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วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
1. ช่ือหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ 
 ช่ือภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program in Science 
 
2. ช่ือปริญญา 
 ช่ือเตม็  : วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
   : Bachelor of Science (Computer Technology) 
 ช่ือยอ่  : วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
   : B.S. (Computer Technology) 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 
 ผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทกัษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
น ามาประยุกต์ใช้ สร้างนวตักรรมและอาชีพ  มีทกัษะด้านการบริหารจดัการอุตสาหกรรมและน ามาพฒันา
งานท้องถ่ินชมุชน  ยดึมัน่ในคณุธรรม  จริยธรรม  
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4.2 วัตถุประสงค์ 

4.2.1 เพ่ือให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงาน ของท้องถ่ิน ของภมูิภาค และของชาติ 

4.2.2 เพ่ือให้บณัฑิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการคดิ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
และ การตดัสินใจ ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

4.2.3 เพ่ือให้บณัฑิตมีทกัษะในการค้นคว้าและฝึกฝีมือทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    
พร้อมทัง้รู้จกัวิเคราะห์ และแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ 

4.2.4 เพ่ือให้บณัฑิตเกิดการวิจยัและพฒันาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือการ
ประยกุต์ใช้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ของท้องถ่ิน ของภมูิภาค และของชาติ 

4.2.5 เพ่ือให้บณัฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินยัในการท างานตลอดจนมี 
ความรับผิดชอบ ตอ่หน้าท่ีและสงัคม 

 
5.  ก าหนดการเปิดสอน 

ปีการศกึษา  2549  เป็นต้นไป 
 

6.  คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าศึกษา 
ผู้สมคัรต้องส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา่  

 
7. การคัดเลือกผู้เข้าเป็นนักศึกษา 

คัดเลือกผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษ าของส านักงาน
คณะกรรมการ การอดุมศกึษาและระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 
8. ระบบการจัดการศึกษาและการคิดหน่วยกิต 

8.1 ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจดัการศกึษา  ใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศกึษา

ปกติ  หนึ่งภาคการศกึษามีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า  15  สปัดาห์  หากเปิดการศึกษาภาคฤดรู้อนให้
ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาปกติ  โดยเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

8.2 การคิดหน่วยกิต 
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกวา่ 15 ชัว่โมง  ตอ่ภาค

การศกึษาปกต ิ  ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต ระบบทวิภาครายวิชาภาคปฏิบตั ิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน้่อยกวา่ 
30 ชัว่โมง ตอ่ภาคการศกึษาปกต ิ ให้มีคา่เท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาคการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้
ฝึกไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมง ตอ่ภาคการศกึษาปกติ  ให้มีคา่เทา่กบั   1   หนว่ยกิต ระบบทวิภาค 
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8.2.2 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาท า

โครงงาน  หรือกิจกรรมนัน้ๆไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ   1   หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับการศกึษาตลอดหลกัสตูรคือ  4 ปี มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกิต 
แตไ่มเ่กิน   150 หนว่ยกิต โดยระยะเวลาท่ีใช้ศกึษาเพ่ือส าเร็จการศกึษาได้ไมเ่กิน  8 ปีการศกึษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเตม็เวลา และใช้เวลาการศกึษาได้ไมเ่กิน 12 ปีการศกึษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
 
10. การลงทะเบียนเรียน 

ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการเรียนการศึกษา
ปกติ  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต ในแต่ละภาค
เรียนการศกึษาปกต ิ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

 
11. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

11.1 การวัดผลการศึกษา 
 การวดัผลการเรียนในแตล่ะรายวิชาตามหลกัสตูรของแตล่ะรายวิชาแบง่เป็น 2 ระบบ ดงันี ้
  11.1.1 ระบบคา่ระดบัคะแนน แบง่เป็น 8 ระดบั ดงันี ้

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 
C+ ดีพอใช้ 2.5 
C พอใช้ 2.0 
D+ ออ่น 1.5 
D ออ่นมาก 1.0 
E ตก 0 
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11.1.2 ระบบไมมี่คา่ระดบัคะแนน ก าหนดสญัลกัษณ์ตามการประเมินดงันี ้

สัญลักษณ์ ความหมายของผลการเรียน 
  PD (Pass with Distinction) ผา่นดีเย่ียม 
  P (Pass) ผา่น 
  F (Fail) ไมผ่า่น 
  Au (Audit) การลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง 
  W (Withdraw) ถอนรายวิชา 
  I (Incomplete) การประเมินท่ีไมส่มบรูณ์ 

   
11.2 การส าเร็จการศึกษา 

11.2.1 ศกึษารายวิชาและจ านวนหนว่ยกิตครบตามโครงสร้างของหลกัสตูร 
11.2.2 ส าเร็จการศกึษาไมเ่กิน  8  ปีการศกึษา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  

และไมเ่กิน  12  ปีการศกึษา  ส าหรับการลงทะเบียนไมเ่ตม็เวลา 
11.2.3 ตามข้อก าหนดอ่ืนๆ  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

12. อาจารย์ผู้สอน 
12.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ   นามสกลุ คณุวฒุิ  สาขาวิชา สอนวิชา 

1 นายบญุเลิศ    สงวนวฒันา กศ.ม. (อตุสาหกรรมศกึษา) 
ค.บ.(อตุสาหกรรมศลิป์ไฟฟ้า – 
อิเล็กทรอนิกส์) 

การวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
การวิจยัและพฒันาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2 น.ส.เสาวลกัษณ์  ยอดวิญญวูงศ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.อตุสาหกรรมการผลิต 

ระบบส่ือสารข้อมลู 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 

3 นายธนิรัตน์  ยอดด าเนิน อส.บ. (โทรคมนาคม) ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

4 นายอานนั หยวกวดั วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศกึษาตอ่ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
การเขียนแบบและการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 

5 นายอานนท์ วงษ์มณี วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศกึษาตอ่ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ดจิิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 
การเขียนแบบวิศกรรม 
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12.2 คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  

ท่ี ช่ือ   -  สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สอนวิชา 
1 รศ.อายวุฒัน์   สวา่งผล คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา) 

กศ.บ. (อตุสาหกรรมศลิป์) 
การศกึษาค้นคว้า 

2 ผศ.สมศกัดิ์  วงัศิริกลุ กศ.ม. (อตุสาหกรรมศกึษา) 
ค.บ.(อตุสาหกรรมศลิป์) 

เซรามิกส์เบือ้งต้น 

3 นายบญุเลิศ    สงวนวฒันา กศม. (อตุสาหกรรมศกึษา) 
ค.บ.(อตุสาหกรรมศลิป์ไฟฟ้า – 
อิเล็กทรอนิกส์) 

การวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
การวิจยัและพฒันาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4 นายยอดชาย   สายกลิ่น ศ.บ. (ศลิปหตัถกรรม) 
M.A.T. Partial Arts. 

วาดเส้น 
หลกัการออกแบบ 

5 นายพิชิต    พจนพาที ค.บ. (อตุสาหกรรมศลิป์) 
(ก าลงัศกึษาระดบัปริญญาโท) 

ออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์ 1 
การขึน้รูปด้วยใบมีด 2 

6 นายสฤษณ์    พรมสายใจ กศ.ม. (อตุสาหกรรมศกึษา) 
 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์เซรามิกส์ 
ออกแบบผลิตภณัฑ์เซรามิกส์ 

7 นายโยธิน   ป้อมปราการ กศ.ม.(อตุสาหกรรมศกึษา)      
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 

ปฏิบตัริะบบโทรคมนาคม 
เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ 1 

8 นายบรรเทา   ดีมี ค.บ.(อตุสาหกรรมศลิป์) 
MAT. PA. 

เทคโนโลยีการเช่ือมโลหะ 
เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 

9 ผศ.ชชัวาลย์    ธรรมสอน กศ.ม. อตุสาหกรรมศกึษา  
บสบ.  บริหารก่อสร้าง 

สมัมนางานเทคโนโลยีอตุสากรรม 
จิตวิทยาอตุสากรรมและองค์กรเบ่ืองต้น 

10 นายนพคณุ    ชทูนั กศ.ม.(อตุสาหกรรมศกึษา) 
ค.บ. (อตุสาหกรรมศลิป์) 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

11 นายกิตติกร   ศรีลานนท์ คอ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

วสัดศุาสตร์ 

12 นายเนาวรัตน์ บตุรพลอย กศ.ม. (อตุสาหกรรมศกึษา)  
กศ.บ. (สงัคมศกึษา) 

การบริหารงานส านกังาน 

13 นายอนนั    หยวกวดั วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศกึษาตอ่ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
การเขียนแบบและการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 
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คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  (ต่อ) 

ท่ี ช่ือ   -  สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สอนวิชา 
14 นายณรรฐพงศ์ บณุยะโอภาส วศ.บ.  คอมพิวเตอร์ 

ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ระบบส่ือสารข้อมลู 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 

15 นายวิชยั    แสงเมือง ศ.บ. (ศลิปบณัฑิต) 
ป.บณัฑิต  (การจดัการและประเมิน
โครงการ) 

เขียนแบบเทคนิค 
กายภาคเชิงกล 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 1 
เขียนแบบ 2 

16 นายณฐัธิกานต์   ป่ินจไุร วท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม) 

ออกแบบตกแตง่ภายใน 
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 
ออกแบบบรรจภุณัฑ์ 1 
ออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลกึ 1 

17 นายธนิรัตน์    ยอดด าเนิน อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) 
ป.บณัฑิต (วิชาชีพครู) 
ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 2 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

18 นายนิพิฐพนธ์    ฤาชา วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
ปฏิบตัิการไมโครคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 2  

19 นายอานนท์    วงษ์มณี วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 
ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

เขียนแบบวิศวกรรม 
ดจิิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1 

20 นายอรรถพล     สตภิพ กศ.ม. (อตุสาหกรรมศกึษา) 
ค.บ.  (อตุสาหกรรมศลิป์) 

วิศวกรรมควบคมุ 
การวดัและควบคมุทางอตุสาหกรรม 

21 นายอ านวย      ดีพา วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
คอ.บ.(ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต) 

การขบัเคล่ือนด้วยก าลงัไฟฟ้า 

22 วา่ท่ี ร.ต. ธวชัชยั    พิกลุทอง วท.ม. (พลงังานทดแทน) 
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 

ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ 
ฟิสิกส์เทคโนโลยีอตุสาหกรรมประยกุต์ 
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คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร  (ต่อ) 

ท่ี ช่ือ   -  สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สอนวิชา 
24 นางปรีชาภรณ์       ขนับรีุ วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อตุสากรรม 1 

 
13.  จ านวนนิสิตนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชัน้ปีที่ 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา รวม 

2549 2550 2551 2552 2553 
1 25 25 25 30 30 135 
2  25 25 25 30 105 
3   25 25 25 75 
4    25 25 50 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - - 25 25 

 
14.  อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา 
14.1 อาคารสถานที่ 
ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวนท่ีมีอยู่ 

1 อาคารคณะฯ   5  ชัน้ 
ชัน้ท่ี  1    ส านกังานคณะ 
ชัน้ท่ี  2    ห้องประชมุ 
ชัน้ท่ี  3   โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
ชัน้ท่ี  4   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ชัน้ท่ี  5   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และศนูย์คอมพิวเตอร์ 

1 หลงั 

2 อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า  2  ชัน้ 1 หลงั 
3 อาคารเทคโนโลยีการผลิต 1  หลงั 
4 อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง 1  หลงั 
5 อาคารเทคโนโลยีเซรามิกส์  2  ชัน้ 1  หลงั 
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14.2 แหล่งอาคารสถานท่ีสนับสนุนการศึกษา 
ล าดับ
ที่ 

รายการ ที่ตัง้ 

1 ศนูย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัฯ อาคาร AV 
2 ห้องสมดุมหาวิทยาลยัฯ อาคารวิทยบริการ 
3 ศนูย์ภาษา อาคารศนุย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
4 ส านกัวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ อาจารจฬุาภรณ์ 
5 ศนูย์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 
  
14.3 อุปกรณ์การสอน 
ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวน (ชุด) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

