
หมูวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  

 (ELTC) 

หมูวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี 

 

1. พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส       (ELTC -1--) 

2 อิเล็กทรอนิกสและดิจิตอล        (ELTC -2--) 

3. ไฟฟา          (ELTC -3--) 

4. คอมพวิเตอร และเครือขาย        (ELTC -4--) 

5. ระบบควบคุม และอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม      (ELTC -5--) 

6. ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม     (ELTC -6--) 

7. เคร่ืองมือวัด          (ELTC -7--) 

8.  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝกประสบการณวิชาชีพ   (ELTC -8--) 

9.  สัมมนาและการวิจัย        (ELTC -9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

(ELTC) 

 

รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

ELTC 1101 5581101 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2(1-2-3) 

ELTC 1201 5581104 อิเล็กทรอนิกส 1 3(3-0-6) 

ELTC 1202 5581106 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1 1(0-3-0) 

ELTC 1203 - ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 3(2-3-4) 

ELTC 1301 5572106 การวิเคราะหวงจรไฟฟา 3(2-3-4) 

ELTC 1401 - คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-4) 

ELTC 1701 - เคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-4) 

ELTC 2101 5583102 วิศวกรรมแมเหลก็ไฟฟา 3(3-0-6) 

ELTC 2103 5513101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

ELTC 2201 5582101 อิเล็กทรอนิกส 2 3(3-0-6) 

ELTC 2202 5582107 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 1(0-3-0) 

ELTC 2203 5581703 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1 3(2-3-4) 

ELTC 2204 5582704 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 2 3(2-3-4) 

ELTC 2401 - ระบบคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรม    2(1-2-3) 

ELTC 2501 5584101 ระบบการควบคุมแบบปอนกลับ 3(3-0-6) 

ELTC 2601 5583506 หลักการระบบสื่อสาร 3(3-0-6) 

ELTC 3201 5583102 คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

ELTC 3202 5583103 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

ELTC 3203 5583703 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร  3(2-3-4) 

ELTC 3401 - สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(2-3-4) 

ELTC 3402 - คอมพิวเตอรกราฟกและการออกแบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

ELTC 3403 - เครือขายคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

ELTC 3404  วิศวกรรมซอฟทแวรสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

ELTC 3405 5653613 การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร  3(2-3-4) 

ELTC 3406 5653305 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 



รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

ELTC 3407 - ระบบอัจฉริยะ 2(1-3-2) 

ELTC 3408 - การจัดการฐานขอมูลงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

ELTC 3409 - ระบบปฏิบัติการสําหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

ELTC 3501 5583406 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

ELTC 3502 - ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 

ELTC 3503 5574701 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 1 3(2-3-4) 

ELTC 3504 - เทคโนโลยีพีแอลซี 3(2-3-4) 

ELTC 3505 - เมคาทรอนิกส 3(2-3-4) 

ELTC 3506 5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3(2-3-4) 

ELTC 3601 - การแพรกระจายคลื่นวิทยุ 3(3-0-6) 

ELTC 3602 5583511 วิศวกรรมโทรศัพท 3(3-0-6) 

ELTC 3603 5583505 วิศวกรรมสายอากาศ 3(2-3-4) 

ELTC 3604 5583508 ปฏิบัติการโทรคมนาคม  1 1(0-3-0) 

ELTC 3605 5583507 โครงขายการสื่อสารและสายสง 3(2-3-4) 

ELTC 3606 5584502 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

ELTC 3607 - การสื่อสารใยแสง 3(3-0-6) 

ELTC 3608 - ปฏิบัติการโทรคมนาคม  2 1(0-3-0) 

ELTC 3609 - วิศวกรรมโทรคมนาคม 3(3-0-6) 

ELTC 3610 - เครือขายระบบโทรคมนาคม 3(3-0-6 ) 

ELTC 4201 5584104 สญัญาณรบกวนในระบบอิเลก็ทรอนิกส 3(3-0-6) 

ELTC 4202 5584704 การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3(2-3-4) 

ELTC 4203 - นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส              3(3-0-6) 

ELTC 4204 - ออปโตอิเล็กทรอนิกส              3(3-0-6) 

ELTC 4301 5583106 หลักการเคร่ืองจักรกลไฟฟา 3(2-3-4) 

ELTC 4302 5643527 การวิเคราะหโครงขายไฟฟา 3(2-3-4) 

ELTC 4303 - เทคโนโลยีไฟฟา 3(3-0-6) 

ELTC 4403 - การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข 3(2-3-4) 

ELTC 4404 - การจําลองและการสรางโมเดลในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 



รหัสวิชาใหม รหัสวิชาเกา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

ELTC 4405 - การออกแบบหุนยนตขนาดเลก็ 3(2-3-4) 

ELTC 4406 - การเขียนโปรแกรมระดับสูงสําหรับงานควบคุม 3(2-3-4) 

ELTC 4408 5653608 คอมพิวเตอรในงานควบคุม 3(2-3-4) 

ELTC 4503 5643413 ระบบไฮดรอลกิสและนิวแมติกส 3(3-0-6) 

ELTC 4504 - ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 1(0-3-6) 

ELTC 4505 - อิเล็กทรอนิกสกําลัง 2 3(2-3-4) 

ELTC 4507 - เซน็เซอรและทรานสดิวเซอร 3(2-3-4) 

ELTC 4508 - การควบคุมเชิงลําดับในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 

ELTC 4510 - เทคโนโลยซีเีอ็นซี 3(2-3-4) 

ELTC 4511 - หัวขอเร่ืองทางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมสมัยใหม 3(3-0-6) 

ELTC 4605 5584503 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 

ELTC 4606 - การสื่อสารระบบดิจิตอล 3(3-0-6) 

ELTC 4609 - ระบบโทรศัพทดิจิตอล 3(3-0-6) 

ELTC 4610 - ขายสายตอนนอก 3(3-0-6) 

ELTC 4611 - ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ 3(3-0-6) 

ELTC 4612 - การสือ่สารไรสาย 3(3-0-6) 

ELTC 4613 - ชองสัญญาณสื่อสาร 3(3-0-6) 

ELTC 4614 - การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

ELTC 4615 - อิเล็กทรอนิกสยานความถี่วิทยุ 3(3-0-6) 

ELTC 4616 - ระบบเสียง 3(2-3-4) 

ELTC 4617 5583301 เทคโนโลยวีดิโีอ  3(2-3-4) 

ELTC 4618 5584301 เทคโนโลยีโทรทัศน            3(2-3-4) 

ELTC 4701 - เคร่ืองมือวัดและทดสอบโทรคมนาคม     3(2-3-4) 

ELTC 4801 5503801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีเล็กทรอนิกส 2(90) 

ELTC 4802 5504802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 5(450) 

ELTC 4901 - สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 1(0-2-1) 

ELTC 4902 - การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(0-6-3) 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา  

 

รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 1101 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส         2(1-2-3) 

  Electrical  and  Electronics  Engineering  Drawing  

  หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล   ไอ เอส โอ   เทคนิคการเขียน

ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพฉายออรโทกราฟก       

การใหขนาดภาพฉายออรโทกราฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดภาพสามมิติ การเขียน

ภาพตัด ระนาบอางอิง เสนและระนาบขั้นพื้นฐาน วิวชวย จุด เสนและระนาบ การหมุน การ

ตัดกันของรูปทรงแบบตาง ๆ การหาแผนคลี่ การใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ ศึกษาและ

