หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2549
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Science
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ )
: Bachelor of Science (Computer Technology)
: วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ )
: B.S. (Computer Technology)

3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรั ชญาและวัตถุประสงค์ หลักสูตร
4.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
นามาประยุกต์ใช้ สร้ างนวัตกรรมและอาชีพ มีทกั ษะด้ านการบริ หารจัดการอุตสาหกรรมและนามาพัฒนา
งานท้ องถิ่นชุมชน ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีความรู้ความสามารถด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของตลาดแรงงาน ของท้ องถิ่น ของภูมิภาค และของชาติ
4.2.2 เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา
และ การตัดสินใจ ทางด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4.2.3 เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการค้ นคว้ าและฝึ กฝี มือทางด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พร้ อมทังรู้ ้ จกั วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาต่างๆ ได้
4.2.4 เพื่อให้ บณ
ั ฑิตเกิดการวิจยั และพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ ตามความต้ องการของตลาดแรงงาน ของท้ องถิ่น ของภูมิภาค และของชาติ
4.2.5 เพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินยั ในการทางานตลอดจนมี
ความรับผิดชอบ ต่อหน้ าที่และสังคม
5. กาหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าศึกษา
ผู้สมัครต้ องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
7. การคัดเลือกผู้เข้ าเป็ นนักศึกษา
คัด เลื อ กผู้เข้ า ศึก ษาเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กในสถาบัน อุด มศึ ก ษ าของส านัก งาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ระบบการจัดการศึกษาและการคิดหน่ วยกิต
8.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปี การศึกษา แบ่ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากเปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้
กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้ กับการศึกษาปกติ โดยเป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.2 การคิดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาครายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า
30 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาคการฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้
ฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
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8.2.2 การทาโครงงานหรื อกิ จ กรรมการเรี ยนอื่ นใดตามที่ ได้ รับมอบหมายที่ ใช้ เวลาท า
โครงงาน หรื อกิ จกรรมนัน้ ๆไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มี ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิ ต
ระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ สาหรับการศึกษาตลอดหลักสูตรคือ 4 ปี มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
แต่ไม่เกิน 150 หน่วยกิต โดยระยะเวลาที่ใช้ ศกึ ษาเพื่อสาเร็จการศึกษาได้ ไม่เกิน 8 ปี การศึกษา สาหรับการ
ลงทะเบียนเต็มเวลา และใช้ เวลาการศึกษาได้ ไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
10. การลงทะเบียนเรี ยน
ให้ ลงทะเบียนได้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการเรี ยนการศึกษา
ปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
เรี ยนการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชาตามหลักสูตรของแต่ละรายวิชาแบ่งเป็ น 2 ระบบ ดังนี ้
11.1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น 8 ระดับ ดังนี ้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรี ยน ค่ าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
E
ตก
0
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11.1.2 ระบบไม่มีคา่ ระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์ตามการประเมินดังนี ้
สัญลักษณ์
ความหมายของผลการเรี ยน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
Au (Audit)
การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟั ง
W (Withdraw)
ถอนรายวิชา
I (Incomplete)
การประเมินที่ไม่สมบูรณ์
11.2 การสาเร็จการศึกษา
11.2.1 ศึกษารายวิชาและจานวนหน่วยกิตครบตามโครงสร้ างของหลักสูตร
11.2.2 สาเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สาหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา
11.2.3 ตามข้ อกาหนดอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
12. อาจารย์ ผ้ ูสอน
12.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลาดับ
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
สอนวิชา
ที่
1 นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า – คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์)
การวิจยั และพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์
2 น.ส.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระบบสื่อสารข้ อมูล
วท.บ.อุตสาหกรรมการผลิต
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ไมโครโปรเซสเซอร์ 3
3 นายธนิรัตน์ ยอดดาเนิน
อส.บ. (โทรคมนาคม)
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
4 นายอานัน หยวกวัด
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี การเขียนแบบและการออกแบบด้ วย
สารสนเทศ)
คอมพิวเตอร์
5

นายอานนท์ วงษ์มณี

วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี การเขียนแบบวิศกรรม
สารสนเทศ)
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ที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

12.2 คณาจารย์ ผ้ ูสอนในหลักสูตร
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
รศ.อายุวฒ
ั น์ สว่างผล
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ผศ.สมศักดิ์ วังศิริกลุ
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา
กศม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า –
อิเล็กทรอนิกส์)
นายยอดชาย สายกลิ่น
ศ.บ. (ศิลปหัตถกรรม)
M.A.T. Partial Arts.
นายพิชิต พจนพาที
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
(กาลังศึกษาระดับปริญญาโท)
นายสฤษณ์ พรมสายใจ
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
นายโยธิน ป้อมปราการ
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
อส.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
นายบรรเทา ดีมี
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
MAT. PA.
ผศ.ชัชวาลย์ ธรรมสอน
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
บสบ. บริหารก่อสร้ าง
นายนพคุณ ชูทนั
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
นายกิตติกร ศรี ลานนท์
คอ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายเนาวรัตน์ บุตรพลอย
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
นายอนัน หยวกวัด
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

สอนวิชา
การศึกษาค้ นคว้ า
เซรามิกส์เบื ้องต้ น
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การวิจยั และพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์
วาดเส้ น
หลักการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1
การขึ ้นรูปด้ วยใบมีด 2
เครื่ องมือและอุปกรณ์เซรามิกส์
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ปฏิบตั ริ ะบบโทรคมนาคม
เครื่ องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 1
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
เทคโนโลยีเครื่ องมือกล
สัมมนางานเทคโนโลยีอตุ สากรรม
จิตวิทยาอุตสากรรมและองค์กรเบื่องต้ น
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
วัสดุศาสตร์
การบริ หารงานสานักงาน
คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
การเขียนแบบและการออกแบบด้ วย
คอมพิวเตอร์
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คณาจารย์ ผ้ ูสอนในหลักสูตร (ต่ อ)
ที่
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
14 นายณรรฐพงศ์ บุณยะโอภาส วศ.บ. คอมพิวเตอร์
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
15 นายวิชยั แสงเมือง
ศ.บ. (ศิลปบัณฑิต)
ป.บัณฑิต (การจัดการและประเมิน
โครงการ)
16 นายณัฐธิกานต์ ปิ่ นจุไร