เคร่ืองวดัระยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ชดุทดลองคอมพิวเตอร์  
ตู้แร็คส าหรับใสอ่ปุกรณ์ระบบเสียง ขนาด 31 RU 
เคร่ืองทดสอบหาก าลงัวสัด ุ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
กล้องถ่ายรูประบบดจิิตอล 
ชดุฝึกโปรแกรมเมเบลิ คอนโทรลเลอร์ 
ชดุฝึกระบบลิฟท์และการควบคมุ 
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
โต๊ะเขียนแบบ 
เคร่ืองขยาย 300 W 
ไมค์ลอย 
ไมค์สาย 

1 
2 
1 
1 
50 
1 
5 
1 
10 

200 
3 
3 
3 

14 
15 
16 
17 
18 
 

โปรเจ็คเตอร์ 
ชดุสาธิตตวัปรับความเร็วของมอเตอร์ 
ชดุอปุกรณ์ตรวจจบั 
ชดุอปุกรณ์ระบบควบคมุเพาเวอร์ส าหรับมอเตอร์ 
ชดุสาธิตจ าลองระบบการควบคมุการเปิด-ปิดประตอูตัโนมตัิ 
 

5 
1 
1 
2 
1 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ 
จอ 100” 
จอ 200” 
เคร่ืองถ่ายเอกสารสี 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว – ด า 
เคร่ืองอดัส าเนา 
หวัแร้ง 
มิเตอร์ 
สโคป 
ตู้ล าโพง 
ตู้เหล็กเก็บอปุกรณ์ 
โต๊ะเอนกประสงค์ 
เก้าอีน้วม 
ชดุทดลอง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา่งระดบั 
เคร่ืองวดัปริมาณไฟฟ้า เอนกประสงค์แบบดจิิตอล 
ชดุทดลองการท างานหลกัของไมโครโปรเซสเซอร์ 
กลัวาลอมิเตอร์ 
เคร่ืองวดัปริมาณไฟฟ้า เอนกประสงค์แบบ 2 ระบบ 
ชดุทดลองการควบคมุมอเตอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ชดุทดลองสาธิตการท างานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ชดุทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ชดุทดลอง ฝึกอิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 
การควบคมุเคร่ืองกลไฟฟ้า 
ชดุทดลองวงจรไฟฟ้า 
ชดุความต้านทานเปล่ียนคา่ได้ 
ชดุทดลอง วดัระดบัความเข้มของเสียงระบบดจิิตอล 
เคร่ืองออสซิโลสโคป 
เคร่ืองวดั  R ,L, C 

17 
20 
1 
1 
1 
1 
30 
20 
5 
12 
20 

200 
500 

2 
3 
2 
3 
10 
4 
1 
9 
9 
5 
4 
5 
2 
6 
1 
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15.  ห้องสมุด 
 15.1    ส านกัวิทยบริการและสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

15.2   ห้องสมดุศนูย์ศกึษาการพฒันาครู  คณะครุศาสตร์  มีหนงัสือ  ต าราเรียน  วารสาร   
           และนิตยสาร   
15.3 ห้องสมดุคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม และคลินิกวิจยั มีหนงัสือ ต าราเรียน วารสาร  

นิตยสาร เอกสารการวิจยั   
 
หนังสือ 

  - ภาษาไทย    จ านวน  3,500 เลม่ 
  - ภาษาตา่งประเทศ   จ านวน  1,800 เลม่ 

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

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลท่ีให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขปของ
บทความและเอกสาร 

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

 ฐานข้อมลูฉบบัเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานข้อมูลท่ีให้รายละเอียดเอกสารฉบบัเต็ม หนงัสือ 
วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
  1. Link (Springer) 
  2. HW Wilson Omni File: Full Text Select 
  3. Blackwell Journal Online 
  4. Thailis 
  5. Net Library e-books 
 ฐานข้อมลูของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
(KPRU Library Database) ซึง่เป็นฐานข้อมลูท่ีห้องสมดุสร้างขึน้มาเอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ 
ระบบออนไลน์ เชน่  
  1. ฐานข้อมลูบรรณานกุรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  2. ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
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16.  งบประมาณ 
 หมวดเงนิ งบประมาณที่ต้องการ หมายเหตุ 

2549 2550 2551 2552 
คา่เงินเดือนคา่จ้างประจ า 200,000 200,000 300,000 300,000  
คา่จ้างชัว่คราว 100,000 100,000 150,000 150,000  
คา่ตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ 300,000 300,000 300,000 300,000  
คา่สาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000  
คา่ครุภณัฑ์ 5,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000  
คา่ท่ีดนิและคา่สิ่งก่อสร้าง - - - -  
คา่เงินอดุหนนุ  2,500,000 2,500,000 2,500,000  
รายจา่ยอ่ืนๆ      
รวมทัง้สิน้ 5,700,000 11,200,000 13,350,000 15,350,000  
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17. หลักสูตร 

17.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 129 หน่วยกิต 
17.2  โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งออกเป็นหมวดวิชา  ดังนี ้
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  (ไม่น้อยกว่า)     129  หน่วยกิต 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รวมจ านวนหน่วยกิต   34      หน่วยกิต 
1.) กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร     9 หนว่ยกิต 
2.) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์     8 หนว่ยกิต 
3.) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์      6 หนว่ยกิต 
4.) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   9 หนว่ยกิต 
5.) กลุม่วิชาพลศกึษาและนนัทนาการ    2 หนว่ยกิต 

 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า)  89 หน่วยกิต 

1.) กลุม่วิชาปฏิบตักิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 หนว่ยกิต 
2.) กลุม่วิชาเนือ้หา  (ไมน้่อยกว่า)     84 หนว่ยกิต  
2.1)  วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้านบงัคบั    18 หนว่ยกิต  
2.2)  วิชาเอกบงัคบั      33 หนว่ยกิต 
2.3)  วิชาเลือกเอก (ไมน้่อยกวา่)     33 หนว่ยกิต 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
  
  
 17.3 รายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รวมจ านวนหน่วยกิต   34 หน่วยกิต 

1.) กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร     9 หนว่ยกิต 
2.) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์      8 หนว่ยกิต 
3.) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์      6 หนว่ยกิต 
4.) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    9 หนว่ยกิต 
5.) กลุม่วิชาพลศกึษาและนนัทนาการ    2 หนว่ยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกิต  (ไม่น้อยกว่า)  89 หน่วยกิต 
1.) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   5 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)         
5654801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  5(0-450)

   Field Experience in Computer Technology 
 
2.) กลุ่มวิชาเนือ้หา (ไม่น้อยกว่า)      84  หน่วยกิต  

 2.1) วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้านบังคับ      18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)         
5501101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น      3(2-2-5) 

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

   Applied Industrial Technology Physics 
5511218 การฝึกฝีมือช่างเบือ้งต้น      3(0-4-2) 

   Basic Workshop Practice 
5511219 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5) 
  Engineering Drawings 
5503102 ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม     3(2-2-5) 
  English for Industrial Work 
5511401 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
  Computer Technology Mathematics  
  
2.2) วิชาเอกบังคับ        33  หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)         
5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอตุสาหกรรม     3(2-2-5) 

   Industrial Computer 
5511220 วสัดศุาสตร์       3(3-0-6) 
  Engineering Materials 
5512405 กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics 
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Computer Programming 
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รหัสวิชา     ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)    
5651701 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
  Electrical Circuit Analysis for Computer Technology    
5652201 โครงสร้างข้อมลูและขัน้ตอนวิธี     3(2-2-5) 
  Data Structures and Algorithms 
5652401 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
  Computer Engineering Mathematics  
5652701 อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Electronic Computer Technology 
5653101 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น   3(3-0-6) 
  English for Communication and Information Retrieval 
5653901 การวิจยัการด าเนินงานเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Operation Research 
5654903 การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   3(0-3-2) 
  Research and Development in Computer Technology 

 
2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่น้อยกว่า)      33  หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)         
5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สงู    3(2-2-5) 
  Advance Computer Programming 
5652302 ระบบปฏิบตักิาร       3(2-2-5) 
  Operating Systems 
5652601 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
  Computer Drawing and Design 
5652602 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์      3(2-2-5) 
  Computer Graphics 
5652702 การออกแบบระบบดจิิตอล     3(2-2-5)
  Digital Systems Design 
5652703 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์    3(2-2-5) 
  Microprocessor Systems Design 
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รหัสวิชา     ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)         
5653307 ระบบฐานข้อมลู       3(2-2-5)

   Database Systems 
5653308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(3-0-6)

   Software Engineering 
5653309 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต    3(2-2-5) 
  Internet Programming 
5653310 การเขียนโปรแกรมบนอปุกรณ์พกพาและการส่ือสารไร้สาย  3(2-2-5) 
  Mobile Programming and Wireless Communication 
5653615 ระบบส านกังานอตัโนมตัิ      3(2-2-5) 
  Automatic Office Systems 
5653616 การจดัการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Computer Aided Engineering Management 
5653705 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Computer Architecture 
5653706 ระบบควบคมุอตัโนมตัิ      3(2-2-5) 
  Automatic Control System 
5653707 เทคนิคการเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Computer Interfacing 
5653708 การประยกุต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ขัน้สงู   3(2-2-5) 

   Advance Microprocessor Applications     
 5653709 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์    3(2-2-5) 
   Computer Hardware System Design 
 5653710 การก าจดัสญัญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 

  Noise Reduction in Electronic Circuits 
5654201 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
  Data Communication and Computer Networks 
5654301 ปัญญาประดษิฐ์       3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence    
5654302 การเขียนโปรแกรมควบคมุระบบเครือขา่ย    3(2-2-5) 
  Network System Programming 
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รหัสวิชา     ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ) 
5654303 ปัญญาประดษิฐ์ขัน้สงู      3(2-2-5) 
  Advanced Artifical Intellgence 
5654502 การจ าลองและโมเดลในงานอตุสาหกรรม    3(2-2-5) 

   Introduction to Simulation in Industrial 
5654601 การออกแบบเกม      3(2-2-5)
  Game Design 
5654602 การรับรู้ระยะไกล      3(3-0-6) 
  Remote Sensing       
5654603 ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
  Computer Security 
5654604 คอมพิวเตอร์เก่ียวกบัการพิมพ์     3(2-2-5) 

   Computer in Printing Shop 
5654701 การพฒันาหุน่ยนต์ขนาดเล็ก     3(2-2-5) 
  Micro Robot Development 
5654702 วิศวกรรมควบคมุ      3(2-2-5) 
  Control Engineering 
5654703 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่     3(2-2-5) 
  VLSI Design 
5654704 วิศวกรรมหุน่ยนต์       3(2-2-5) 

   Robotics Engineering 
 5654705 เร่ืองเฉพาะทางด้านระบบและสญัญาณ    3(2-2-5) 
   Selected Topic in Signals and System 
 5654706 เร่ืองเฉพาะทางด้านระบบอจัฉริยะและหุน่ยนต์   3(2-2-5) 
   Selected Topic in Intelligent Systems and Robotics   
  
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเลือกเสรีเป็นวิชาท่ีนกัศกึษา เลือกเรียนได้ตามความถนดัและตามความสนใจมี
จดุประสงค์เพ่ือให้นกัศกึษามีโลกทศัน์ท่ีกว้างขวางขึน้ 
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17.4   แผนการศึกษา 

แผนการศกึษาหลกัสตูร  4  ปี   เรียน (ไมน้่อยกวา่)  132   หนว่ยกิต 
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
ปีการศึกษาที่    1 

ปีการศึกษาที่  1  ภาคเรียนที่  1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น ท ป อ 
5501101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 3 2 2 5 
5501102 ฟิสิกส์เทคโนโลยีอตุสาหกรรมประยกุต์  3 2 2 5 
5511218 การฝึกฝีมือช่างเบือ้งต้น 3 0 4 2 
5511219 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 2 5 
1541001 ทกัษะการรับสาร 3 2 2 5 
1551001 องักฤษเพ่ือการส่ือสาร  1 2 2 0 4 
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา 2 2 0 4 
4091003 คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 1 2 3 

 รวมหน่วยกิต 21 13 14 33 
 
 