ฝกเขียนสัญลักษณทางอิเล็กทรอนิกส    การออกแบบและสรางแผนวงจรพิมพ การเขียนและ

อานแบบวงจรทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

ELTC 1201 อิเล็กทรอนิกส 1                                    3(3-0-6) 

  Electronics 1 

ไฟฟาเบื้องตน ตัวนํา    ตัวตานทาน    ฉนวน    สารกึ่งตัวนํา      โครงสราง

สัญลักษณ คุณสมบัติ   การใชงาน   แบบและชนิดของตัวตานทาน       ตัวเก็บประจุ     ตัว

เหน่ียวนํา    คุณสมบัติ การให ไบอัสและการทํางานของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา  ไดโอดชนิด

ตางๆ    และทรานซิสเตอร   การจัดไบอัสการทํางานของทรานซิสเตอรแบบคอมมอนตาง ๆ   

กราฟแสดงคุณลักษณะ    คาพารามิเตอร และคาสําคัญตาง ๆ ที่บอกไวในคูมือ   คุณสมบัติ

และการทํางานของเฟทชนิดตางๆ   การใหไบอัส   
 

 

ELTC 1202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1                           1(0-3-0) 

  Electronics  Laboratory 1 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  ELTC 1201 อิเล็กทรอนิกส 1   

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาอิเล็กทรอนิกส 1  

 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 1203 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน              3(2-3-4) 

  Basic Electrical  and  Electronics 

  คุณสมบัติของการเกิดไฟฟาทั้งไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ  การตอ

วงจรทางไฟฟาแบบตาง ๆ เพื่อหาคากระแส แรงดันและความตานทานในวงจร  คุณสมบัติ

ของตัวนํา ตัวตานทาน  คุณสมบัติของประจุไฟฟาและตัวเก็บประจุไฟฟา คุณสมบัติ

สนามแมเหล็ก วงจรแมเหล็ก และตัวเหน่ียวนํา  ศึกษาคุณสมบัติของอิเล็กตรอน หลอด

สูญญากาศ และ อุปกรณสารกึ่งตัวนํา  ไดโอด 

 

ELTC 1301 การวิเคราะหวงจรไฟฟา            3(2-3-4)  

 Electric  Circuit  Analysis 

  กฎของโอหม  การตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ กฎของเคอรซอฟ  การเหนี่ยวนํา

แมเหล็ก    ไฟฟา  พลังงานในสนามแมเหล็กไฟฟา  แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนํา  ไฟฟาสลับ 1 

เฟส 3  เฟส  คุณสมบัติของตัวตานทาน  ขดลวดเหน่ียวนําและตัวเก็บประจุ  ในวงจร

กระแสตรงและกระแสสลับ  คารีแอคเตนซ         อิมพีแตนซ แอทมิแตนซ เพาเวอร แฟคเตอร 

และการแกเพาเวอรแฟคเตอร  การวิเคราะหเทอรเนเตอรแบบเฟสเดียวและสามเฟส  

 

ELTC 1401 คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส                                      3(2-3-4) 

  Basic Computer  for Electronics 

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ภาษาคอมพิวเตอร    การเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหน่ึง    เนนภาษาเบสิก      โดยศึกษาในเร่ืองคําสั่ง      ตัวแปร  

ฟงกชันตาง ๆ     การเขียน โฟวชารท และฝกการเขียนโปรแกรมในปญหาตาง ๆ    การเขียน

โปรแกรมการจัดการ  จนสามารถใชคอมพิวเตอรในการควบคุมเคร่ืองจักรทางอุตสาหกรรม 

และสามารถสงผานขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนในระบบเดียวกันได  

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 1701 เคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                                       3(2-3-4) 

  Electrical and Electronics Measurement    

การวัด หน วยของการวัดทางไฟฟา ความเที่ยงตรง และความแม นยาํในการวัด 

หลักการทํางาน โครงสราง กา111รขยายยานวัด การทํางานของกัลวานอมิเตอร วงจรบริดจ มิ

เตอรอิเลก็ทรอนิกสมัลติมิเตอรแบบอนาล็อก และ ดิจิตอล ศึกษาและการใช งาน 

ออสซิลโลสโคปแบบ อนาล็อกและดิจิตอล       การใช ทรานสดิวเซอร ในเคร่ืองมือวัด

อิเลก็ทรอนิกส    การตรวจซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดแบบตาง ๆ 

 

ELTC 2101 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา         3(3-0-6) 

 Electromagnetics  Engineering 

  การวิเคราะห เกีย่วกบัเวคเตอร กฎของคูลอมบ ความเขมของสนามไฟฟา ความหนา

แนน ของเสนแรงแมเหล็ก กฎของเกาสและกฎไดเวอรเจน พลงังานและศกัดาตัวนําไดอิเลกท

ริกและตัวเก็บประจุไฟฟา วิธีการแมพป ง สมการของพัวซอง สมการของลาปลาซ สนามแม 

เหล็กแบบสม่ําเสมอ แรงแม เหลก็และคาความเหน่ียวนํา สนามแม เหล็กแบบที่ความเขมแปร

เปลี่ยนตามเวลา สมการของแมกซ เวล คลื่นพื้นระนาบแบบสม่ําเสมอ การนํา สมการของ

แมกซเวลไปประยุกตใชงานกับสายสง การแผกระจายของคลื่น 

 

ELTC 2103 วัสดุวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส               3(3-0-6) 

Electrical and Electronics Engineering  Material 

โครงสราง คุณสมบัติ ชนิด  การผลิต ประเภทการใชงานของวัสดุที่เปนอโลหะและ

โลหะ  โดยเนนวัสดุที่นําไปประยุกตใชในงานอิเล็กทรอนิกส  การทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ 

ของวัสดุในงานอิเลก็ทรนิกส 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 2201 อิเล็กทรอนิกส 2                                       3(3-0-6) 

Electronics 2   

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : ELTC 1201  อิเล็กทรอนิกส 1   

แบบจําลองของทรานซิสเตอรและเฟท  การวิเคราะหวงจรขยายขนาดเล็ก  และการ

นําไปใชงาน  โครงสราง คุณสมบัติและการทํางานของออปแอมป  วงจรอิเล็กทรอนิกสตาง 

ๆ ไดแก    แหลงจายกระแสคงที่  แหลงจายแรงดันคงที่  วงจรขยายสัญญาณระดับตํ่า  

วงจรขยายกําลังแบบตาง ๆ       วงจรขยายสัญญาณแบบดารลิงตัน       วงจรขยายดิฟเฟอเรน

เชียล  วงจรสวิตซ   วงจรสมิททริกเกอร    วงจร  มัลติไวเบรเตอรชนิดตาง ๆ   วงจรออสซิล

เลชั่น  วงจรจูนออสติลเลชั่น  วงจรกลับเฟสและวงจรเลื่อนความถี่      โครงสรางคุณสมบัติ

และการนําไปใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณไทริสเตอรแบบตางๆ และ

อุปกรณจุดชนวน                                                                                                                                                               

 

ELTC 2202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2                           1(0-3-0) 

  Electronics  Laboratory 2 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน :  ELTC 2201 อิเล็กทรอนิกส 2  

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาอิเล็กทรอนิกส 2 

 

ELTC 2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1                                      3(2-3-4) 

  Digital  Electronics 1 

ระบบตัวเลข  เลขฐานตางๆ  การบวก ลบ คูณ  หาร และการเปลี่ยนแปลงฐานเลข    

รหัสตาง ๆ   ลอจิกเกทชนิดตางๆ หลักการพีชคณิตบบูลลีน    ตารางความจริง  การออกแบบ

วงจรคอมบิเนชั่น ลอจิก   การออกแบบวงจรลอจิก    โดยใชไอซีเกทประเภทตาง ๆ    และ

การประยุกตใชงาน การออกแบบ วงจรโดยใชผังคารโนห 
 

 

