุปกรณ์ไมโครเวฟ ความรู ้เบื้องต้นของอุปกรณ์และระบบ
สาหรับการสื่ อสารดิจิตอล ความรู ้เบื้องต้นของอุปกรณ์และระบบสาหรับการสื่ อสาร
ด้วยแสง

ELTC 4615

อิเล็กทรอนิกส์ ย่านความถี่วทิ ยุ
3(3-0-6)
Radio Frequency Electronics
ระบบเครื่ อ งส่ ง และเครื่ อ งรั บ ของวิ ท ยุ พ้ื น ฐานและคุ ณ สมบัติ ข องสายส่ ง
คุ ณสมบัติ ข องเอสพารามิ เตอร์ การแปลงพารามิ เตอร์ สมิ ท ชาร์ ท ตัวเก็ บ ประจุ ตัว
เหนี่ ย วนาและตัวต้า นทานที่ ค วามถี่ สู ง วงจรกรองสั ญญาณแบบพาสซี พ แบบต่ า งๆ
คุ ณสมบัติด้า นความถี่ สู ง ของทรานซิ ส เตอร์ แบบต่ า งๆ คุ ณสมบัติด้า นสั ญญาณ
รบกวนของทรานซิ สเตอร์ แมทชิ่ งอิมพิแดนซ์และการออกแบบ วงจรขยายสัญญาณ ณ
ระดับต่ าแบบแถบความถี่แคบกว้างและการออกแบบ วงจรแกว่งแบบ แอลซี และแบบ
คริ สตัล วงจรผสมสัญญาณ

ELTC 4616

ระบบเสี ยง
3(2-3-4)
Audio System
ทฤษฎีคลื่นเสี ยง
หน่วยการวัดและทดลองศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดและ
วงจรของเครื่ องเสี ยง และรวมถึงวิธีการของการบันทึกเสี ยง
ระบบกระจายเสี ยง
สาธารณะระบบเสี ยงในห้องประชุม
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

ELTC 4617

เทคโนโลยีวดิ ีโอ
3(2-3-4)
Video Technology
ระบบการรับส่ งโทรทัศน์ในระบบ ซี ซีไออาร์ เอ็นทีเอสซี เอสอีซีเอเอ็ม
หลักการบันทึกสัญญาณเสี ยง สัญญาณภาพ สัญญาณสี การบันทึกภาพ การแก้ไข
สัญญาณรบกวน ระบบการทางานทางกล การควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์ใน
เครื่ องบันทึกภาพ
พัฒนาการของหัวบันทึกภาพ
และการประยุกต์ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ มาควบคุมระบบเครื่ องเล่น
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่ อง
เล่น การปรับแต่งภาพ

ELTC 4618

เทคโนโลยีโทรทัศน์
3(2-3-4)
Television Technology
การสร้างวงจรเกี่ยวกับ การสแกนแบบอินเตอร์ เลซ ระบบการส่ ง สัญญาณ
โทรทัศน์สี ภาคขยายสัญญาณโครมาและภาคพาลดีโคดเดอร์ ภาคแยกสัญญาณซิงค์
และภาคแยกสัญญาณเบิสต์ ภาคกาจัดสี อตั โนมัติ และภาคกาเนิดสัญญาณพาหะรองสี
ภาคดีเทคสัญญาณความต่างสี และภาคไอเดนท์ ภาคพาลสวิตซ์ ภาค จีวาย เมตริ กซ์ และ
ภาค วาย แมทริ ก ระบบไฟแบบสวิทชิ่ง การควบคุมระบบการทางานโดยอาศัย
ไมโครโปรเซสเซอร์ หลักการวิเคราะห์อาการเสี ยของภาคต่าง ๆ และการปรับแต่งวงจร

ELTC 4701

เครื่องมือวัดและทดสอบโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Telecommunication Measurement
หน่วยวัดระดับ วิธีการคานวณหาค่าความผิดพลาดจากการวัดและการประมาณ
การ โครงสร้างพื้นฐานของเครื่ องมือประเภทต่างๆ เช่น แอมมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ โดย
เน้นในเรื่ องของการแปลงสัญญาณสาหรับเครื่ องวัดไฟฟ้ าสื่ อสารและโทรคมนาคม

ELTC 4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์

2(90)
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Preparation for Professional Experience in Electronics Technology
การจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ในการพัฒนา
ความรู้ เจตคติ และทักษะด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบตั ิในสถานการณ์หรื อ
รู ปแบบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ELTC 4802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
5(450)
Field Experience in Electronics Technology
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ เอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ELTC 4901