ปีการศึกษาที่  1  ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น ท ป อ 
5511220 วสัดศุาสตร์ 3 3 0 6 
5511401 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
5651701 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
1511001 จริยธรรมกบัมนษุย์ 2 2 0 4 
1551003 ทกัษะการฟัง – การพดู  ภาษาองักฤษ  1 2 2 0 4 
2531002 วิถีไทย        2 2 0 4 
4001003 การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 2 0 4 

 รวมหน่วยกิต 20 18 4 38 
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ปีการศึกษาที่    2 

ปีการศึกษาที่  2  ภาคเรียนที่  1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น ท ป อ 
5512405 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
5652201 โครงสร้างข้อมลูและขัน้ตอนวิธี 3 2 2 5 
5652401 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 0 6 
5652701 อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
5652702 การออกแบบระบบดจิิตอล 3 2 2 5 
1161003 การลีลาศเพ่ือสขุภาพ 2 1 2 3 
1551005 ภาษาองักฤษปฏิบตักิาร 2 1 2 3 
2521001 ท้องถ่ินศกึษา 2 2 0 4 

 รวมหน่วยกิต 21 16 10 37 
 
 

ปีการศึกษาที่  2  ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น ท ป อ 
5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สงู 3 2 2 5 
5652302 ระบบปฏิบตักิาร 3 2 2 5 
5652601 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
5652602 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 2 2 5 
5652703 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3 2 2 5 
1001002 การคิดวิเคราะห์  การค้นคว้าและการใช้เหตผุล 2 2 0 4 
1631001 การศกึษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์ 2 2 0 4 
2061001 สงัคีตนิยม 2 2 0 4 

 รวมหน่วยกิต 21 16 10 37 
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ปีการศึกษาที่    3 
ปีการศึกษาที่  3  ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น ท ป อ 
5653101 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบค้น 3 3 0 6 
5653307 ระบบฐานข้อมลู 3 2 2 5 
5653615 ระบบส านกังานอตัโนมตัิ 3 2 2 5 
5653705 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 2 2 0 4 
4121004 คอมพิวเตอร์และส่ือประสม 3 2 2 5 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

 รวมหน่วยกิต 20 15 10 35 
 
 

ปีการศึกษาที่  3  ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น ท ป อ 
5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอตุสาหกรรม 3 2 2 5 
5503102 ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม 3 2 2 5 
5653308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 3 0 6 
5653901 การวิจยัการด าเนินงานเบือ้งต้น 3 3 0 6 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

 รวมหน่วยกิต 15 12 6 27 
 

ปีการศึกษาที่    4 
ปีการศึกษาที่  4  ภาคเรียนที่  1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น ท ป อ 
5654201 การส่ือสารและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 
5654701 การพฒันาหุน่ยนต์ขนาดเล็ก 3 2 2 5 
5654903 การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 0 3 2 

 รวมหน่วยกิต 9 4 7 12 
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ปีการศึกษาที่  4  ภาคเรียนที่  2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา น ท ป อ 
5654801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 0 450 0 

      
 รวมหน่วยกิต 5 0 450 0 

 
 
17.5  ค าอธิบายรายวิชา 
    ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รวมจ านวนหน่วยกิต   34 หน่วยกิต 

1.) กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร     9 หนว่ยกิต 
2.) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์      8 หนว่ยกิต 
3.) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์      6 หนว่ยกิต 
4.) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หนว่ยกิต 
5.) กลุม่วิชาพลศกึษาและนนัทนาการ     2 หนว่ยกิต 

(ดังรายระเอียดในภาคผนวก  ก) 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  รวมจ านวนหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า)   92 หน่วยกิต 
1.) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     5 หน่วยกิต 

5654801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  5(0-450) 
   Field Experience in Computer Technology 

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีก าลังศึกษาอยู่ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ณ สถาบันหรือ
องค์กรของรัฐหรือเอกชน หรือโรงงานอตุสาหกรรม การฝึกงานจะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะวิชา และ
นกัศกึษาต้องสง่บนัทกึรายงานการฝึกงานเพ่ือประกอบการประเมินผลการฝึกงานด้วย 

 
2.) กลุ่มวิชาเนือ้หา (ไม่น้อยกว่า)        87 หน่วยกิต 

2.1) วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้านบังคับ                                                         18 หน่วยกิต 
5501101 คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น      3(2-2-5) 

   Introduction to Computer 
ศกึษาและปฏิบตัิตามแนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์การ

ติดต่อประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดในการประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ขัน้ตอนการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้
ภาษาระดบัสงู 
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5501102 ฟิสิกส์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประยุกต์   3(2-2-5) 

Applied Industrial Technology Physics 
ศึกษาหลกัการท างาน การให้ความหมายของค าต่าง ๆ ในทางฟิสิกส์  โดยเฉพาะ

ด้านไฟฟ้า รู้จกัวิธีต่อและบดักรีส่วนประกอบ รู้แบบวงจรไฟฟ้า  รู้จกัเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเก่ียวกับวิธีใช้                 
วิธีแก้ข้อไขขัดข้อง ตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านศึกษารายละเอียด
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิด พร้อมทัง้การค านวณและการปฏิบตักิาร 

ปฏิบตักิารทดลองด้านไฟฟ้าและบดักรีสว่นประกอบวงจรไฟฟ้า  การใช้เคร่ืองมือท่ีใช้
ตรวจซอ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

 
5511218 การฝึกฝีมือช่างเบือ้งต้น     3(0-4-2) 

   Basic Workshop Practice 
ปฏิบตังิานทางด้านฝีมือชา่งเบือ้งต้น ตามแผนการฝึกท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยัฯ และ

มีเนือ้หาการฝึก ประกอบด้วย งานตะไบ งานเคร่ืองจกัรกลการผลิต งานท่อและโลหะแผน่ งานเช่ือม
และชา่งไฟฟ้า 

 
5511219 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5) 

   Engineering Drawings 
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐานตวัอักษร                     

การร่างแบบ การอ่าน และเขียนภาพ 3 มิติ การอ่าน และเขียนภาพฉาย ระบบภาพฉายในงานเขียน
แบบ การอ่านและเขียนภาพตดัและประกอบของชิน้งาน  แบบส าหรับงานทางไฟฟ้า แบบส าหรับ 
งานก่อสร้าง แบบส าหรับงานด้านคอมพิวเตอร์  

ปฏิบตัิการเขียนแบบเขียนแบบสากล มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐานตวัอกัษร                     
การร่างแบบ การอา่น และเขียนภาพ 3 มิติ การอ่าน และเขียนภาพฉาย ระบบภาพฉายในงานเขียน
แบบ การอา่นและเขียนภาพตดัและประกอบของชิน้งาน แบบส าหรับงานทางไฟฟ้า แบบส าหรับ 
งานก่อสร้าง แบบส าหรับงานด้านคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ยในงานเขียนแบบเบือ้งต้น 
(ออโตแคต) 

 
5511401 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 

   Engineering Mathematics  
ศึกษาการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ล าดับและอนุกรมของจ านวน   อนุกรมของ

ฟังก์ชนัและอนกุรมฟูเรียร์ การกระจายอนกุรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชนั  เมทริกซ์  ผลการแปลงลาปลาซ   
สมการเชิงอนพุนัธ์และการน าไปใช้   ระบบสมการเชิงอนพุนัธ์เชิงเส้นและการน าไปใช้ 
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5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

   English for Industrial Work 
ศกึษาการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานด้านอตุสาหกรรม  โดยมุ่งพฒันา

และฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน  การเขียน  การฟังและการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกั บงาน
อตุสาหกรรม  เช่น การอ่านบทความ  ด้านเทคนิค  บนัทึกข้อความ  คู่มือการใช้เคร่ืองมือ  อปุกรณ์
เคร่ืองจกัร  ผลิตภณัฑ์ตามระบบมาตรฐานอตุสาหกรรม เขียนรายงานสัน้ๆบรรยายและน าเสนอ 

ปฏิบตักิารใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานด้านอตุสาหกรรมโดยมุง่พฒันาและ
ฝึกฝนทกัษะด้านการอ่าน  การเขียน  การฟัง  และการพดูในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบังานอตุสาหกรรม   

  
2.2) วิชาเอกบังคับ                                                           18 หน่วยกิต 
5503101 คอมพวิเตอร์ในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

   Industrial Computer 
ศกึษาและปฏิบตั ิการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอตุสาหกรรม  ระบบการประมวล

ข้อมลูการน าโปรแกรมมาใช้กบัการจดัการอตุสาหกรรม  การออกแบบตา่งๆ  ตลอดจนการน าข้อมูล
จากระบบอินเตอร์เน็ต มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมใน
แผนงานท่ีเก่ียวข้อง 

ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมและการประยกุต์ใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในการควบคมุ
อตัโนมตัิ 

 
5511220 วัสดุศาสตร์       3(3-0-6) 

   Engineering Materials 
  ศกึษาความส าคญัและประโยชน์ของวสัดวุิศวกรรม เชน่ โลหะ พลาสตกิ 
วสัดโุพลีเมอร์ คอนกรีต ซีเมนต์ ยางมะตอย และไม้ เฟสไดอะแกรมและความหมาย การทดสอบ
คณุสมบตัิของวัสดุวิศวกรรมและความหมาย การศึกษาโครงสร้างในระดบัจุลภาคและมหภาคท่ี
สมัพนัธ์กบัคณุสมบตัิของวสัดวุิศวกรรม กระบวนการผลิตผลิตภณ์ัท่ีใช้วสัดวุิศวกรรม วสัดวุิศวกรรม 
และการประยกุต์ใช้วสัดวุิศวกรรมในงานทางวิศวกรรม 
 
5512405 กลศาสตร์วิศวกรรม        3(3-0-6) 

   Engineering Mechanics 
ศึกษาระบบของแรง  แรงลัพ ธ์  และการสมดุลของอนุภาคและวัตถุแกร่ง  

จุดศนูย์ถ่วง และจุดสมดลุของวตัถุใน 2 มิติ และ 3 มิติ การประยุกต์สมการสมดุลในการวิเคราะห์
แรง การวิเคราะห์ แรงกระจายบนคาน และเคเบิล ความเสียดทานในภาวะแห้ง งานเสมือนและ
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เสถียรภาพโมเมนต์ความเฉ่ือยของพืน้ท่ี การค านวณก าลงัของเคร่ืองจกัร การควบคมุเคร่ืองจกัรด้วย
ระบบแมกคาทานิค การวิเคราะห์ โครงสร้าง อาทิเช่น โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง และเคร่ืองจักร 
ความฝืด โมเมนต์ความเฉ่ือยของพืน้ท่ีและมวล หลกัการของงานสมมุติ การศึกษาเสถียรภาพของ
โครงสร้าง 
  
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 

   Computer Programming 
ศึกษาประวตัิความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ศาสตร์ และสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 

เซ็ทและฟังก์ชัน่ ตรรกศาสตร์เบือ้งต้น ขัน้ตอนวิธีและทางแก้ปัญหาภาษาขัน้ตอนวิธี การฝึกเขียน
ชดุค าสัง่ภาษาระดบัสงูท่ีมีโครงสร้างท่ีทนัสมยั การทดสอบชดุค าสัง่และการกนัผิดพลาด โครงสร้าง
พืน้ฐานของคอมพิวเตอร์ แบบวอนนอยแมนการจัดเก็บข้อมูล การประมวล ผลข้อมูลการเขียน
ชดุค าสัง่ภาษาแอสเซมบลี ผลกระทบตอ่สงัคมของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกนัระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ การประมวลผล ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม    
การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาระดบัสูง การเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม 

ปฏิบตัิการท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล                    
แบบอิเล็กทรอนิกส์วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาระดับสูง                     
การเขียนโปรแกรมเพื่อประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม  

 
5651701 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 
  Electrical Circuit Analysis for Computer Technology 