 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 2204 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 2                                      3(2-3-4) 

Digital  Electronics 2 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน     ELTC 2203  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1 

การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน  วงจรเขารหัส  วงจรถอดรหัส  และภาคแสดงผล

วงจรมัลติเพล็กซ วงจรดีมัลติเพล็กซ วงจรคํานวณทางคณิตศาสตรและวงจรเปรียบเทียบ 

วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร อะสเตเบลิมลัติไวเบรเตอร   

ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล  วงจรแปลงสัญญาณระหวางอนาล็อกกับดิจิตอล การ

ออกแบบไอซีดิจิตอลที่สามารถโปรแกรมได โครงสรางคุณสมบัติและการใชงาน

หนวยความจําแบบตาง ๆ การนําไอซีดิจิตอลไปประยุกตใชงานในวงจรตางๆ 

 

ELTC 2401 ระบบคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม             2(1-2-3) 

  Computer System in Industry 

การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม  ระบบการประมวลขอมูลการนํา

โปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม  การออกแบบตาง ๆ    ตลอดจนการนําขอมูล

จากระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  มาใชในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดาน

อุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ 

 

ELTC 2501 ระบบควบคุมปอนกลับ               3(3-0-6) 

  Feedback Control System 

  คําจํากัดความ ลาปลาซและการแปลงลาปลาซ      การแทนระบบและการจําลอง

ระบบผลตอบสนองเชิงเวลา   การวิเคราะหเสถียรภาพ   การวิเคราะหผลตอบสนองเชิง

ความถี่    การวิเคราะหเสถียรภาพจากโดเมนความถี่  การสรางและวิเคราะหทางเดินราก  
 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 2601 หลักการระบบสื่อสาร                             3(3-0-6) 

  Principles of Communication Systems 

วิวัฒนาการและความรูเบื้องตนของการสื่อสารทางอิเลก็ทรอนิกส ความหมายของ

ขอมูล คลื่นรบกวน   และคลื่นแทรกแซง  แนะนําการใหบริการระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคมการวิเคราะหขบวนการของสัญญาณการมอดูเลต  แบบอนาลอกและดิจิตอล  

ระบบสวิทชชิ่งโทรศัพท  ระบบสื่อสารคอมพิวเตอรและการสื่อสาร แบบตางๆ เชน การ

สื่อสารใยแสง  การสื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารแบบไรสาย       การสื่อสารทางระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต 

 

ELTC 3201 คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส                                   3(3-0-6) 

  Electronics Engineering Mathematics 

ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน     สมการอนุพันธอันดับหน่ึง  พรอมทั้งการประยุกต     

ความมีอยูและความเปนหน่ึงของผลเฉลย    สมการเชิงเสนทุกอันดับ  ทั้งวิธีใชสมการชวย 

และวิธีใชตัวดําเนินการ และการประยุกต  ผลเฉลยในรูปของอนุกรมอนันต  ฟงกชันเชิงฉาก     

การแปลงลาปลาซและผลประสาน  วิธีเชิงตัวเลขในการแกสมการอนุพันธยอย   อนุกรมฟู

เรียร     ความสัมพันธระหวางการแปลง     ฟูเรียร   และการแปลงลาปลาซ การวิเคราะห

เมตริกซ และการประยุกตทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 

ELTC 3202 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                                              3(3-0-6) 

  Electronics Circuit Analysis  

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : ELTC 1201  อิเล็กทรอนิกส 1   

คุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอร  เฟต และ

การใหไบอัส คุณสมบัติและการประยุกตใชงานของออปแอมป การวิเคราะห และออกแบบ

วงจรแหลงจายไฟฟา วงจรขยายในย านความถี่ตํ่าสําหรับสัญญาณขนาดเล็ก   วงจรขยาย

สัญญาณหลายภาค   วงจรขยายเนกาทิฟฟ ดแบ็ค และวงจรขยายกําลัง การประยุกตใชงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส  
 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 3203 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร                        3(2-3-4) 

  Microprocessor and Microcontroller 

พื้นฐานและความเปนมาของไมโครโปรเซสเซอร   ระบบไมโครคอมพิวเตอร     

บัส  ไมโครโปรเซสเซอรกับซอฟทแวร โครงสรางภายใน รีจีสเตอร  ภาษาแอสเซมบลี     

คําสั่งภาษาแอสเซมบลี    ฮารดแวรไมโครโปรเซสเซอร   หนวยความจํา การสื่อสารแบบ

ขนาน    พอรตนําเขา /สงออก    อินเตอรรัพต     ไมโครคอนโทรลเลอรแตละรุนในดาน

คุณสมบัติ โหมดการทํางาน  หนวยความจํา  รีจีสเตอร  การอางแอดเดรสและชุดคําสั่งการ

เขียนโปรแกรมเบื้องตนและการเชื่อมกับอุปกรณภายนอก 

 

ELTC 3401  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร                    3(2-3-4) 

   Computer Architecture  

ประวัติ  หลักการทํางาน ตามโครงสรางและองคประกอบทางฮารดแวร ของระบบ

คอมพิวเตอร  ระบบบัส  สัญญาณนาฬิกา วงจรควบคุม เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาและ

หลักการทํางานของหนวยประมวลผลกลาง โครงสรางภายในทางฮารดแวรของสวนนําเขา

และสงออก  การประยุกตใชงานเพื่อออกแบบ  วงจรเชื่อมตอ ประเภทตางๆ  

 

ELTC 3402 คอมพิวเตอรกราฟฟกและการออกแบบในงานอุตสาหกรรม          3(2-3-4) 

 Computer Graphic and Design in Industry 

พื้นฐาน การจําลองภาพเคลื่อนไหว แคด /แคม ศิลปกราฟฟก การจําลองระบบ 

หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอรกราฟฟคแบบโตตอบ ความคลายธรรมชาติในระบบ

กราฟกแบบจําลองของพื้นผิว การแตงแตมพื้นผิว แบบจําลองของสภาพการมองเห็น การ

เคลื่อนไหว ระบบคอมพิวเตอรกราฟฟก  ในงานเขียนแบบทางดานงานวิศวกรรม  แบบ 2 

มิติ และ 3 มิติ   การวิเคราะหแบบทางวิศวกรรม ฝกปฏิบัติการเขียนแบบและออกแบบดวย

คอมพวิเตอรโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป  
 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 3403 เครือขายคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม             3(2-3-4)  

  Computer Network  in Industry          

  โครงสราง สถาปตยกรรมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบโอเอสไอโมเดล 

ทีซีพีไอพี   สกาดาร  แคนบัส   รูปแบบระบบเครือขายชนิดตางๆ    อุปกรณการเชื่อมตอ

โปรโตคอลระบบเครือขายไรสายการออกแบบและติดต้ังระบบเครือขาย  ระบบแมขาย  การ

ประเมินราคาและการตรวจสอบระบบ เพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม  อุปกรณทาง

ฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชในการรักษาความมั่นคงของระบบเครือขาย  
 

 

ELTC 3404 วิศวกรรมซอฟทแวรสําหรับงานอุตสาหกรรม           3(2-3-4) 