สั มมนาทาง เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
1(0-2-1)
Seminar in Electronics Technology
การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจยั
การอภิปรายปัญหาการเขียน
โครงการและรายงานการสัมมนา การนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ น
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ELTC 4902

การวิจัยทางเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
2(0-4-2)
Research in Electronics Technology
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : STAT 3901 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์
การค้นคว้าและวิจยั ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนรายงานและการ
เสนอผลงานวิจยั ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั

GEEN 1001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด
เพื่อการสื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทกั ษะในการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ใน
ชีวติ ประจาวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร

GEEN 1101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาตน
English for Self-development

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

3(3-0-6)
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พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น
การสื่ อสารโดยใช้ศพั ท์ และรู ปแบบของประโยคหลากหลาย การอ่านอนุเฉท การอ่าน
ข้อความที่ซบั ซ้อนและบทความเชิงวิชาการจากสื่ อต่างๆ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษ
ระดับซับซ้อน การเขียนสรุ ปความและแสดงความคิดเห็นได้

รหัสวิชา
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หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

GEEN 1102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารระดับสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสู ง การ
สื่ อสาร โดยใช้ศพั ท์ และรู ปแบบของประโยคที่ซบั ซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ
การนาเสนอ
การอ่าน ข้อความที่ซบั ซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตาราจากสื่ อ
ต่าง ๆ การเขียนประโยคระดับซับซ้อน ข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และเขียนสรุ ป
สาระสาคัญของบทความทางวิชาการได้ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวติ

GEEN1103

ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้ อมสาหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสมัครงาน
การอ่าน
เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียนจดหมาย
สมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเตรี ยมตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์และการติดตามผล
การสมัครงาน

GEEN1104

ภาษาอังกฤษเพือ่ นันทนาการ
3(3-0-6)
English for Recreation
พัฒนาทักษะในการใช้ภาษา ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนจากสื่ อบันเทิงต่าง ๆ
ฟังและอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่ งที่
เรี ยนได้

GEEN 1105

ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Science
ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านข้อความ
บทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการ
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ใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และเตรี ยมการในระดับสู งต่อไป ฝึ กเขียนภาษาอังกฤษ
ทางวิชาการ เช่น รายงานบทคัดย่อ

รหัสวิชา
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GEHS 1001

สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
1(1-0-2)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้า
ภายในสถาบันการศึกษา และแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสื บค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ
และการรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงวิธีการนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรู ปแบบมาตรฐาน

GEHS 1101 สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์
และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี
นาฏศิลป์ และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้ งและเห็นคุณค่าของศาสตร์ ทาง
ความงาม สามารถวิเคราะห์คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้เชิง
คุณค่า อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
GEHS 1102 การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชี วติ
3(3-0-6)
Self-development for Happiness of Life
ศึกษาความจริ งของชีวติ การดารงชีวติ ในสังคม ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ การ
พัฒนาการของมนุษย์ บุคลิกภาพและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง วิธี
การศึกษาตนเองและผูอ้ ื่น มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน การสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคล
และชุมชนเพื่อเป้ าหมายการดารงตนในสังคมอย่างมีความสุ ข
GEHS 1103

จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
Rationale and Social Morality

3(3-0-6)
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ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม การมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้
เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการดารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม
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ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

GESO 1001 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ศึกษาความเป็ นมาและวิวฒั นาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แนวทางการดาเนินชีวติ ในสังคมไทยแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย เพื่อรักษาและส่ งเสริ มคุณค่าความเป็ น
ไทย
GESO 1101 พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
ศึกษาวิวฒั นาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบเศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง รวมทั้งสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกและ
มีผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และสามารถดารงชีวติ ได้
อย่างมีดุลยภาพในโลกปั จจุบนั และอนาคต
GESO 1102 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ความหมายและความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างจิตสานึกสาธารณะในการพัฒนา การมีส่วนร่ วมในการ
จัดการตลอดจนการส่ งเสริ มบารุ งรักษาคุม้ ครอง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
GESO 1103

กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
Law for Daily Life

3(3-0-6)

60
ศึกษากฎหมายที่มีความจาเป็ นในการดาเนินชีวติ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ประชาชนพึงทราบ

กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

GEPA 1001

การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางจิต ตลอดจนสามามารถนาการออกกาลังกายไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

GEPA 1002

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ศึกษาเกี่ยวกับกฎ กติกา การเล่น และมารยาทของการเล่นกีฬาประเภทบุคคล
ตามความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ ให้สามารถนาเอาการเล่นกีฬาเป็ นทักษะทางสังคม รู ้จกั การใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาได้