ศึกษาปริมาณพืน้ฐานทางไฟฟ้า อุปกรณ์แอกตีฟ อุปกรณ์พาสซีฟ กฎของโอห์ม            
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ วงจรออปแอมป์เบือ้งต้น วงจรออปแอมป์เชิงอุดม
คติ การวิเคราะห์วงจรแบบโนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมซ การซ้อนทบั ทฤษฎีของเทวินินและนอร์
ตนั การวิเคราะห์วงจรดีซี  และเอซี  การวิเคราะห์วงจรท่ีประกอบด้วยตวัต้านทานตัวเหน่ียวน าตวั
เก็บประจุไดโอด ทรานซิสเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรขยายวงจรแปลงสญัญาณ
อนาล็อกเป็นวงจรดิจิตอล และวงจรแปลงสญัญาณดิจิตอลให้เป็นสญัญาณอนาล็อก  การมอดเูลต
แบบดจิิตอล 

ปฏิบตัิใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานและเคร่ืองมือวัดพืน้ฐานทางไฟฟ้า  เช่น เคร่ืองก าเนิด
สัญญาณ  แหล่งจ่ายไฟ  มัลติมิ เตอร์ ออสซิลโลสโคป  ได้ถูกต้องและช านาญ  ได้รู้จักอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน การน าไปใช้งานรวมถึงข้อจ ากดัในการใช้งาน นกัศกึษาสามารถน าทฤษฎีท่ีได้
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ศึกษามาท าการทดสอบด้วยอุปกรณ์และเคร่ืองมือวัดท่ีมีอยู่จริง  และรู้จักน าหลักการต่างๆ มา
ประยกุต์ใช้งาน ในทางปฏิบตั ิรวมถึงรู้จกัวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งทดลอง 

 
5652201 โครงสร้างข้อมูลคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 

   Computer Data Structures 
ศกึษาการนิยามนามธรรมข้อมลู การออกแบบส่วนชดุค าสัง่เชิงวตัถ ุหลกัการ

โปรแกรมเชิงวตัถ ุโครงสร้างข้อมลูพืน้ฐานอนัได้แก่  รายการ  แถวล าดบั  การเรียงทบัซ้อน   
การเรียงล าดบั  ต้นไม้  และ ความซบัซ้อนการใช้กลุม่ชัน้  

ปฏิบตัิออกแบบส่วนชุดค าสั่งเชิงวัตถุ และการออกแบบส่วนชุดค าสั่งขนาดใหญ่
พืน้ฐานวิศวกรรม สว่นชดุค าสัง่ มิตสิมัพนัธ์ของมนษุย์กบัการออกแบบส่วนชดุค าสัง่ 

 
5652401 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพวิเตอร์     3(3-0-6) 

   Computer Engineering Mathematics  
ศึกษาค่าความคลาดเคล่ือน  การประมาณค่าฟังก์ชัน  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ

สมการพีชคณิตและสมการอดิสยั   ผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเส้น   การประมาณค่า
แบบก าลงัสองน้อยสุด การประมาณค่าในช่วง  การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข   ผลเฉลยเชิง
ตวัเลขของสมการ  เชิงอนพุนัธ์สามญั 

 
5652701 อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์    3(2-2-5) 
  Electronics Computer Technology 
  ศกึษาและปฏิบตัสิญัญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายแบบตา่งๆ  
และแบบจ าลอง คณุสมบตัิทางกายภาพและไฟฟ้าของไดโอด การประยกุต์ใช้งานไดโอด วงจรจ่าย
ก าลัง คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์  การใช้งานไบโพลาร์
ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายและ วงจรลอจิกอินเวอร์ตเตอร์ คณุสมบตัิทางกายภาพและไฟฟ้าของ
ทรานซิสเตอร์  แบบเฟต การใช้งานมอสเฟตในวงจรขยาย และวงจรลอจิกอินเวอร์ตเตอร์ออปแอมป์
และการใช้งานในวงจรเชิงเส้น  วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลังแนะน าอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง
เบือ้งต้น 

ปฏิบตัิการโดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัสญัญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายแบบตา่ง ๆ 
และแบบจ าลอง คณุสมบตัิทางกายภาพและไฟฟ้าของไดโอด  การประยกุต์ใช้งาน   ไดโอด วงจรจา่ย
ก าลัง คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ การใช้งานไบโพลาร์
ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ตเตอร์ คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของ
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ทรานซิสเตอร์แบบเฟต  การใช้งานมอสเฟตในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ตเตอร์ ออปแอมป์และ
การใช้งานในวงจรเชิงเส้นวงจร ออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายก าลงั  และอิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเบือ้งต้น 
 
5653101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น   3(3-0-6) 

   English for Communication and Information Retrieval 
ศกึษาและพฒันาด้านการฟัง การพดู การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพ่ือการ

ติดต่อและการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและ
ผู้ อ่ืน การให้ข้อมูลและค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรู้สึก   การอ่านและการเขียนเพ่ือการ
ส่ือความหมายและการติดตอ่เช่น การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การสืบค้น 
และการใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่าย ๆ ฯลฯ และโดยอาศยัการ
สืบค้น ข้อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เชน่ หนงัสือพิมพ์ วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือขา่ยข้อมลูสนเทศเป็นต้น 
 
5653901 การวิจัยการด าเนินงานเบือ้งต้น    3(3-0-6) 
  Introduction to Operation Research 

ศกึษาแนะน าระเบียบและวิธีการส าหรับการท าโครงงานวิศวกรรม   การหาและการ
จดัท าข้อมูล แนวทางด าเนินโครงงานวิศวกรรม  แนวทางการทดสอบเพ่ือหาผลลพัธ์และข้อมลูจาก
โครงงาน การประมวลผลและวิเคราะห์โครงงาน  วิธีการจัดท าเอกสารและรายงาน  การน าเสนอ
โครงงาน  ศกึษาการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์การท าโครงงานวิศวกรรม 

 
5654903 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์   3(0-3-2) 

   Research and   Development in Computer Technology 
ศกึษาหวัข้อโครงงานทางวิศวกรรม เพ่ือศกึษา ค้นคว้า ทดลอง และพฒันาโครงงาน

โดยจะต้องมีการส่งปริญญานิพนธ์ เม่ือจบภาคการศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วย โดยหัวข้อโครงงาน
จะต้องสอดคล้องกบักลุม่สาขาวิชาท่ีนกัศกึษาเลือกเรียน 

 
2.3) วิชาเลือกเอก                                                           36 หน่วยกิต 
5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง    3(2-2-5) 

   Advance Computer Programming 
ศกึษาหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยแนวคิด

เชิงวตัถุ การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาร่วมสมัยปฎิบิตการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้
ภาษาร่วมสมยั 
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5652302 ระบบปฏิบัตกิาร      3(2-2-5) 

   Operating Systems 
ศึกษาถึงวิธีการท างาน และส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม     

ควบคมุระบบ การท างานทีละโปรแกรมการท างานพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบแบ่งเวลาระบบ
หน่วยความจ าชัว่คราวไมโครโปรแกรมมิ่ง การจดัการทรัพยากรของระบบซึ่งรวมถึงหน่วยความจ า
โปรเซสเซอ ร์  อุปกรณ์ และแฟ้ม ข้อมูล  ปัญ หาพื น้ฐานต่างๆ ท่ี เก่ี ยวกับการท างานของ
โปรแกรมควบคมุระบบ เช่นการจงัหวะประสานงานการรอค้าง ภาวะอดอยาก ภาวะพร้อมกันการ
ก าหนดล าดบัชิน้งาน การแบ่งหน่วยความจ าเสมือน ปัญหารักษาความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว การท างานแบบขนานทัง้แบบแน่นและแบบหลวมระบบหลายหน่วยท างาน การส ร้าง
ระบบงานแบบทนความผิดพร่อง                               

ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรม ควบคมุระบบ การท างานท่ีละโปรแกรมการท างานพร้อม
กันหลายโปรแกรม ระบบแบ่งเวลา ระบบหน่วยความจ าชั่วคราวไมโครโปรแกรมมิ่ง  การสร้าง
ระบบงานแบบทนความผิดพร่อง                               

 
5652601 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพวิเตอร์   3(2-2-5) 

   Computer Drawing and Design 
ศกึษาตัง้แตศ่กึษาหลกัการและวิธีใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบวงจรไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ แผนภมูิสถิตใินงานอตุสาหกรรม 
ปฏิบตัิการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ

ออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์     
 

5652602 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์      3(2-2-5) 
  Graphic Computer      

ศึกษาระบบกราฟิกส์ทัว่ไป การรับเข้าเชิงกราฟิกส์ อุปกรณ์แสดงผลกราฟิกส์การ
แปลงใน 2 มิต ิและ 3 มิต ิการมองใน 3 มิตแิบบจ าลองของพืน้ผิวแบบจ าลองของสภาพการมองเห็น 
การเคล่ือนไหว ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

ปฏิบตัิการเขียนระบบกราฟิกส์ในใน 2 มิติ และ 3 มิต ิการมองใน 3 มิตแิบบจ าลอง
ของพืน้ผิวแบบจ าลองของสภาพการมองเห็น การเคล่ือนไหว ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
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5652702 การออกแบบระบบดจิิตอล     3(2-2-5)

   Digital Systems Design   
ศกึษาระบบดจิิตอลเทียบกบัอนาลอก ระบบตวัเลขและรหสัแบบตา่งๆ วงจรดิจิตอล

พีชคณิตแบบบูลีน หลักการวงจรตรรกเชิงผสม หลักการวงจรตรรกเชิงล าดับ การออกแบบในชัน้
รีจิสเตอร์  

ปฏิบตัิการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบการประยุกต์ใช้งานตา่งๆ ในระบบดิจิตอล
เทียบกับ อนาลอก ระบบตวัเลขและรหัสแบบต่าง ๆ วงจรดิจิทัล พีชคณิตแบบบูล หลักการวงจร
ตรรกเชิงผสม หลกัการวงจรตรรกเชิงล าดบั การออกแบบในชัน้รีจิสเตอร์  

 
5652703 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์    3(2-2-5) 

   Microprocessor Systems Design 
ศึกษาโครงสร้างและการท างานภายในของของไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยค านวณ

และตรรกะ โครงสร้างเรจิสเตอร์ ระบบบสัหน่วยควบคมุหน่วยความจ า อุปกรณ์รับเข้าและส่งออก
สถาปัตยกรรม  ไมโครโพเซสเซอร์แบบต่างๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีหรือโปรแกรม
ภาษาท่ีเหมาะสม 

ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีหรือโปรแกรมภาษาท่ีเหมาะสมควบคมุ
หน่วยค านวณและตรรกะ โครงสร้างเรจิสเตอร์ ระบบบสัหนว่ยควบคมุหนว่ยความจ า อปุกรณ์รับเข้า
และสง่ออกสถาปัตยกรรมไมโครโพเซสเซอร์แบบตา่งๆ 

 
5653307 ระบบฐานข้อมูล      3(2-2-5)

   Database Systems 
ศกึษาตวัแบบและระเบียบวิธีการร่วมสมยัในการแทนการจดัเก็บ และค้นคืนข้อมูล

สารสนเทศจ านวนมากท่ีเก็บอยูใ่นอปุกรณ์ ภายนอกมมุมองตา่งๆ ของข้อมลูเม่ือมองจากระบบเช่ือม
ประสานกบัผู้ใช้และค าสัง่ประยกุต์ ฐานข้อมลูเชิงชัน้ แบบข่ายงานแบบเชิงสมัพนัธ์และแบบเชิงวตัถ ุ
ชนิดของภาษาสอบถามดิกชันนารีข้อมูล กรณีศึกษาเก่ียวกับภาษาและระบบฐานข้อมูล ท่ีใช้กัน
แพร่หลาย   การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูล การส ารองข้อมลู การรักษาความถูกต้องความ
เช่ือถือได้และความคงสภาพของข้อมลู 

ปฏิบัติภาษาระบบฐานข้อมูลท่ีใช้กันแพร่หลายการรักษาความปลอดภัยส าหรับ
ข้อมลู การส ารองข้อมลู การรักษาความถกูต้องความเช่ือถือได้และความคงสภาพของข้อมลู 
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5653308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(3-0-6)

   Software Engineering 
ศึกษาหลักการในการผลิตซอฟต์แวร์ คือ  ระบบคอมพิวเตอร์เชิงวิศวกรรมการ