  Software Engineering for Industry 

แนวคดิของวิศวกรรมคอมพวิเตอร วั ฏจักรของซอฟตแวร การวิเคราะหความ

ตองการและการ ออกแบบ การสรางรหัส และการทดสอบซอฟตแวร การ จัดการโครงงาน

ซอฟตแวร การรับรองคุณภาพ ซอฟตแวร แนวคิดและหลักการของ วิศวกรรมซอฟตแวร 

เชิงวัตถุ การวิเคราะหเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ การทดสอบเชิงวัตถุ การวัดทางเทคนิค 

สําหรับระบบเชิงวัตถุ วิศวกรรมซอฟตแวรแบบใชคอมพิวเตอรชวยการประเมินผลและ 

คดัเลอืกเคร่ืองมอื  

 

ELTC 3405 การจัดการงานวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร                        3(2-3-4) 

  Computer Aided Engineering Management 

คอมพิวเตอรชวยออกแบบ และคอมพิวเตอรสําหรับการผลิตในโรงงาน   การ

ประยุกตใชในการออกแบบวงจรลอจิก  วงจรบอรด     องคประกอบ    และระบบเชิงกล   

อินเตอรเฟสระหวางคอมพวิเตอรชวยออกแบบแคด และคอมพวิเตอร  นิวเมอริกลัคอนโทรล 

(ซี เอ็น ซี )  หุนยนต  เทคโนโลยีโครงขาย  การจัดการคอมพิวเตอร     สําหรับการผลิตใน

งานวิศวกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 3406 การเขียนโปรแกรมภาษาซใีนงานอตุสาหกรรม                      3(2-3-4) 

C  Language Programming in Industry 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพื้นฐานของภาษา ซี ชนิดของขอมูล  นิพจน 

และตัวดําเนินการ   การตัดสินใจ   การวนซ้ํา  การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอกับมาตรฐาน

สวนนําเขาและสงออก ในรูปแบบขนาน และ อนุกรม   เพื่อควบคุมอุปกรณฮารดแวร

ภายนอก   การควบผานระบบเครือขายสากล        การออกแบบผังการทํางานของระบบ 
 

ELTC 3407 ระบบอัจฉริยะ               2(1-3-2) 

  Intelligence System 

หลักการเบื้องตนของฟซซี่โลจิก ทฤษฎีชุดฟซซี่ การหาเหตุผลโดยประมาณ การ

ประยุกตใชงานฟซซี่โลจิก ระบบผูเชี่ยวชาญและการใชงาน หลักการพื้นฐานของระบบ

โครงขายประสาทเทียม           การเรียนรูและการรูจํา    เพื่อใชในการออกแบบหุนยนตใน

ระบบอุตสาหกรรม 

 

ELTC 3408 การจัดการฐานขอมูลงานอตุสาหกรรม            3(2-3-4) 

  Database Management for Industry 

  ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล ชนิดของขอมูล การแทนขอมูล   การรวมกลุม

ขอมูล  เขตขอมูล  ระเบียน  แฟมขอมูล   การจัดขอมูลเบื้องตนดวยโปรแกรมสําเร็จ  การ

ปอนขอมูล  การแกไขขอมูล  การประมวลผล   การพิมพผลลัพธ การจัดเก็บขอมูล  การ

ดูแลรักษาขอมูล การประยุกตใชขอมูล  ปฏิบัติการสรางแฟมขอมูล การปอนขอมูล การ

แกไขขอมูล การประมวลผล การพิมพผลลัพธ การจัดเก็บขอมูล  การดูแลรักษาขอมูล การ

ออกแบบและการสรางฐานขอมูล การบริหารจัดการฐานขอมูล การสาํรวจ

ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการสรางฐานขอมูลดานงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 
ELTC 3409 ระบบปฏิบัติการสําหรับงานอุตสาหกรรม        3 (2-3-4) 

  Operating Systems For Industrial 

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ(Operating System)  และ

ระบบปฏิบัติการแบบฝงตัว (Embedded Operating System ) บทบาทและหนาที่   การจัดการ

หนวยความจํา   ฟงกชันตาง  ๆ ในการใชงานดานการคํานวณและการจัดการระบบ  การใช

โปรแกรมพรอมกันมากกวาหนึ่งโปรแกรม  บริเวณวิกฤต  การจัดการกับไฟลและการ

ปองกันระบบ การจัดการกับสวนเชื่อมตออุปกรณทางฮารดแวร  

 

ELTC 3501  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม          3(3-0-6)   

 Industrial Electronics 

  คุณสมบัติ โครงสราง หลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณไทริ

สเตอร อุปกรณจุดชนวน  อุปกรณทรานสดิวเซอร อินเวอรเตอร และคอนเวอรเตอร   และตัว

ควบคุมอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 

 

ELTC 3502  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม          1(0-3-0) 

  Industrial Electronics Laboratory 

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม  

 

ELTC 3503 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 1              3(2-3-4) 

  Power Electronics 1 

  วิเคราะห หาคาแรงดัน กระแส กําลังงานเฉลี่ย และคาชั่วขณะของการทํางานวงจร

เรียงกระแสแบบเฟสเด่ียวและหลายเฟส ทั้งแบบคร่ึงคลื่นและเต็มคลื่น โดยใชโหลดชนิด

ตาง ๆ ซึ่งใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง แบบควบคุมมุมจุดชนวนได และควบคุมมุม

จุดชนวนไมได ปฏิบัติและทดลองวงจรเรียงกระแสที่ครอบคลุมเน้ือหาวงจรอิเล็กทรอนิกส

กําลัง 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 3504 เทคโนโลยี พีแอลซี              3(2-3-4) 

 PLC Technology 

คุณสมบัติ โครงสราง และ การทํางานของ พีแอลซี   การเขียนโปรแกรมภาษาบูล

ลีน  แลดเดอร และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานสากลดวยเคร่ืองควบคุมดวยมือ 

หรือ ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ออกแบบและประยุกตการใชงานวงจรควบคุม โดย

ใชพีแอลซี 

 

ELTC 3505 เมคาทรอนิกส               3(2-3-4) 

 Mechatronics  

พัฒนาการและความหมายของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส       การประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมการผลิต  เกี่ยวกับหลักการออกแบบและสรางตนแบบผลิตภัณฑ ที่ใชระบบ

เมคคาทรอนิกสการเลอืกใชเซนเซอรและทรานสดิวเซอร อุปกรณแอดทเูอเตอร การ

วิเคราะหระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาซอฟแวรที่จําเปนตอระบบเมคคาทรอนิกส ระบบการ

ควบคุมตางๆ การอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร การควบคุมและประมวลผลขอมูลตามจริง การ

ประยุกตใชระบบเมคคาทรอนิกส ในงานผลิตอัตโนมัติ และผลิตภัณฑชาญฉลาด การ

ประกอบติดต้ังและทดสอบผลิตภัณฑระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาเปรียบเทียบกับ

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสจริงที่ใชในงาน   อุตสาหกรรม 

 

ELTC 3506 ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                     3(2-3-4) 

  Automatic Control Systems           

การควบคุมอัตโนมัติ   หลักการควบคุม    การลูปปดวงจรและเปดวงจร     ระบบ

ควบคุมลูปปดวงจรโดยอัตโนมัติ    อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในระบบควบคุม   อุปกรณในการ

 วัดและตรวจจับ  การวัดแรง  การวัดความเร็ว  การวัดกําลัง   อุปกรณทรานสดิวเซอรชนิด

ตาง ๆ    การวัดอุณหภูมิ และเคร่ืองวัดอุณหภูมิ    การวัดความดัน    การวัดระดับ   การวัด

อัตราการไหล  การวิเคราะห  วิธีการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 3601 การแพรกระจายคลื่นวิทยุ             3(3-0-6) 