GESC 1001

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
ศึกษาความหมายของการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์
กระบวนการคิด
รู ปแบบ ต่าง ๆ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการคิด ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล การประยุกต์
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อการคาดการณ์ และแก้ปัญหา กระบวนการตัดสิ นใจ และผลกระทบ
ที่มีต่อการตัดสิ นใจ

GESC 1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication

3(3-0-6)

61
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิ พลและมี
ผลกระทบต่อชีวติ และสังคม การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้โปรแกรมเพื่อการสื บค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้และการสื่ อสาร
ข้อมูลบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

GESC 1102

วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Science for Life
ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกับอาหาร การออกกาลังกาย ยา และสมุนไพร ศึกษาการใช้
สารเคมีในชีวติ ประจาวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความสาคัญของพลังงานต่อโลกและ
ชีวติ ความปลอดภัยในการดาเนินชีวติ การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสารเสพติด

GESC 1103

พืชพรรณเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Plant for Life
เรี ยนรู ้คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวติ และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

GESC 1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม
บารุ งรักษาคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

GETH 1001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Thai for Communication

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

3(3-0-6)
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พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่ อสารและทักษะการเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

ITSC 3306

การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
แนวคิดการจาลองสรรพสิ่ งด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายวัตถุ และ
แนะนาวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสาคัญของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ เอนแคปชูเลชัน่ การถ่ายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอร์ ฟิซึ่ ม
หลักการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ

ITSC 3403

ความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Assurance and Security
แนวโน้มของความไม่ปลอดภัยในสภาวะการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การ
วางแผนและการจัดระบบความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล
ความปลอดภัยใน
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ความปลอดภัยในโครงข่ายการสื่ อสารข้อมูล การป้ องกันทาง
กายภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ เทคนิคและการใช้
งานเครื่ องมือในการป้ องกัน ประเด็นในแง่กฎหมาย และจรรยาบรรณในเรื่ องความ
ปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

MATH 1601 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 1
ลิมิตของฟังก์ชนั การหาค่าลิมิต ฟังก์ชนั ต่อเนื่อง ทฤษฎีค่าสู งสุ ดและค่า
ระหว่างกลาง อนุพนั ธ์ แนวคิดมูลฐานของอนุพนั ธ์ ปฏิยานุพนั ธ์ อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ิ
เชิงพีชคณิ ต อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ตรี โกนมิติ กฎลูกโซ่ ทฤษฎีบทของโรลล์ และทฤษฎี
บทค่าเฉลี่ย ความเว้าและอนุพนั ธ์อนั ดับสอง การใช้อนุพนั ธ์และลิมิตในการเขียนกราฟ

63
กรประยุกต์ปัญหาค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ด
การหาค่าอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั โดยปริ ยาย
ผลต่างอนุพนั ธ์ อินทิเกรต แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจากัดเขต ทฤษฎีมูลของ
แคลคูลสั คุณสมบัติของปฏิยานุพนั ธ์และอินทิกรัลจากัดเขต จานวน e ฟังก์ชนั
ลอการิ ทึม อนุพนั ธ์ของฟักช์ นั ลอการิ ทึม ลอการิ ทึมธรรมชาติซ่ ึ งนิยามในรู ปอินทิกรัล
จากัดเขต ฟังก์ชยั ผกผันและอนุพนั ธ์ของ bx อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ไฮเปอร์ โบลิกและตัว
ผกผัน อัตราสัมพันธ์ กฎของไลปิ ตาล ระเบียบวิธีการอินทิเกรด การอินทเกรดโดยการ
แทนค่า การอนิทิเกรดทีละส่ วน การประยุกต์อินทิกรัลจากัดเขต พื้นที่ปริ มาตร จุดรวม
มวล งาน ความยาวของเส้นโค้ง พื้นผิวของการหมุน อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