วางแผน โครงการด้วยซอฟต์แวร์ การก าหนดสิ่งท่ีต้องการในซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การ
เขียนโปรแกรมแปลภาษาและการ ถอดรหัส การท าคุณภาพของ ซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบ
ซอฟทต์แวร์ การบ ารุงรักษาและ การจดัการติดตัง้ซอฟต์แวร์ และเทคนิคการจดัการการประมาณ
ราคาซอฟต์แวร์ 

 
5653309 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต    3(2-2-5) 
  Internet Programming 
  ศึกษาแนะน าเก่ียวกับเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ต การประยุกต์และการพัฒนาส่ือ
ทางอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้โครงสร้างพืน้ฐานของเน็ตเวอร์กท่ีจ าเป็นต่อการ
ออกแบบและสร้างเว็บ วิชานีจ้ะเร่ิมจากพืน้ฐานโดยศกึษาโพรโตคอล เอชทีทีพี และศกึษากลไก  การ
จดัการการร้องขอในเว็ปเซิร์ฟเวอร์ จากนัน้จะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมแบบ ซีจีไอ และ การสร้าง
หน้าเว็ปแบบพลวตั ศึกษาถึงโมดลูบนเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานคกุกี ้การติดต่อเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล 
การปรับแต่งประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนัน้ยังกล่าวถึงการเขียน
โปรแกรมในฝ่ังของบราวเซอร์อีกด้วย แต่ในวิชานีจ้ะเน้นหนักไปท่ีการเขียนโปรแกรมในฝ่ังของ
เซิร์ฟเวอร์ 
  ปฏิบตัิการการออกแบบและสร้างเว็บ วิชานีจ้ะเร่ิมจากพืน้ฐานโดยศกึษาโพรโตคอล 
เอชทีทีพี และศึกษากลไก  การจัดการการร้องขอในเว็ปเซิร์ฟเวอร์ จากนัน้จะกล่าวถึงการเขียน
โปรแกรมแบบ ซีจีไอ และการสร้างหน้าเว็ปแบบพลวตั ศึกษาถึงโมดลูบนเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานคกุกี ้
การติดต่อเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน 
นอกจากนัน้ยงักล่าวถึงการเขียนโปรแกรมในฝ่ังของบราวเซอร์อีกด้วย แต่ในวิชานีจ้ะเน้นหนกัไปท่ี
การเขียนโปรแกรมในฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์ 

 
5653310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและการส่ือสารไร้สาย 3(2-2-5) 
  Mobile Programming and Wireless Communication 
  ศึกษาหลักการ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบการส่ือสาร            
ไร้สายตามภาษาร่วมสมยั 
  ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมบนอปุกรณ์พกพาในรูปแบบการส่ือสารไร้สายตามภาษา
ร่วมสมยั 
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5653615 ระบบส านักงานอัตโนมัติ     3(2-2-5) 
  Automatic Office Systems 
  ศกึษาหลกัการส านกังานอตัโนมตัิความเปล่ียนแปลงในส านกังาน การประมวลผล
ข้อมูลการจดัเก็บ เรียกหาและท าส าเนาเคร่ืองมือการส่ือสารส าหรับผู้จัดการ ระบบสนับสนุนและ
ระบบ   ผู้ เช่ียวชาญ  การวางแผน  ส าหรับงานอัตโนมัติการเลือกเคร่ืองและโปรแกรม  ปัจจยัด้าน
สิ่งแวดล้อมในส านกังานอตัโนมตัแินวโน้มในส านกังานอตัโนมตัิ 
  ปฏิบตัิการประมวลผลข้อมลูการจดัเก็บ เรียกหาและท าส าเนาเคร่ืองมือการส่ือสาร
ส าหรับผู้ จัดการ ระบบสนับสนุนและระบบ   ผู้ เช่ียวชาญ  การวางแผน  ส าหรับงานอัตโนมัติการ
เลือกเคร่ืองและโปรแกรม  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในส านักงานอัตโนมัติแนวโน้มในส านักงาน
อตัโนมตั ิ

 
5653616 การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพวิเตอร์   3(2-2-5) 

   Computer Aided Engineering Management 
ศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  และคอมพิวเตอร์ส าหรับการผลิตในโรงงาน                        

การประยุกต์ใช้ในการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอร์ด องค์ประกอบ และระบบเชิงกล อินเตอร์เฟส
ระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแคด และคอมพิวเตอร์นิวเมอริกัล คอนโทรล (ซี เอ็น ซี) หุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีโครงขา่ย การจดัการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการผลิตในงานวิศวกรรม 

ปฏิบตัิการโปรแกรมชว่ยในการออกแบบแคด และคอมพิวเตอร์นิวเมอริกลัป์ 
คอนโทรล (ซี เอ็น ซี) หุน่ยนต์ส าหรับการผลิตในงานวิศวกรรม 

 
5653705 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 

   Computer Architecture 
ศกึษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบตา่งๆ รูปแบบของค าสัง่ ตวัเรียงทบัซ้อน แถว

ล าดับ เวกเตอร์ ระบบหลายตัวประมวลไฮเปอร์คิวบ์  เคร่ืองริสก์และซิสก์ โครงสร้างระบบ
หน่วยความจ า การออกแบบระบบสถาปัตยกรรมการประมวลแบบขนาน พืน้ฐานระบบปฏิบตักิารท่ี
เก่ียวกบัหลกัสถาปัตยกรรม 

ปฏิบตัทิดลองโครงสร้างระบบหนว่ยความจ า การออกแบบระบบสถาปัตยกรรม 
การประมวลแบบขนาน พืน้ฐานระบบปฏิบตักิารท่ีเก่ียวกบัหลกัสถาปัตยกรรม 

 
5653706 ระบบควบคุมอัตโนมัติ      3(2-2-5) 

   Automatic Control System 
ศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต                 

การวิเคราะห์การตอบสนองระบบควบคมุ เชิงเส้นทางเวลาและทางความถ่ี การจ าลองสถานการณ์
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ของระบบไม่เป็นเชิงเส้น การออกแบบระบบควบคมุป้อนกลบัแบบเชิงเส้น แนะน าระบบดิจิตอลและ
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นตวัควบคมุ 

ปฏิบตักิารควบคมุระบบอตัโนมตั ิ การออกแบบระบบควบคมุป้อนกลบัแบบเชิงเส้น 
ระบบดจิิตอลและการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตวัควบคมุ 

   
5653707 เทคนิคการเช่ือมต่อคอมพวิเตอร์    3(2-2-5) 

   Computer Interfacing 
ศึกษาอุปกรณ์สวิทชิ่ง  การประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์จับสัญญาณ การแปลง

สญัญาณ ระบบควบคมุอตัโนมตั ิเทคนิคการเช่ือมตอ่กบัไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์และ 
การเช่ือมตอ่หุน่ยนต์ 

ปฏิบตัิการประยกุต์ใช้งานอปุกรณ์จบัสญัญาณ การแปลงสญัญาณ ระบบควบคมุ
อตัโนมตั ิเทคนิคการเช่ือมตอ่กบัไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์และ การเช่ือมตอ่หุน่ยนต์ 
 
5653708 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ขัน้สูง   3(2-2-5) 

   Advance Microprocessor Applications     
   ศกึษาไมโครโปรเซสเซอร์แบบตา่ง ๆ วิธีการใช้ชดุค าสัง่ในการเขียนโปรแกรมตา่งๆ 

โดยเน้นการใช้งาน ด้านควบคมุระบบการท างานตา่งๆ เช่น ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรกล 
ระบบโทรศพัท์และอ่ืนๆ การเช่ือมโยงระบบตา่งๆ เข้ากบัไมโครคอมพิวเตอร์ 

   ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมตา่งๆ โดยเน้นการใช้งาน ด้านควบคมุระบบการท างาน
ตา่งๆ เชน่ ควบคมุการท างานของเคร่ืองจกัรกล ระบบโทรศพัท์และอ่ืนๆ การเช่ือมโยงระบบตา่งๆ 
เข้ากบัไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมสมยัใหม่ 

 
5653709 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์   3(2-2-5) 

   Computer Hardware System Design 
   ศกึษาการออกแบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง การอกแบบ

หน่วยควบคมุ และหนว่ยตดิตอ่อปุกรณ์ภายนอก การออกแบบหน่วยความจ าการประสานงานายใน
ระบบคอมพิวเตอร์ แนะน าระบบการประมวลผลแบบขนาน การทดลว่งหน้าและวิธีการออกแบบงจร 
การคณู การหาร 

   ปฏิบตัิการออกแบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบหนว่ยประมวลผลกลาง การอกแบบ
หน่วยควบคมุ และหน่วยติดต่ออุปกรณ์ภายนอก การออกแบบหน่วยความจ าการประสานงานใน
ระบบคอมพิวเตอร์ แนะน าระบบการประมวลผลแบบขนาน การทดลองและวิธีการออกแบบวงจร 
การคณู การหาร 
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5653710 การก าจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 
  Noise Reduction in Electronic Circuits 
  ศกึษาสญัญาณรบกวนแบบตา่งๆ และคณุสมบตั ิการลดสญัญาณรบกวนในตวัน า 
การชีลด์แบบตา่งๆ ระบบกราวน์อิเล็กทรอนิกส์ การลดสญัญาณรบกวนของวงจรขยาย ช่วงความถ่ี
ใช้งานของอุปกรณ์ อุปกรณ์เฉ่ือยงานการป้องกันการสึกกร่อนของหน้าสมัผสั ชนิดของสายเคเบิล้ 
การออกแบบแผน่วงจรพิมพ์ 
  ปฏิบตัิการออกแบบสัญญาณรบกวนแบบต่างๆ และคณุสมบตัิ การลดสัญญาณ
รบกวนในตัวน า การชีลด์แบบต่างๆ ระบบกราวน์อิเล็กทรอนิกส์ การลดสัญญาณรบกวนของ
วงจรขยาย ช่วงความถ่ีใช้งาของอุปกรณ์ อปุกรณ์เฉ่ือยงานการป้องกนัการสึกกร่อนของหน้าสมัผสั 
ชนิดของสายเคเบิล้ การออกแบบแผน่วงจรพิมพ์ 

 
5654201 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์   3(2-2-5) 

   Data communication and Computer Networks 
ศกึษาและปฏิบตัิเครือข่ายการส่ือสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด การส่งข้อมูล 

การควบคมุในระดบัเช่ือมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล 
ภาพรวมของเครือขา่ยระดบัท้องถ่ิน (แลน) ระดบัเมือง (แมน) ระดบัสากล (แวน) สถาปัตยกรรมการ
ส่ือสารและโปรโตคอล 

ปฏิบตัิการท าเครือข่ายการส่ือสารข้อมลูและมาตรฐานระบบเปิด การส่งข้อมูลการ
ควบคุมในระดับเช่ือมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล 
ภาพรวมของเครือขา่ยระดบัท้องถ่ิน (แลน) ระดบัเมือง (แมน) ระดบัสากล (แวน) สถาปัตยกรรมการ
ส่ือสารและโปรโตคอล 

 
5654301 ปัญญาประดษิฐ์      3(2-2-5) 

   Artificial Intelligence 
ศึกษาหลักการเบือ้งต้นและเทคนิคการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ กลวิธีในการ

ค้นหา การแทนความรู้ และการอุปนยัอตัโนมัติ การเรียนรู้ และการอุปนยัอตัโนมัติ การเรียนรู้และ
ระบบปรับตวัเองได้ การประยกุต์ใช้งานปัญญาประดษิฐ์ เทคนิคการแทนความรอบรู้       
แบบกรอบ กฎเกณฑ์และขา่ยความหมาย การค้นหาฐานความรู้ การอ้าง เหตผุลด้วยวิธีการเดินหน้า
และถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้ เช่ียวชาญการขัน้ตอนการสร้างระบบช านาญการ การเช่ือมโยงกับ
ระบบความเข้าใจภาษาธรรมชาต ิ

ปฏิบิติการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ การประยกุต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ เทคนิค
การแทนความรอบรู้ แบบกรอบ กฎเกณฑ์และข่ายความหมาย การค้นหาฐานความรู้ การอ้าง 
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เหตุผลด้วยวิธีการเดินหน้าและถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้ เช่ียวชาญการขัน้ตอนการสร้างระบบ
ช านาญการ การเช่ือมโยงกบัระบบความเข้าใจภาษาธรรมชาติ 