                 Radio Wave Propagation 

     วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร 

การแพรกระจายพื้นดิน การแพรกระจายคลื่นฟา การแพรกระจายคลื่นในชั้น

บรรยากาศชั้นตางๆ  และอวกาศ  ระบบถายทอดวิทยุ  ไมโครเวฟ   การสื่อสารดาวเทียมและ

อวกาศ  เรดาห การแพรกระจายเขาไปในน้ําทะเล   ทอบรรยากาศ  การหักเหที่ไมมาตรฐาน 

การแพรคลื่นของสัญญาณโทรศัพท โทรศพัทเคลื่อนที่ ภายในและภายนอกอาคาร การ

ลดทอนของกําลังสัญญาณโดยเม็ดฝนที่ความถี่ยานไมโครเวฟ   การเกิดปรากฏการณเฟดดิง 

 

ELTC 3602 วิศวกรรมโทรศัพท                                            3(3-0-6) 

  Telephone Engineering               

     วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร 

หลักการและการทํางานโทรศัพทพื้นฐาน และชุมสายโทรศัพท ขายสาย       

บล็อกไดอะแกรมและการทํางานของระบบโทรศัพทหลายๆ ระบบ หลักการของระบบสวิท

ชิ่งและการทํางานของระบบดิจิตอลสวิทชิ่งและระบบสัญญาณ ตาง ๆ ของระบบโทรศัพท 

ทฤษฎีเบื้องตนและโครงสรางของชุมสายระบบดิจิตอล การนําระบบ พีซีเอ็ม และระบบ

มัลติเพล็กซมาใชในระบบชุมสายดิจิตอล  ขายโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลล โมเดล

ไอเอสดีเอ็น แพ็กเกจสวิตช  แนะนําระบบไอเอสดีเอ็น และวิธีบํารุงรักษาสายโทรศัพท 

แนะนําเกี่ยวกับการสื่อสารโดยใชแสง 

 

ELTC 3603 วิศวกรรมสายอากาศ                                          3(2-3-4) 

  Antenna Engineering 

วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC1203 วศิวกรรมแมเหล็กไฟฟา 

หลักการเบื้องตนของสายอากาศ  การสรางรูปแบบของปญหาการแพรกระจาย          

พอยตซอรสแบบไอโซโทรพิค รูปแบบคลื่นและกําลังงาน ไดเรคติวิตีและเกน ความ

ตานทานการแพรกระจายคลื่น   การโพลาไรซของคลื่น การแพรกระจายจากอิลีเมนทของ

กระแส คุณสมบัติการแพรกระจายจากสายอากาศแบบลิเนียรไวร  สายอากาศแบบลิเนียร

อาเรย   สายอากาศแบบ อูดา-ยากิ   สายอากาศแบบล็อคเพอริโอดิค   สายอากาศแบบ       อะ

เพอเจอร 



 

รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 3604 ปฏิบัติการโทรคมนาคม 1                           1(0-3-0) 

  Telecommunication  Laboratory 1 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาในแขนงโทรคมนาคม  

 

ELTC 3605 โครงขายการสื่อสารและสายสง                                   3(2-3-4) 

  Communication Networks and Transmission Lines 

     วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร 

สายสง การใชสมการทั่วไปของสายสงสญัญาณ   กระแสและแรงดันในสายสง    คา

คงที่ของสายสง  การวัดแรงดันและกระแสภายในสายสง  การสะทอนกลับ คาเอสดับบิวอาร

และอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอร ความถีอ่คิวอไลเซอรและวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎี  ของ

เครือขาย      การวิเคราะห และออกแบบวงจรสมมลูชนิดหน่ึงขัว้และสองขัว้ เรโซแนนซ 

ชนิดอนุกรมและขนาน มลัติเพลิเรโซแนนซ  เวฟฟลเตอร การแปลงคาอิมพแิดนซ และ

เครือขายแมชชิ่ง  เครือข ายที่เขาสูทฤษฎีของสายสง สายโทรศัพท  การใชสายสงเพื่อทําแมช

ชงิอิมพเิเดนซ การใชสมิทธชารท 

 

ELTC 3606 วิศวกรรมไมโครเวฟ                                           3(3-0-6) 

  Microwave Engineering     

วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2101 วศิวกรรมแมเหล็กไฟฟา 

ทฤษฎีไมโครเวฟ  เวฟไกดและแควิต้ี  และการประยุกตใชงานลักษณะเฉพาะของ

คลื่น การวิเคราะหทอนําคลื่นและอุปกรณของทอนําคลื่น กลองกําธรคลื่นและวงจรกรอง

สัญญาณ พารามิเตอรแบบกระจาย    ทฤษฎีวงจรไมโครเวฟและเทคนิคในการวัด หลอด

สูญญากาศและอุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ใชในการกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ และขยายสัญญาณ

อุปกรณที่ใชในการสวิตช การลดทอน การเลื่อนเฟส และการมอดูเลต อุปกรณประเภทสาร

เฟอรไรต แนะนําระบบสื่อสารดวยไมโครเวฟ การเลือกเสนทางไมโครเวฟ     สถานีทวน

สัญญาณ      การคํานวณระบบทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียม 

 

 

 



 

รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 3607 การสื่อสารใยแสง                                                  3(2-3-4) 

  Optic Fiber Communication          

พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารใยแสง  การแพรกระจายแสง  ตนกําเนิดแสง ที่ใช

ในระบบสื่อสารใยแสง  คุณสมบัติของใยแสง  การมัลติเพล็กซิ่งและดีมัลติเพล็กซิ่ง และการ

ใชงาน  หนวยที่ใชวัดแสงไฟเบอรออปติก  แหลงกําเนิดแสง และอุปกรณรับแสงแบบสาร

กึ่งตัวนํา    ผลึกเหลว  วงจรของอุปกรณรับและสง 

 

ELTC 3608 ปฏิบัติการโทรคมนาคม 2                              1(0-3-0) 

   Telecommunication Laboratory 2 

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาในแขนงโทรคมนาคม  

 

ELTC 3609 วศิวกรรมโทรคมนาคม               3(3-0-6) 

            Telecommunication Engineering  

วิศวกรรมโทรคมนาคม เครือขายสื่อสารประมวลแถบกวาง ระบบสงผาน การ

สงผานไมโครเวฟ การสงผานดาวเทียมและการสงผานเสนใยแสง การเขาถึงหลายทาง การ

สวิตซและระบบเครือขาย การจัดเสนทาง ทฤษฎีการเขาคิวและแบบการเฟนสุม วิศวกรรมท

ราฟฟก 

 

ELTC 3610 เครือขายระบบโทรคมนาคม                                                   3(3-0-6 ) 

Telecommunication Network System 

     วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร 

มาตรฐานทางดานโทรคมนาคม การใหบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางดาน

อนาลอกและดิจิตอล ทฤษฎีคิวอิง สถาปตยกรรมของขายโทรคมนาคม การออกแบบและ

การใชงานของระบบวงจรขายทองถิ่น การใชงานของระบบขายโทรคมนาคมทางดานการ

ผลิต สวิตซิง และระบบรวม การบริหารงานดวยขายคมนาคม ความรับผิดชอบ เคร่ืองมือ 

และการตรวจสอบ   

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4201 สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส             3(3-0-6) 

Noise in Electronics System 

สัญญาณรบกวน การป องกันการรบกวนในวงจร ผลกระทบที่เกิดจากค าเก็บประจุ

และ      ค าความเหน่ียวนําในวงจรไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส การรบกวนจากสนามแมเหลก็ 