MATH 1602 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนก่อน : MATH 1601 คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
เส้นโค้งระนาบและพิกดั เชิงขั้ว พื้นที่ในพิกดั เชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริ ม
ความยาวของส่ วนโค้งและอัตราเร็ วบนเส้นโค้ง มุมระหว่างเส้นตรง เส้นสัมผัส อนุพนั ธ์
อันดับสอง และความโค้งของเส้นโค้ง จานวนเชิงซ้อน กราฟของสมการฟังก์ชนั และ
เส้นโค้งลาดับ อนุพนั ธ์ยอ่ ย ผลต่างของอนุพนั ธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับ
สองและค่าสุ ดขีดสัมพันธ์ อินทิกรัลจากัดเขตบนบริ เวณระนาบ และบริ เวณสามมิติใน
ระบบพิกดั ฉาก ระบบพิกดั ทรงกลมและระบบพิกดั ทรงกระบอก ลาดับ อนุกรม การ
ทดสอบด้วยอินทิกรัล การทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบ และการทดสอบด้วยอัตราส่ วน
อนุกรมสลับและการทดสอบการลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ การกระจายทวินาม อนุกรม กาลัง
สู ตรของเทเลอร์ อนุกรมฟูริเยร์ ฟังก์ชนั คาบ สู ตรของออยเลอร์ การลู่เข้าของอนุกรม
ฟูริเยร์ ฟูริเยร์อินทิกรัล
MNGT 2102 การจัดองค์ กรในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organization
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การบริ ห ารขั้น พื้ น ฐาน การก าหนดนโยบายและการ
วางแผน การสรรหาและการจัดบุคคลเข้าทางาน การอานวยการ การจูงใจ การบังคับ
บัญชาและการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร การควบคุม ตลอดจนศึกษาหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และความสั มพันธ์ ของหน่ วยงานแต่ ละหน่ วยงานที่ ป ระกอบกันภายใน
องค์กร ศึกษารู ปแบบและประเภทการจัดโครงสร้างองค์กร ศึกษาการประยุกต์การจัด
โครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุ รกิจอุตสาหกรรม
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต(ท-ป-อ)

PHYS 1303

ฟิ สิ กส์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Physics
การวัดและหน่ วยของการวัด สเกลาร์ และเวกเตอร์ กฎการเคลื่ อที่ งานและ
พลังงาน คลื่นกล สถิตศาสตร์ ของของไหล ปรากฏการณ์ทางความร้ อนและหลักการ
เบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้ า งานและพลังงานศักย์ไฟฟ้ า ฟลักซ์แม่เหล็ก
สนามแม่เหล็ก แรงเนื่ องจากสนามแม่เหล็ก แรงลอเรนตซ์ การเหนี่ ยวนา ความจุไฟฟ้ า
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ทัศนศาสตร์ เชิ งฟิ สิ กส์ กัมมันตภาพรังสี และสาร
สลายตัวของนิวเคลียส

PHYS 1304

ปฏิบัติฟิสิ กส์ พนื้ ฐาน
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน

1(0-3-0)

STAT 3901 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Sciences
พื้นฐานทัว่ ไปของการวิจยั ความหมายของการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ประเภท
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ การกาหนดปั ญหาการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั การวางแผนการทดลอง สถิติ
ในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจยั การสรุ ปผลและการ
นาผลการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้

65
TECM 2204

บริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

1(0-3-0)

Industrial Quality Management
ประวัติความเป็ นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุม คุณภาพ
กับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริ หารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มีระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ
18.1 การบริหารหลักสู ตร มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรจานวน 5 คน มีกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามโครงสร้างของหลักสู ตร และคาอธิ บายรายวิชา มีการจัดอาจารย์ผสู ้ อน
ตรงตามศักยภาพ มีการกาหนดแผนจัดการเรี ยนการสอนโดยมีโครงการสอนทุกรายวิชา มีแผนการพัฒนา
อาจารย์อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน มีการประเมินผลการสอน และการ
ปฏิบตั ิงานของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา เพิ่อนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรี ยนการสอน
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
คุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ห้องปฏิบตั ิการเคมี ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ มี
เครื่ องมือวิเคราะห์หลัก และเครื่ องมือวิเคราะห์ช้ นั สู งพอเพียงในการจัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญา
ตรี มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน และการศึกษาค้นคว้าทั้งของอาจารย์และนักศึกษา มี
หนังสื อ และวารสาร และแหล่งสื บค้นข้อมูลต่างๆอย่างเพียงพอ
18.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา มีโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนา
ของนักศึกษา ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาสุ ขภาพ พัฒนาสังคม ทักษะการสื่ อสาร ความเป็ นผูน้ า ความมี
คุณธรรม จริ ยธรรม ประชาธิ ปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึ กษาให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
18.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต มีการ
ติดตามและประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตทุกรุ่ นที่สาเร็ จการศึกษา รวมทั้งมีการสารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อนาผลการสารวจมาปรับปรุ งหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
19. การพัฒนาหลักสู ตร
มีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย โดยการปรับปรุ งดัชนีดา้ นมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็ น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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