 
5654302 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย   3(2-2-5) 

   Network System Programming 
ศึกษาการออกแบบ พัฒนาและเขียนชุดค าสั่งท่ีใช้ระบบเครือข่ายลักษณะของ

กระบวนการ   การติดตอ่ระหว่าง กระบวนการ กฎของระบบเครือข่ายการติดตอ่ในชัน้ทรานสพอร์ท 
ตวัอยา่งชดุค าสัง่การใช้ระบบเครือขา่ย 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม การพัฒนาและเขียนชุดค าสั่งท่ีใช้ระบบเครือข่าย
ลกัษณะของกระบวนการการติดต่อระหว่าง กระบวนการ กฎของระบบเครือข่ายการติดต่อในชัน้ 
ทรานสพอร์ท ตวัอยา่ง ชดุค าสัง่การใช้ระบบเครือขา่ย 
 
5654303 ปัญญาประดษิฐ์ขัน้สูง      3(2-2-5) 
  Advanced Artifical Intellgence 
  ศึกษาขอบเขต ท่ีมาเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู้ โครงสร้าง
ความจ า การหาเหตผุลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผนการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร 
การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ และระบบผู้ เช่ียวชาญ 
  ปฏิบตัิการหาเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู้ โครงสร้างความจ า 
การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผนการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาต ิทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ และระบบผู้ เช่ียวชาญ 

 
5654502 การจ าลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

   Introduction to Simulation in Industrial 
ศึกษาในเร่ืองความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการจ าลองปัญหา  การศึกษาตัวอย่าง

โปรแกรมการจ าลองปัญหาเทคนิคการวิเคราะห์พืน้ฐาน การเลือกภาษา  การทดลองปฏิบัติการ
จ าลองปัญหาเทคนิคการจ าลองข้อมูลน าเข้า  กระบวนการตรวจสอบและความเท่ียงตรงของ
แบบจ าลอง และฝึกเขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจ าลองและโมเดลในงาน
อุตสาหกรรมปฏิบัติฝึกเขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจ าลองและโมเดลในงาน
อตุสาหกรรม 
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5654601 การออกแบบเกม      3(2-2-5) 
  Game Design 

ศึกษาเทคโนโลยี วิทยาการ และศิลปะ ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ 
นกัศึกษาจะได้เรียนเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวกับการออกแบบเกม ประกอบด้วย ภาษาท่ีใช้
เขียนโปรแกรม รวมถึงภาษาแบบสคริปต์ด้วย ศึกษาระบบปฏิบัติการ ระบบไฟล์ ระบบเครือข่าย 
กลไกการจ าลองสถานการณ์ และระบบส่ือผสม เนือ้หาท่ีสอนจะเลือกจากส่วนตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
วิทยาการด้านเกม อาทิ การจ าลองและโมเดล กราฟิกคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์การประมวลผล
แบบเรียลไทม์ ทฤษฎีของเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเกม การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์  การออกแบบกราฟิก และความสวยงามของเกม 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม รวมถึงภาษาแบบสคริปต์ด้วย ศึกษาระบบปฏิบัติการ 
ระบบไฟล์ ระบบเครือข่าย กลไกการจ าลองสถานการณ์ และระบบส่ือผสม เนือ้หาท่ีสอนจะเลือก
จากส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาการด้านเกม อาทิ การจ าลองและโมเดล กราฟิกคอมพิวเตอร์ 
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบเรียลไทม์ ทฤษฎีของเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเกม การ
โต้ตอบระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์  การออกแบบกราฟิก และความสวยงามของเกม 

 
5653601 การรับรู้ระยะไกล      3(2-2-5) 

   Remote Sensing 
ศกึษาแนวคิดรากฐานของการรับรู้ระยะไกลองค์ประกอบตา่งๆ ของระบบภาพถ่าย

ต่างๆ การแปลความหมายของภาพถ่ายทางอากาศเบือ้งต้นการแปลความหมายของภาพถ่าย         
ทางอากาศส าหรับประเมินภมูิประเทศการวดัหาคา่คณุสมบตัติา่งๆ ของภาพถ่ายทางอากาศการรับรู้
สญัญาณไมโครเวฟดาวเทียมตา่งๆ และทรัพยากรบนพืน้โลกท่ีใช้ส าหรับการรับรู้ 

ปฏิบัติฝึกวัดหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ของภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้สัญญาณ
ไมโครเวฟดาวเทียมตา่งๆ และทรัพยากรบนพืน้โลกท่ีใช้ส าหรับการรับรู้ 

 
5654603 ความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร์    3(2-2-5) 

   Computer Security 
ศึกษาการท างานเก่ียวกับการพัฒนา และ  จัดการโปรแกรมท่ีท างานด้านความ

มั่นคงของระบบ การประเมินความเส่ียง (โครงสร้างระบบและการประเมินค่าข้อมูล ) และระบบ
คณุลกัษณะ การปฏิบตัิการประเมินความเส่ียง ข้อปลีกย่อยด้านความเส่ียง การกู้ คืนเพ่ือการแยก
และบริการสารสนเทศท่ีหยุดจงัหวะ การจดัการกู้ คืนการจดัเก็บ การวางแผนธุรกิจให้ด าเนินต่อไป  
การจัดการความย่อยยับสารสนเทศ) ความมั่นคงของระบบ (การโทรคมนาคม  ความมั่นคง
ฐานข้อมูล การสร้าง รหสัลบั ระบบปฏิบตัิการ คอมพิวเตอร์และโครงข่ายท้องถ่ิน ความมัน่คงทาง
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กายภาพ) การออกแบบความมั่นคงในระบบ   (จุดประสงค์ระบบความมั่นคงและการท างานการ
ประกันข้อมูลอนัหนึ่ง    อนัเดียวกัน ปฏิบตัิการวงจรชีวิต) การจดัการความมัน่คง (การตัง้นโยบาย 
การน าไปใช้และ  การบริหาร) การเข้าใจความมั่นคง สารสนเทศด้านจรรยาบรรณการแสดง
บคุลิกลกัษณะส่วนตวั และการประเมินการวดัค่าความมัน่คง)ตลอดจนฝึกใช้ หรือพฒันาโปรแกรม
ส าหรับด้านความมัน่คงของระบบ 

ปฏิบตัิการออกแบบความมัน่คงในระบบ  (จุดประสงค์ระบบความมัน่คงและการ
ท างาน การประกนัข้อมลูอนัหนึ่ง    อนัเดียวกัน ปฏิบตัิการวงจรชีวิต) การจดัการความมัน่คง (การ
ตัง้นโยบาย การน าไปใช้และ การบริหาร) การเข้าใจความมัน่คง สารสนเทศด้านจรรยาบรรณ การ
แสดงบุคลิกลักษณะส่วนตวั และการประเมินการวัดค่าความมั่นคง) ตลอดจนฝึกใช้ หรือพัฒนา
โปรแกรมส าหรับด้านความมัน่คงของระบบ 

 
5654604 คอมพวิเตอร์เก่ียวกับการพมิพ์     3(2-2-5) 

   Computer in Printing Shop 
ศึกษาตัง้แต่ศึกษาระบบการพิมพ์  การเรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์การเขียน

โปรแกรมส าหรับใช้ในการเรียงพิมพ์และตรวจสอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและทนัสมยัเก่ียวกับการ
พิมพ์ 

ปฏิบตักิารเขียนโปรแกรมส าหรับใช้ในการเรียงพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมร่วมสมยั 
  

5654701 การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก     3(2-2-5) 
   Micro Robot Development 

ศึกษาระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งก าลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  การออกแบบ
โครงสร้างเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคล่ือนท่ีในสภาวะต่างๆ การออกแบบระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการควบคมุ การออกแบบระบบติดตอ่ส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์
ขนาดเล็ก และระบบประมวลผลแบบแยกจากตัวหุ่นยนต์ การค านวณตัดสินใจการท างานของ
หุน่ยนต์ขนาดเล็ก  และการน าเอาปัญญาประดษิฐ์ไปใช้ในหุน่ยนต์ขนาดเล็ก 

ปฏิบัติการระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งก าลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  การสร้าง
โครงสร้างเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ทดลองการเคล่ือนท่ีในสภาวะต่างๆ การเขียนโปรแกรม               
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใช้ส าหรับการควบคุม  ทดลองระบบการติดต่อส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์   
ขนาดเล็ก  และระบบประมวลผลแบบแยกจากตวัหุ่นยนต์   และการน าเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ใน
หุน่ยนต์ขนาดเล็ก รวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต์ขนาดเล็กด้วยภาษาร่วมสมยั 
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5654704 วิศวกรรมควบคุม      3(2-2-5) 

   Control Engineering 
ศึกษาการป้อนกลบัทัว่ไป ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน่ เซอร์โวแมคแคนิซึม วิเคราะห์และ

สร้างระบบควบคมุเชิงเส้นโดยใช้เฮอร์-วิทซ์-รูท ไนควิสท์ โบด และรูท-โลคสั เทคนิคเฟสเพลน และ
อธิบายฟังก์ชัน่ทางเทคนิคส าหรับการควบคมุระบบไมเ่ป็นเส้นตรง แนะน าระบบควบคมุท่ีทนัสมยั 

ปฏิบตักิารทดลองสร้างระบบควบคมุเชิงเส้นโดยใช้เฮอร์-วิทซ์-รูท ไนควิสท์ โบดและ
รูท-โลคสั เทคนิคเฟสเพลน และอธิบายฟังก์ชัน่ทางเทคนิคส าหรับการควบคมุระบบไม่เป็นเส้นตรง
แนะน าระบบควบคมุท่ีทนัสมยั 

 
5654703 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่    3(2-2-5) 

   VLSI Design 
ศึกษาเทคโนโลยีการส ร้างวงจรรวม ทรานซิส เตอร์ เอ็นมอส  และซีมอส 

อินเวอร์เตอร์ทรานซิสเตอร์ผ่าน ซูเปอร์บพัเพอร์ การออกแบบวงจรซบัซ้อน กฎการออกแบบ การ
ออกแบบโดยใช้ พีแอลเอ การออกแบบ ดาต้าพาร์ท เคร่ืองชว่ยการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติทดลองสร้างวงจรรวม ทรานซิสเตอร์ เอ็นมอส  และ ซีมอส อินเวอร์เตอร์
ทรานซิสเตอร์ผ่าน ซูเปอร์บพัเพอร์ การออกแบบวงจรซบัซ้อน กฎการออกแบบ   การออกแบบโดยใช้ 
พีแอลเอ การออกแบบ ดาต้าพาร์ท เคร่ืองชว่ยการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

  
5654704 วิศวกรรมหุ่นยนต์       3(2-2-5) 

   Robotics Engineering 
 ศึกษาแนะน าหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ รูปแบบของหุ่นยนต์แบบเคล่ือนท่ี 

บรรยาย เก่ียวกับพิกัดแกน และการเปล่ียนแปลงต าแหน่งและหรือการหมุน ของวตัถุในพิกัดแกน
สามมิติ จลนศาสตร์ หุ่นยนต์แบบตรงและแบบผกผันการวางแผนแนวทางเดินและงานของแขน
หุน่ยนต์การเขียนภาษาโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต์ 

 ปฏิบตัิการเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แบบตรงและแบบผกผัน
การวางแผนแนวทางเดนิและงานของแขนหุน่ยนต์ 
5654705 เร่ืองเฉพาะทางด้านระบบและสัญญาณ   3(2-2-5) 

   Selected Topic in Signals and System 
   ศกึษาในหวัข้อท่ีน่าสนใจทางด้านระบบและสญัญาณ 
   ปฏิบตัวิิจยัในหวัข้อท่ีนา่สนใจทางด้านระบบและสญัญาณ 
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5654706 เร่ืองเฉพาะทางด้านระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต์  3(2-2-5) 

   Selected Topic in Intelligent Systems and Robotics 

   ศกึษาในหวัข้อท่ีน่าสนใจทางด้านระบบอฉัริยะและหุน่ยนต์ 
   ปฏิบตัวิิจยัในหวัข้อท่ีนา่สนใจทางด้านระบบอฉัริยะและหุ่นยนต์ 
 