การชีลด การปองกันสัญญาณรบกวนแบบไขวสายและแบบอ่ืน ๆ การต อลงดินของระบบ

อิเลก็ทรอนิกส การปองกันสัญญาณ  รบกวนของวงจรขยายจากสัญญาณรบกวนภายนอก 

ชนิดของเคเบิลและตัวเชื่อมการเชื่อมตออุปกรณประเภทพาสซีพ การป องกันการสึกกรอนข

องหนาสัมผัส หลักการออกแบบแผนวงจรพมิพใหมีสัญญาณรบกวนตํ่า 

 

ELTC 4202 การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร           3(2-3-4) 

 Microprocessor  and  Microcontroller  Application 

การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร ในการควบคุมอุปกรณเพื่อใชงานแบบ

อัตโนมัติ การโปรแกรมที่สามารถนําไปใชงานไดจริง ตลอดจนการออกแบบการเชื่อมโยง

อุปกรณตอพวงแบบตาง ๆ 

 

ELTC 4203 นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส                             3(3-0-6) 

  Nuclear Electronics 

ทฤษฎีการวัดอนุภาคนิวเคลียร  หัววัดรังสีแบบตาง ๆ  และการทํางานของหัววัด  

ระบบวัดเพื่ออานคาปริมาณความเขมรังสี    ระบบวัดเพื่อวิเคราะหระดับพลังงาน  อุปกรณ

วัดนิวเคลียรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน         แหลงจายศักยไฟฟาสูง     อุปกรณขยายสัญญาณ   

อุปกรณนับและเวลา          เรทมิเตอร อุปกรณวิเคราะหระดับพลังงาน    เคร่ืองวัดนิวเคลียร

แบบเคลื่อนที่ใหมีการสาธิตตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4204 ออปโตอิเล็กทรอนิกส                             3(3-0-6) 

  Opto  Electronics 

  พลังงานอะตอม สภาพชั้นพลังงานอะตอม การคายแสงแบบตาง ๆ แหลงกําเนิด

แสง ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรังสีกับสาร กฎการแผรังสี การนําไฟฟาดวยแสง 

ออปติคอลไฟเบอร เวฟไกด ไดโอดเปลงแสง ผลึกเหลว โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร 

หลักการของเลเซอร แสงโดฮีเรนท เลเซอรแกส เลเซอรของแข็ง เลเซอรสารกึ่งตัวนํา การ

ประยกุตใชเลเซอร 

 

ELTC 4301  หลักการเคร่ืองจักรกลไฟฟา             3(2-3-4) 

  Principle of Electrical Machine     

คุณสมบัติ หลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา      การตอหมอแปลงไฟฟาใน

ระบบสามเฟส    ออโตทรานสฟอรมเมอร  หลักการของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง และ

กระแสสลับ   คุณสมบัติของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและมอเตอรแบบตาง ๆ   การทํางานของ

ซิงโครนัสมอเตอร   หลักการทํางานของมอเตอรชนิดเหนี่ยวนําแบบ 1 เฟส  และ 3 เฟส    

วิธีการเร่ิมเดิน การกลับทางหมุน การตอมอเตอรแบบ สตาร       เดลตา และการนําไปใชงาน 

 

ELTC4302 การวิเคราะหโครงขายไฟฟา                3(2-3-4) 

Electrical Network Analysis 

  หลักของวงจรไฟฟา คาพารามิเตอร อารแอลซี สมการโครงขาย กฏเคอรชอฟฟ การ

แปลงแหลงกําเนิด ทฤษฎีเทวินินและทฤษฎีนอรตัน สมการอันดับหน่ึง คาเงื่อนไขเร่ิมตน 

การแปลงลาปลาส     อิมพีแดนซฟงกชันและทฤษฎีโครงขาย ฟงกชันโครงขาย โพลและซี

โร โครงขายสองทางและพารามิเตอรแบบสองทาง คาตอบสนองความถี่  

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4303 เทคโนโลยีไฟฟา                        3(2-3-4) 

Electrical Technology 

  สนามแมเหล็กในเคร่ืองกลไฟฟา วงจรเสนแรงแมเหล็ก  การสูญเสียในแกนเหล็ก 

แรงดันไฟฟาเกิดขึ้นในตัวนําเปนรูปคลื่นซายน   แทนดวยเฟสเซอรกําลังไฟฟาจริง 

กําลังไฟฟาเสมือนกําลังไฟฟา ปรากฎในวงจร 1 เฟส และ 3 เฟส หมอแปลง 1 เฟส และ 3 

เฟส  เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง และไฟฟากระแสสลับ โครงสราง แรงดันไฟฟาที่ได

เกิดขึ้น และประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ  การควบคุม

ความเร็ว การใหมอเตอรหมุนตาม และทวนเข็มนาฬิกา  การเลือกและความเหมาะสมในการ

นําไปใชงานเคร่ืองมือวัดและการวัดปริมาณไฟฟา อุปกรณสารกึ่งตัวนําที่ใชงานใน

อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

 
 

ELTC 4403 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข                                      3(3-0-6) 

  Digital Signal Processing          

  สัญญาณและระบบเชิงเลข   ทฤษฎีของ แซททรานสฟอรม  และ  ฟูเรียทรานส

ฟอรม   ดีสครีตทรานสฟอรม   ฟาส ฟูเรียทรานสฟอรม  โครงสรางของดิจิตอลฟลเตอร  

การออกแบบ    ดิจิตอลฟลเตอรและการประยุกตใชงานของ  ดิจิตอลซิกแนลโปรเซสซิงและ

ดานการสื่อสารขอมูล 

 

ELTC 4404 การจําลองและการสรางโมเดลในงานอุตสาหกรรม                        3(2-3-4) 

  Simulation and Modeling  in Industry 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจําลองปญหา    การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลอง

ปญหาเทคนิคการวิเคราะหพื้นฐาน   การเลือกภาษา   การทดลองปฏิบัติ   การจําลองปญหา

เทคนิคการจําลองขอมูลนําเขา กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจําลอง  

และฝกเขียนโปรแกรม     การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจําลองและโมเดลในงาน

อุตสาหกรรม 

 

 

 

 



 

รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4405       การออกแบบหุนยนตขนาดเล็ก             3(2-3-4) 

Micro Robot Design 

  ระบบเซ็นเซอรและระบบสงกําลังของหุนยนตขนาดเล็ก  การออกแบบโครงสราง

เพื่อใหเหมาะสมตอการใชงาน และการเคลื่อนที่ในสภาวะตางๆ การออกแบบระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอรที่ เหมาะสมสําหรับการควบคุม  การออกแบบระบบติดตอสื่อสาร

ระหวางหุนยนตขนาดเลก็  และระบบประมวลผลแบบแยกจากตัวหุนยนต การคาํนวณ

ตัดสินใจการทํางานของหุนยนตขนาดเล็ก  และการนําปญญาประดิษฐไปใชในหุนยนต

ขนาดเลก็ 

 

ELTC 4406 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสําหรับงานควบคุม           3(2-3-4) 

                           High Level Programming for Control 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพื้นฐานของภาษาระดับสูง ที่มีการใชงานอยาง

แพรหลายในปจจุบัน  ชนิดของขอมูล  นิพจน และตัวดําเนินการ   การตัดสินใจ   การวนซ้ํา  

การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอกับมาตรฐานสวนนําเขาและสงออก ในรูปแบบขนาน และ 

อนุกรม  เพื่อประยุกตใชงานควบคุม ดวยโปรแกรมภาษาระดับสูง 

 

ELTC 4408 คอมพิวเตอรในงานควบคุม                         3(2-3-4) 

  Computer in Control 

การวิเคราะหการออกแบบฮารดแวรและโปรแกรมควบคุม  การนําโครงการ

คอมพิวเตอรที่สมบูรณแบบมาใชในระบบควบคุม         การประมาณคาพารามิเตอร       การ

จําลองแบบทางไดนามิกส  การจัดตําแหนงขอมูลหนวยความจําโปรเซสเซอร  การสราง

วิธีการออกแบบ    การใชไฮบริดและดิจิตอลคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม  การใช

โปรแกรมจําลอง โปรแกรมปฏิบัติการจริงที่มีอยูในการฝกทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4503 ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                          3(3-0-6) 

Hydraulics and Pneumatics Systems 

คุณสมบัติ โครงสราง และการทํางานของไฮดรอลิกส        ไฮดรอลิกสไฟฟา      นิว

แมติกส และนิวแมติกสไฟฟา   ศึกษาการทํางานของชุดตนกําลัง กระบอกสูบ และวาลว

แบบตาง ๆ     การออกแบบวงจรทั้งแบบควบคุมดวยมือ และแบบอัตโนมัติโดยใชอุปกรณ

ตรวจจับแบบสัมผัสและแบบไมมีการสัมผัส  การควบคุมการทํางานดวยอุปกรณที่สามารถ

โปรแกรมได 

 

ELTC 4504 ปฏิบัติการไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                         1(0-3-6) 

Hydraulics and Pneumatics  Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาของวิชาระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส 

 

ELTC 4505 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 2               3(2-3-4) 

  Power Electronics 2 

  วิเคราะห และออกแบบ วงจร เรียงกระแสแบบเฟสเดี่ยวและหลายเฟส  การทํางาน

ของวงจรอินเวอรเตอร  การประยุกตใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังในงานการควบคุม

ความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ ออกแบบและทดลองวงจรควบคุม

ความเร็วมอเตอร 

 

ELTC 4507 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร          3(3-0-6) 

Sensors and Transducers  

      พื้นฐานเบื้องตนของเซ็นเซอรแบบสารกึ่งตัวนํา เทคโนโลยีเซ็นเซอรแบบสารกึ่ง

ตัวนํา เซ็นเซอร เซ็นเซอรเชิงกล เซ็นเซอรแมเหล็ก เซ็นเซอรคลื่นแมเหล็กไฟฟา เซ็นเซอร

ความรอน เซ็นเซอรเคมี เซ็นเซอรชีวภาพ เซ็นเซ อรแบบวงจรรวมและการเชื่อมตอเซ็นเซอร

กับระบบ 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4508 การควบคุมเชิงลําดับในงานอุตสาหกรรม            3(2-3-4) 

Advanced Industrial Control Systems 

ระบบการทํางานและการดูแลรักษาระบบการควบคุมทางดานอุตสาหกรรม  และ  

โปรเซสลูป  การใชงานระบบการควบคุมทางดานอุตสาหกรรมสมัยใหมและการ

ประยุกตใชงาน อุปกรณตรวจจับสัญญาณ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ตัวควบคุมที่ใชในงาน

อุตสาหกรรม  พี แอล ซี รวมทั้งการรวมระบบเก็บขอมูลระยะไกล เขากับการทํางานและ

การออกแบบระบบพี แอล ซี  หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติในโรงงาน การ

ปฏิบัติการทางไกลโดยการใชอินเทอรเน็ต 

 

ELTC 4510 เทคโนโลยี ซีเอ็นซี              3(2-3-4) 

  CNC Technology 

พื้นฐานเคร่ืองมือกลสําหรับการผลิตชิ้นสวนที่ใชในระบบควบคุมเชิงตัวเลข ระบบ

การเคลื่อนที่ของแครเลื่อน ลักษณะและชิ้นสวนของระบบตัวขับเชิงตัวเลข โครงสรางของ

โปรแกรมซีเอ็นซี รหัสคําสั่ง การบันทึกขอมุล การเขียนโปรแกรมแบบจุดไปจุดแบบเชิง

เสนตรง เชิงเสนโคง  การเลือกพารามิเตอร  การเตรียมแผนงาน     และการติดต้ัง

เคร่ืองจักรกลสําหรับ การผลิต 

 

ELTC 4511 หัวขอเร่ืองทางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมสมัยใหม                3(3-0-6) 

 Current Topics in Industrial Electronics  

  การคนควาและศึกษาหัว ขอเร่ืองทางอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมสมัยใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4605 การสื่อสารดาวเทียม                                             3(3-0-6) 

  Satellite Communications       

     วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร 

การพัฒนาของดาวเทียมสื่อสาร คุณสมบัติ วงโคจร ทรานสปอนเดอร การออกแบบ 

และการวิเคราะหการเชื่อมโยงหรือการลิงคของดาวเทียม ระบบจานสายอากาศ และ แอล

เอ็นเอ การใชชอง สัญญาณขายการสื่อสาร สถานีภาคพื้นดิน ระบบการสงดาวเทียม การ

ถายทอดสัญญาณผานดาวเทียมในระบบ วี -แซท ยู -แซท และ เอ็ม -แซท ระบบดาวเทียมของ

ไทยที่ใชในปจจุบัน อุณหภูมิและการรบกวนสัญญาณ ฝนและผลกระทบตอการสื่อสาร

ดาวเทียม การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม 
 

 

ELTC 4606 การสื่อสารระบบดิจิตอล                                             3(3-0-6) 

  Digital   Communications 

ทฤษฎกีารสุมตัวอยาง  สญัญาณแรนดอม และนอนแรนดอม  สญัญาณนอนแรนด

อมชนิดโลวพาส  ระบบเบสแบนดดิจิตอล  การควอนไตส การกําเนิดรหัส พีซีเอ็ม        ดีเอ็ม  

พีเอสเค  เอฟเอสเค  วิธีการเขารหัส ชองสื่อสาร  ระบบการสงและการเขาจังหวะของ

สญัญาณ 

 

ELTC 4609 ระบบโทรศัพทดจิติอล                           3(3-0-6) 

            Digital Telephone System  

     วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร 

เครือขายโทรศัพทสาธารณะแบบแอนะลอก อธิบายและเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีการ

แปลงผันสัญญาณเสียงเปนสัญญาณดิจิตอล การสงผานแบบดิจิตอลและการมัลติเพลกซ 

สถาปตยกรรมการสวิตซสัญญาณดิจิตอล สวนประกอบทั่วไปของการสวิตซวงจรการ

ทํางานของระบบการสวิตซ การซิงโครไนซ การควบคุม และการบริหารเครือขาย

ชุมสายโทรศัพท ระบบเครือขายแบบดิจิตอล การวิเคราะหทราฟฟกเบื้องตน วิวัฒนาการ

ของเครือขายดิจิตอลบริการรวม เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลล  

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4610 ขายสายตอนนอก              3(3-0-6) 

                            Outside Plant 

  สายสงและการใชงาน สายทองแดงหลายแกน สายเคเบิลแกนรวมและ

เสนใยนําแสง การนับสี การกําหนดเสนและมาตรฐาน การติดต้ังสายเคเบิลแบบอากาศและ

แบบฝงดินและการเตรียมงาน การชิลด การเชื่อมสายและการปองกันสายจากสัตวและงาน

โยธา การประมาณคาใชจายและงบประมาณ          การวัดทดสอบภาคสนาม โอทีดีอาร ตัว

วิเคราะหสเปกตรัมทางแสงและไฮบริด 

 

ELTC 4611 ระบบการสื่อสารเคลื่อนท่ี               3(3-0-6)  