18.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
   หลกัสตูรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ก าหนดประเดน็การประกนัคณุภาพหลกัสตูรไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 18.1 การบริหารหลักสูตร 

18.1.1 ก าหนดเกณฑ์และระบบในการคดัเลือกนกัศกึษาท่ีเหมาะสมกบัวิชาเอก 
18.1.2 จดัให้มีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุสมบตัิตรงและ/หรือสมัพนัธ์ 

  18.1.3 จดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
18.1.4 จดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสมอยา่งหลากหลาย 
18.1.5 มีแผนการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
18.1.6 จดัท ามาตรฐานขัน้ต ่าของวิชาเอก 
18.1.7 มีระบบการประเมินอาจารย์ชดัเจนและแจ้งผลให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 
18.1.8 ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนทกุ ๆ ปี  

       18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 18.2.1 มีวสัด ุครุภณัฑ์ และอปุกรณ์ท่ีเอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
  18.2.2 จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของวิชาเอก 
 18.2.3 จดัห้องปฏิบตักิารเพ่ือเสริมทกัษะวิชาชีพให้แก่นกัศกึษา 
 18.2.4 ร่วมมือกบัสถาบนัวิทยบริการจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ าเป็น  
 18.2.5 มีคอมพิวเตอร์และเครือขา่ยสารสนเทศส าหรับสืบค้นข้อมลูเพียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา 
 18.2.6 มีแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน 
 

    18.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
18.3.1 จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
18.3.2 จดัอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุม่ตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลยั 
18.3.3 จดัหาแหลง่ทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาทัง้ประเภททนุให้เปลา่และทนุกู้ ยืม  
18.3.4 สง่เสริมให้นกัศกึษามีงานท าระหวา่งเรียน 
18.3.5 จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอ่ 
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    18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

18.4.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคมก่อนพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสตูร 
        ทกุครัง้ 
18.4.2 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคมทกุ 2 ปี เพ่ือน ามาปรับเป้าหมายการ 

ผลิตบณัฑิต 
18.4.3 ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุ 2 ปี 
18.4.4 ส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบณัฑิตทกุ ๆ ปี 

 
19.  การพัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
 19.1  การพัฒนาหลักสูตร 
          ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรให้มีกระบวนการดงันี ้

19.1.1 มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรท่ีมาจากผู้ เก่ียวข้อง มีคณุวฒุิตรงตามวิชาเอกและ/หรือ
มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

19.1.2 มีการส ารวจความต้องการของสงัคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสตูร 
19.1.3 มีการวิพากษ์การจดัท าหลกัสตูรจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสตูร และรายงานการประชมุคณะกรรมการร่าง

หลกัสตูร 
19.1.5 มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสตูรรายวิชาทกุ ๆ ปี 
19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสตูรวิชาเอก ทกุ ๆ 5 ปี 

 
       19.2  การประเมินหลักสูตร 
                ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสตูรไว้ดงันี ้

19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผู้ เรียนทกุภาคการศกึษา และประเมินโดยผู้สอน
ปีละครัง้ 

19.2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทกุรายวิชาทกุภาคการศกึษา และจดัให้มีการประเมินผลการเรียนรู้
รวบยอดก่อนส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อย 2 ครัง้ 

19.2.3 ประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ส าเร็จการศกึษา  ภายหลงัส าเร็จการศกึษาทกุ 5  ปี 
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตังิานของผู้ส าเร็จการศกึษา ภายหลงัส าเร็จการศกึษา

ทกุ 5 ปี 
19.2.5 มีการประเมินหลกัสตูรทัง้ระบบทกุรอบ  5  ปี 
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ภาคผนวก  ก 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  หมายถึง วิชาท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อยา่งกว้างขวาง มีโลกทศัน์ท่ี 
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้ อ่ืนและสังคม  เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ       
ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวัฒนธรรม       
ทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสงัคม
ได้เป็นอยา่งดี 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 วตัถปุระสงค์ทัว่ไปของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเข้าใจเพ่ือนร่วมโลก เพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิ  

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ
บนพืน้ฐานของข้อมลูและข้อเท็จจริงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
และตระหนกัถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ือให้มีทกัษะการศกึษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคดิอย่างมีเหตผุล 
รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาตา่ง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกัษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศในการติดตอ่ 
ส่ือความหมายกบัผู้ อ่ืนและด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซึง้ในคุณค่าของสัจธรรม   ความดี  ความงาม  และการด ารงตน      
ให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ         
มีความซาบซึ ง้ในศิลปะและสุนทรียภาพ  ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถี ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 

6. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ    
สขุภาพจิตให้ด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

 

 รายวิชาศกึษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุม่วิชา  โดยต้องจดัให้เรียนครบทกุกลุม่วิชาตามข้อก าหนด ทัง้นี  ้
หนว่ยกิตรวมของหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลกัสตูร ดงันี  ้
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1.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่เกิน 3  หน่วยกิต               สอดคล้องกับ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)          วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ 

 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย   3 (2-2-5)  4 
 1541002  ทกัษะการสง่สารภาษาไทย   3 (2-2-5)  4 
 1541003  การส่ือสารเพ่ือจดุประสงค์เฉพาะ  3 (2-2-5)  4 
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพ่ือท้องถ่ิน  3 (2-2-5)           2 , 4 
 
 1.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่เกิน      6   หน่วยกิต    สอดคล้องกับ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)       วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ 

 1551001  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   2 (2-0-4)  4 
 1551002  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2   2 (2-0-4)  4 
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1  2 (1-2-3)  4 
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2  2(1-2-3)  4 
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบตักิาร   2 (1-2-3)  4 
  
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต  สอดคล้องกับ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)       วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ 

 1511001  จริยธรรมกบัมนษุย์    2 (2-0-4)  5 
 1511002   ความจริงของชีวิต    2 (2-0-4)  5           
 1521001   พทุธศาสน์     2 (2-0-4)   5 
 
 2.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต   สอดคล้องกับ  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)      วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ 

2011001  สนุทรียภาพทางทศันศลิป์   2 (2-0-4)  5 
2051001  สนุทรียภาพทางศิลปะการแสดง  2 (2-0-4)  5 
2061001  สงัคีตนิยม     2 (2-0-4)  5 
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2.3 กลุ่มที่ 3 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า     2    หน่วยกิต        สอดคล้องกับ               

รหัสวิชา    ช่ือวิชา     น (ท-ป-อ)    วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ 
1001001  ภาวะผู้น าและการจดัการยคุใหม่  2 (2-0-4)  1 , 2 
1001002  การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตผุล   2 (2-0-4)  2 , 4 
1001003  พฤตกิรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน  2 (2-0-4)  1 , 4 
 

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า     2    หน่วยกิต      สอดคล้องกบั               
รหัสวิชา    ช่ือวิชา     น (ท-ป-อ)    วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ 
1631001  สารสนเทศและการศกึษาค้นคว้า  2 (1-2-3)  4 
1631002   การศกึษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์ 2 (1-2-3)  4 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์  2 (1-2-3)  1 , 4 
1631004   เทคโนโลยีสารสนเทศในส านกังาน  2 (1-2-3)  4 
1631005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษาค้นคว้า   2 (1-2-3)  4 
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี ้     ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
3.1  กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต        สอดคล้องกับ                
รหัสวิชา    ช่ือวิชา     น (ท-ป-อ)       วตัถุประสงค์ทั่วไปที่
2531001  วิถีไทย     2 (2-0-4)  1 , 5 
2531002  วิถีโลก     2 (2-0-4)  1 , 5 
2531003  ครอบครัวและสงัคม    2 (2-0-4)   1 , 5 
2541001   มนษุย์  ชมุชนและสิ่งแวดล้อม   2 (2-0-4)  1 , 3 
2561001   ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป   2 (2-0-4)  1 
 

 3.2  กลุ่มที่ 2   ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต  สอดคล้องกับ                
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)        วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ 

2501002   เศรษฐกิจพอเพียง    2 (2-0-4)  1 , 3 
2521001   ท้องถ่ินศกึษา     2 (2-0-4)  1 
2551001   การปกครองสว่นท้องถ่ินไทย   2 (2-0-4)  1 
3541001   การเป็นผู้ประกอบการ   2 (2-0-4)  1 , 4 
3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั   2 (2-0-4)  1 , 4 
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4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
 4.1 กลุ่มที่ 1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่เกิน  6 หน่วยกิต                 สอดคล้องกับ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                    น (ท-ป-อ)   วตัถุประสงค์ทั่วไปที่ 

4121001  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน     3 (2-2-5)            4 
4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุต์ใช้งาน          3 (2-2-5)  4 
4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย   3 (2-2-5)  4 
4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                           3 (2-2-5)  4 
 

 4.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่เกิน   6   หน่วยกิต            สอดคล้องกับ                                    
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                           น (ท-ป-อ)   วัตถุประสงค์ทั่วไปที่ 

4091001  คณิตศาสตร์พืน้ฐาน           2 (2-0-4)  2 
4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั          2 (1-2-3)  2 
4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ          2 (1-2-3)  2 
  

 4.3 กลุ่มที่ 3 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่เกิน   6   หน่วยกิต           สอดคล้องกับ                                      
รหสัวิชา    ชื่อวิชา               น (ท-ป-อ)    วัตถุประสงค์ทั่วไปที่

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒัน       2 (2-0-4)  2 , 3 
4001002  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวนั            2 (2-0-4)  2 , 3 , 6 
4001003  การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ       2 (2-0-4)  2 , 3 
4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต               2 (2-0-4)  2  , 3 

 
5.  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต                   

รหัสวิชา    ชื่อวิชา       น (ท-ป-อ)   วตัถุประสงค์ทั่วไปที่สอดคล้องกับ 

1161001   กีฬาและนนัทนาการเพ่ือคณุภาพชีวิต     2 (1-2-3)  6 
1161002  การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ      2 (1-2-3)  6 
1161003  การลีลาศเพ่ือสขุภาพ       2 (1-2-3)  6 
1161004  กีฬาศกึษา        2 (1-2-3)  6 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา     ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1001001    ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership  and  Modern  Management 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและคุณลักษณะของผู้ น าท่ีดีโดยทั่วไป   ประเภทของผู้ น า      
ในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุงภาวะผู้น าและผู้ตามและบทบาทหน้าท่ีผู้ตามท่ีดี มนุษย์สมัพนัธ์
และ การพฒันาทีมงาน  การพฒันาองค์กร  กลยทุธ์ขององค์กร  ระบบและกระบวนการวางแผน   
 
1001002    การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research and Critical Thinking Skills 
 ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนากระบวนการคิด         
การศึกษาค้นคว้าและการสะสมความรู้ เพ่ือการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ องค์ประกอบและ
เทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตผุล  การคิดอยา่งสร้างสรรค์  การคดิแบบนิรนยั  การคิด
แบบอุปนัย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา  การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอ
ความคดิ  การประยกุต์ใช้ความคดิในวิชาชีพ และชีวิตประจ าวนั 
 
1001003   พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(2-0-4)  
    Human  Behavior and  self  Development 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ์     
เพ่ือการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุ       
 
1511001    จริยธรรมกับมนุษย์     2(2-0-4)  
 Ethics and  Human  Being 
 ศกึษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนษุย์  ความส าคญัของจริยธรรมตอ่มนุษย์  
เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนษุย์การประยกุต์ใช้หลกั
จริยธรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตสว่นบคุคลและสงัคม            
 
1511002 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Meaning of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลกยุค 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน การ
แก้ปัญหาและพฒันาปัญญา  ชีวิตและสงัคม การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวิตท่ีมี
สนัตสิขุ และสงัคมท่ีมีสนัตภิาพ 
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รหัสวิชา     ช่ือและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1521001   พุทธศาสน์  2(2-0-4) 
 Buddhism 
 ศกึษาประวตัิ  องค์ประกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา
กบัสงัคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  
หลกักรรม อริยสจั  ไตรสิกขา  เป็นต้น  หลกัจริยธรรมในพระพทุธศาสนาเน้นการปฏิบตัใิชีวิตประจ าวนั  การรู้จกั
ตนเองการพฒันาคนและการพฒันาสงัคม 
 