  Mobile Communication Systems 

     วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร  

ความรูเบื้องตนของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเซล การออกแบบสวนตาง ๆ ของระบบ

วิทยุเซล คุณสมบัติของเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่ การครอบคลุมเซลสําหรับสัญญาณ และ

การจราจรของระบบโทรศัพท ที่ต้ังเซลสายอากาศและสายอากาศโทรศัพทเคลื่อนที่ไม

รวมกัน การจัดการความถี่และการกําหนดชองสัญญาณ การเปลี่ยนความถี่ระหวางเซล 

เทคนิคการทํางานและเทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท และการจราจรของระบบโทรศัพท การ

เชื่อมโยงขอมูลและระบบไมโครเวฟ การหาคาระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบดิจิตอล หัวขอ

เร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเซล ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่ตามมาตราฐานตางๆ ที่ใชใน

ปจจุบัน   

 

ELTC 4612 การสื่อสารไรสาย                      3(3-0-6) 

                           Wireless Communications 

     วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร  

การออกแบบระบบรังผึ้ง การแพรกระจายคลื่นวิทยุเคลื่อนที่ การสูญเสียวิถีในพื้นที่

กวาง เฟดดิงในพื้นที่แคบและหลายวิถี การมอดูเลต การปรับเทา ไดเวอรซิตี การเขารหัส

ชองสัญญาณ การเขารหัสเสียงพูดและขอมูล เทคนิคการเขาถึงแบบหลายทาง ระบบ

เครือขายไรสายและมาตรฐาน 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC4613 ชองสัญญาณสื่อสาร                 3(3-0-6) 

Communication Channels 

    วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  ELTC 2601  หลักการระบบสื่อสาร  

สมการของชานนอนสําหรับความจุชองสัญญาณ สมบัติของชองสัญญาณในทาง

ปฏิบัติ ชองสัญญาณแบบสาย วิทยุ ความถี่ตํ่ามากถึงความถี่สูงมาก การเชื่อมโยงดาวเทียม 

แสง การกระจายสัญญาณและการสงแบบจุดตอจุด การบริหารสัญญาณกรณีศึกษาเร่ืองการ

เชื่อมโยงไมโครเวฟและดาวเทียม 

 

ELTC 4614 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส              3(3-0-6) 

 Electronics  Communication  

 ความรูเบื้องตนของระบบสื่อสาร สัญญาณและระบบ สัญญาณรบกวน ฮารดแวร 

และเทคนิควงจรที่ใชในการสื่อสาร วงจรมอดูเลชั่นและดีมอดูเลชั่น วงจรจูนและวงจรกรอง

ความถี่ ตัวขยายความถี่วิทยุ เคร่ืองสงเคร่ืองรับ เอเอ็ม เอ็ฟเอ็ม เฟสล็อกลูป การสังเคราะห

ความถี่ พื้นฐานของระบบและวงจรโทรศัพท สายสงสายอากาศ ทอนําคลื่น หลอด

ไมโครเวฟและอุปกรณไมโครเวฟ ความรูเบื้องตนของอุปกรณและระบบสําหรับการสื่อสาร

ดิจิตอล ความรูเบื้องตนของอุปกรณและระบบสําหรับการสื่อสารดวยแสง   

 

ELTC 4615 อิเล็กทรอนิกสยานความถี่วิทยุ              3(3-0-6) 

Radio Frequency  Electronics 

ระบบเคร่ืองสงและเคร่ืองรับของวิทยุพื้นฐานและคุณสมบัติของสายสง คุณสมบัติ

ของเอสพารามิเตอร การแปลงพารามิเตอร สมิทชารท ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนําและตัว

ตานทานที่ความถี่สูง วงจรกรองสัญญาณแบบพาสซีพแบบตางๆ คุณสมบัติดานความถี่สูง

ของทรานซิสเตอรแบบตางๆ       คุณสมบัติดานสัญญาณรบกวนของทรานซิสเตอร แมท

ชิ่งอิมพิแดนซและการออกแบบ วงจรขยายสัญญาณ ณ ระดับตํ่าแบบแถบความถี่แคบกวาง

และการออกแบบ วงจรแกวงแบบ แอลซี และแบบคริสตัล  วงจรผสมสัญญาณ 

 

 

 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4616 ระบบเสียง                                                        3(2-3-4) 

  Audio System                

ทฤษฎีคลื่นเสียง     หนวยการวัดและทดลองศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองมือวัดและวงจร

ของเคร่ืองเสียง   และรวมถึงวิธีการของการบันทึกเสียง       ระบบกระจายเสียงสาธารณะ

ระบบเสียงในหองประชุม  

 

ELTC 4617 เทคโนโลยีวิดีโอ                                            3(2-3-4) 

  Video Technology              

ระบบการรับสงโทรทัศนในระบบ  ซีซีไออาร เอ็นทีเอสซี เอสอีซีเอเอ็ม     หลักการ

บันทึกสัญญาณเสียง   สัญญาณภาพ   สัญญาณสี การบันทึกภาพ   การแกไขสัญญาณรบกวน   

ระบบการทํางานทางกล   การควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอรในเคร่ืองบันทึกภาพ      

พัฒนาการของหัวบันทึกภาพ     และการประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรมาควบคุมระบบ

เคร่ืองเลน       วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในเคร่ืองเลน การปรับแตงภาพ 

 

ELTC 4618 เทคโนโลยีโทรทัศน                                               3(2-3-4) 

  Television Technology            

การสรางวงจรเกี่ยวกับ การสแกนแบบอินเตอรเลซ ระบบการสง สัญญาณ โทรทัศน

สี ภาคขยายสัญญาณโครมาและภาคพาลดีโคดเดอร ภาคแยกสัญญาณซิงค และภาคแยก

สัญญาณเบิสต ภาคกําจัดสีอัตโนมัติ และภาคกําเนิดสัญญาณพาหะรองสี ภาคดีเทคสัญญาณ

ความตางสีและภาคไอเดนท ภาคพาลสวิตซ ภาค จีวาย เมตริกซ  และ ภาค วาย แมทริก 

ระบบไฟแบบสวิทชิ่ง  การควบคุมระบบการทํางานโดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร หลักการ

วิเคราะหอาการเสียของภาคตาง ๆ และการปรับแตงวงจร 

 

ELTC 4701 เคร่ืองมือวัดและทดสอบโทรคมนาคม                3(3-0-6) 

  Telecommunication Measurement  

หนวยวัดระดับ วิธีการคํานวณหาคาความผิดพลาดจากการวัดและการประมาณการ  

โครงสรางพื้นฐานของเคร่ืองมือประเภทตางๆ เชน แอมมิเตอร  วัตตมิเตอร      โดยเนนใน

เร่ืองของการแปลงสัญญาณสําหรับเคร่ืองวัดไฟฟาสื่อสารและโทรคมนาคม 

 



รหัสวชิา            ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 

ELTC 4801       การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                  2(90) 

                           Preparation for Professional Experience in Electronics Technology 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู 

เจตคติ และทักษะดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส   โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบ  

ตาง ๆ   ที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 

 

 

ELTC 4802       การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                          5(450)         

                          Field Experience in Electronics Technology  

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือ      เอกชนที่

เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

  
ELTC 4901      สัมมนาทาง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                                                        1(0-2-1)     

                         Seminar in Electronics Technology  

  การคนควารวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหาการเขียน

โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดาน

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  

 

ELTC 4902       การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                   3(0-6-3)  

                      Research  in Electronics Technology 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : STAT 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 

การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลงานวิจัยภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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