1541001   ทักษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai  Information  Receptive  Skills 
 ศึกษาหลักการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆการคิดวิเคราะห์            
การสงัเคราะห์  การจบัประเดน็  และการสรุปสาระส าคญั   
       ปฏิบตัิให้ครอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและก าหนดให้อ่านหนงัสือ
นอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทักษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
    Thai Information  Productive Skills 
 ศึกษารูปแบบ  และวิธีการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ    
การศกึษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลกัษณ์ 
 ปฏิบตัิการพูด-เขียน  อธิบายการพูด-เขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ การเขียนรายงานทางวิชาการ 
ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
 
1541003   การส่ือสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purpose 
 ศกึษาหลกัการและวิธีการส่ือสารเพ่ือให้บรรลตุามจดุประสงค์เฉพาะกิจ 

 ปฏิบตัิการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพื่อท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Language and Local Communication 
 ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือท้องถ่ิน  จากวรรณกรรม     
ท้องถ่ินประเภทตา่ง ๆ  
 ปฏิบตักิารเก็บข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูภาคสนาม  
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1551001   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  1 2 (2-0-4)
 Communicative English  1  
 ศกึษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท์  และประโยคในสถานการณ์
ตา่งๆท่ีเคยได้เรียนมาแล้ว  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพ่ือให้สามารถส่ือสารได้อย่างถกูต้องและมีความมัน่ใจ
ในการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตจริงมากขึน้  
 
1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  และฝึกทักษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน             
ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ์  วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอข้อมลูท่ีจ าเป็น     และ
ใช้ได้ในชีวิตจริง   
1551003   ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
 ศกึษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
 ทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ตา่งๆ เพ่ือให้จบัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ยการจดบนัทึก
ย่อ ฝึกทักษะการพูด  การน าเสนอความเห็น  ข้อมูลท่ีได้จากการฟังเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีจ าเป็น
รวมทัง้เรียนรู้วฒันธรรมของเจ้าของภาษา      
1551004   ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
 ศึกษาทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม  เพ่ือให้สามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสงูขึน้   
 
1551005   ภาษาอังกฤษปฏิบัตกิาร  2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทัง้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน          
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบตัิการ  แนะน าเก่ียวกับ
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีตา่ง ๆ   
 ปฏิบตัิการพดูในงานพิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานประวตัิ
สว่นตวั  เขียนหนงัสือราชการ     
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  1631001   สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information for Study Skill and Research 
 ศกึษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทตา่ง ๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอ้างอิง  เคร่ืองมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอ้างอิง     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Study Research and Paper Report 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ จากแหล่ง  
สารสนเทศประเภทตา่ง ๆ  และการอ้างอิง การบนัทกึและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ์ 
 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals  of  Information  Science 
 ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสมัพันธ์กับสาขาวิชาอ่ืนคุณค่า
และความต้องการสารสนเทศในสงัคมปัจจบุนั  ระบบสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการและ
รับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทัว่ ๆ ไป 
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบังานตา่ง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อปุกรณ์ในการบนัทกึ และการสืบค้น
ข้อมลู  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบือ้งต้น  ตลอดจนระบบเครือขา่ยสารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
    ศกึษาความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  
แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  การใช้  OPAC ฐานข้อมูลและ          
บริการฐานข้อมลู  บริการและการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารสนเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การ
สืบค้นสารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of  Visual  Art 
 ศกึษาความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
พร้อมทัง้ขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทัศนศิลป์  การรับรู้ทางการมองเห็น            
มิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์การจดัภาพ
ของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตกุารสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าให้ทศันศิลป์
มีความแตกต่างกัน  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  ในงานทศันศิลป์
ตะวนัตกและประเทศไทย  คณุคา่ของงานทศันศลิป์ด้านความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขัน้ตอนการเรียนรู้ ใน
หลกัการดงูานทศันศิลป์เบือ้งต้น  และน าเข้าสู่ขัน้ความซาบซึง้  ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์เพ่ือน ามาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึง้ ทางสนุทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of  Drama  
 ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ    
การแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของการรับรู้   
ศาสตร์ตา่ง ๆ  ของการเห็น  การได้ยิน  การเคล่ือนไหว  ศลิปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม  2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
 ศกึษาองค์ประกอบพืน้ฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ท่ีพบ
เห็นทัว่ไป  คีตกวีท่ีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีได้รับการยกย่องบางบท  ประวตัดินตรีท่ีควรทราบ 
 
2501002   เศรษฐกิจพอเพียง  2(2-0-4 )  
  Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก  
พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค์  โครงการหลวง  การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและ 
ชมุชน  ศกึษากรณีตวัอยา่งในชมุชน          
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2521001   ท้องถิ่นศึกษา    2(2-0-4)  
 Local Study 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถ่ิน  ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
การศึกษาท้องถ่ินกับโลกาภิวตัน์ ศึกษาท้องถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ความเป็นชุมชน     
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถ่ิน
ด้านพฒันาการ สภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวทางแก้ไขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
2531001    วิถีไทย  2(2-0-4)  
 Thai Living 
 ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ  โครงสร้าง  วิวัฒนาการและพัฒนาการด้านสังคมและ       
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทย โดยศึกษา  
การพัฒนาโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ท้องถ่ิน    
             
2531002   วิถีโลก  2(2-0-4 ) 
 Global Living 
 ศึกษาโลกทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นปัจจยัของวิวฒันาการของสงัคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดัระเบียบโลกในด้าน
สงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง
ของสงัคมโลก    
           
2531003   ครอบครัวและสังคม  2(2-0-4 )  
 Family and Society 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหน้าท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวิทยาครอบครัว  
คณุธรรม  จริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยู่ของครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และแนวทางแก้ไข  
อิทธิพลของครอบครัวตอ่สงัคม   
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2541001    มนุษย์  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม     2(2-0-4)  
    Human being, Community and Environment 
 ศึกษาระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ          
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม  ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในมิติทางสังคม  การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  ภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทัง้         
แนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนโดยใช้ชมุชนท้องถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai  Local  Government 
 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหน้าท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมือง              
และการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ประวัติ
พัฒ นาการการปกครองส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ไทยและกฎหมาย ท่ี เก่ี ย ว ข้องกับ การปกครอง ท้ อง ถ่ิ น            
ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มของ  การ
ปกครองท้องถ่ินไทย คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัปกครองท้องถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
 ศึกษากฎหมายพืน้ฐานทั่วไป  ทัง้กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของกฎหมาย 
ลักษณะและชนิดต่าง ๆ   ของกฎหมาย ล าดับชัน้ของกฎหมายและความรู้เก่ียวกับกฎหมายแพ่ง          
กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั       
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ  2(2-0-4)  
                 Entrepreneur 
 ศกึษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  
การบริหารบุคลากร  การบริหารส านักงาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การวิเคราะห์และเลือก  
ตลาดเป้าหมาย  สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด  ใน
ฐานะท่ีเป็นผู้ ประกอบการท่ี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ  
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3591001    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4)
 Economy in Everyday Life 
 ศึกษาหลักการเบื อ้งต้นทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเป็นพื น้ฐานส าหรับการท าความเข้าใจ        
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการก าหนดราคา
สินค้าในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและผลกระทบตอ่           ระบบ
เศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคณุภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
 ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญา             
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถ่ินและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความส าคญัและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพฒันา
ท้องถ่ิน สงัคมและประเทศไทยบนพืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)      
 (Science for Everyday Life)       
 ศกึษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวิตประจ าวนั สมนุไพร ความรู้พืน้ฐานทางพนัธุศาสตร์ พลงังานท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยีการส่ือสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ท่ีมีตอ่ชีวิตประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 (Conservations of Environments and Natural Resources)    
 ศกึษาความหมายการจ าแนกประเภท และความส าคญัทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์   สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินระดับชาติและโลก        
สถานภาพสิ่งแวดล้อม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องค์รวมของสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งยัง่ยืน การอนรัุกษ์ทรัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ 
โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโน้มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
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4001004    พืชพรรณเพื่อชีวิต  2(2-0-4)     
 (Plants for Life) 
 ศึกษาความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ              
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้  ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์   พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  การอนรัุกษ์และการพฒันาพืชพรรณ         
 
1161001    กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 2(1-2-3)  
 (Sports  and  Recreation for Well-Being) 
 ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ       
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬา               
และนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสงัคม  การประเมินสขุภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบือ้งต้นในการเลน่กีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ           
 
1161002    การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
 ศกึษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคณุประโยชน์ของการออกก าลงักาย  หลกัการ
และขัน้ตอนของการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  การออกก าลงักายเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายด้านตา่ง ๆ 
การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายให้สอดคล้องกบัเพศและวยั  การประเมินผลการออกก าลงักาย  
 ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิ ธี   การใช้อุปกรณ์ และเค ร่ืองมือการออกก าลังกาย                    
การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลีลาศเพื่อสุขภาพ  2(1-2-3)  
     Dance for Health 
 ศึกษาประวัติของลีลาศ  ประเภทของจังหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเข้าสังคมและ       
การลีลาศ  คณุคา่ของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสงัคม  ความสมัพนัธ์ของ   
การลีลาศท่ีมีตอ่สขุภาพ  และการสง่เสริมสมรรถภาพทางกาย 
 ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอย่างสมดุล   
การจบัคู ่การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ      
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1161004    กีฬาศึกษา  2(1-2-3)  
   Sports Education 
 ศกึษาความเป็นมากีฬา  คณุค่าของการกีฬาตอ่การพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสงัคม   
บทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬาและ          
การปฐมพยาบาล  เลือกศกึษากีฬาหนึง่ประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกตกิาการแขง่ขนั 
 ฝึกทกัษะและเทคนิคการเลน่กีฬาตามความสนใจ  การจดัการแขง่ขนั         
 
4091001    คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  2(2-0-4)      
 Fundamental Mathematics 
  ศกึษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การให้เหตผุล เซต  ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั  
ระบบเลขฐานจ านวนจริง                
 
4091002     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)      
 Mathematics in Everyday Life 
 ศกึษาการเช่าซือ้  ค่านายหน้า  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบีย้  หุ้นและดชั นี
ราคาภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพืน้ท่ีและปริมาตรในการซือ้ขาย   
 ปฏิบตักิารใช้โปรแกรมส าเร็จรูปชว่ยในการค านวณ  
 
4091003     คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
 (Mathematics and  Decision Making) 
 ศกึษาระเบียบวิธีทางสถิต ิการวดัแนวโน้มเข้าสู่สว่นกลาง  การวดัการกระจาย  ความนา่จะ เป็น
และทฤษฎีการตดัสินใจเบือ้งต้น 
  ปฏิบตักิารใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 

    ศึกษาความรู้เบื อ้งต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล และ          
ระบบเครือขา่ยเบือ้งต้น การใช้งานระบบปฏิบตักิาร อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
 ปฏิบตัิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตัิการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมส าหรับการใ ช้
งานอินเทอร์เน็ต     
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4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Application 
 ศึกษาเก่ียวกับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้งานในปัจจุบนั 
เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้งาน 
 ปฏิบตัิการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุต์ใช้งาน    
  
4121003     การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development Information System On Network 
 ศกึษาเคร่ืองมือและวิธีการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจบุนัและน าไปประยกุต์ใช้กบัระบบงานขององค์กร   
 ปฏิบตัิการออกแบบและสร้างเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม  3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia  
 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านส่ือประสม  อุปกรณ์  
ระบบและวิธีการทางส่ือประสม  โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิก เช่น  การตกแตง่ภาพ การท าภาพเคล่ือนไหว 
โปรแกรมจดัท าวีดทิศัน์ และสามารถน าผลงานไปใช้ประกอบกบัระบบงานขององค์กร  
  ปฏิบตักิารสร้างส่ือประสม  ประกอบการใช้งาน   
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