วท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม)

17 นายธนิรัตน์ ยอดดาเนิน

อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.บ.(ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต)
วท.ม. (พลังงานทดแทน)
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)

18 นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา

19 นายอานนท์ วงษ์มณี

20 นายอรรถพล สติภพ
21 นายอานวย

ดีพา

22 ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย พิกลุ ทอง

สอนวิชา
ระบบสื่อสารข้ อมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ไมโครโปรเซสเซอร์ 3
เขียนแบบเทคนิค
กายภาคเชิงกล
ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ 1
เขียนแบบ 2
ออกแบบตกแต่งภายใน
ออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์ 1
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ 1
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 1
ไมโครโปรเซสเซอร์ 1
ไมโครโปรเซสเซอร์ 2
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
ปฏิบตั ิการไมโครคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ 2
เขียนแบบวิศวกรรม
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 1
วิศวกรรมควบคุม
การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
การขับเคลื่อนด้ วยกาลังไฟฟ้า
ปั ญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์
ฟิ สิกส์เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมประยุกต์
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คณาจารย์ ผ้ ูสอนในหลักสูตร (ต่ อ)
ที่
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา
24 นางปรี ชาภรณ์ ขันบุรี
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

สอนวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อตุ สากรรม 1

13. จานวนนิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวนนักศึกษาในแต่ ละปี
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การศึกษา
รวม
ชัน้ ปี ที่
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
จานวนนักศึกษาที่คาดว่ าจะสาเร็จ
25
25
การศึกษา
14. อาคารสถานที่และอุปกรณ์ การศึกษา
14.1 อาคารสถานที่
ลาดับ
รายการ
ที่
1 อาคารคณะฯ 5 ชัน้
ชันที
้ ่ 1 สานักงานคณะ
ชันที
้ ่ 2 ห้ องประชุม
ชันที
้ ่ 3 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ชันที
้ ่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ชันที
้ ่ 5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์
2 อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 ชัน้
3 อาคารเทคโนโลยีการผลิต
4 อาคารเทคโนโลยีก่อสร้ าง
5 อาคารเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2 ชัน้

จานวนที่มีอยู่
1 หลัง

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
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14.2 แหล่ งอาคารสถานที่สนับสนุนการศึกษา
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฯ
2 ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยฯ
3 ศูนย์ภาษา
4 สานักวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

ที่ตงั ้
อาคาร AV
อาคารวิทยบริ การ
อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาจารจุฬาภรณ์
อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

14.3 อุปกรณ์ การสอน
ลาดับ
รายการ
ที่
1 เครื่ องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์
2 ชุดทดลองคอมพิวเตอร์
3 ตู้แร็คสาหรับใส่อปุ กรณ์ระบบเสียง ขนาด 31 RU
4 เครื่ องทดสอบหากาลังวัสดุ
5 เครื่ องคอมพิวเตอร์
6 กล้ องถ่ายรูประบบดิจิตอล
7 ชุดฝึ กโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์
8 ชุดฝึ กระบบลิฟท์และการควบคุม
9 เครื่ องเชื่อมไฟฟ้า
10 โต๊ ะเขียนแบบ
11 เครื่ องขยาย 300 W
12 ไมค์ลอย
13 ไมค์สาย
14 โปรเจ็คเตอร์
15 ชุดสาธิตตัวปรับความเร็ วของมอเตอร์
16 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับ
17 ชุดอุปกรณ์ระบบควบคุมเพาเวอร์ สาหรับมอเตอร์
18 ชุดสาธิตจาลองระบบการควบคุมการเปิ ด-ปิ ดประตูอตั โนมัติ

จานวน (ชุด)
1
2
1
1
50
1
5
1
10
200
3
3
3
5
1
1
2
1

9
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

เครื่ องฉายข้ ามศีรษะ
จอ 100”
จอ 200”
เครื่ องถ่ายเอกสารสี
เครื่ องถ่ายเอกสาร ขาว – ดา
เครื่ องอัดสาเนา
หัวแร้ ง
มิเตอร์
สโคป
ตู้ลาโพง
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
โต๊ ะเอนกประสงค์
เก้ าอี ้นวม
ชุดทดลอง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่างระดับ
เครื่ องวัดปริมาณไฟฟ้า เอนกประสงค์แบบดิจิตอล
ชุดทดลองการทางานหลักของไมโครโปรเซสเซอร์
กัลวาลอมิเตอร์
เครื่ องวัดปริมาณไฟฟ้า เอนกประสงค์แบบ 2 ระบบ
ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชุดทดลองสาธิตการทางานของฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์
ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ชุดทดลอง ฝึ กอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
การควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้า
ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า
ชุดความต้ านทานเปลี่ยนค่าได้
ชุดทดลอง วัดระดับความเข้ มของเสียงระบบดิจิตอล
เครื่ องออสซิโลสโคป
เครื่ องวัด 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. ห้ องสมุด

15.1 สานักวิทยบริ การและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
15.2 ห้ องสมุดศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มีหนังสือ ตาราเรี ยน วารสาร
และนิตยสาร
15.3 ห้ องสมุดคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และคลินิกวิจยั มีหนังสือ ตาราเรี ยน วารสาร
นิตยสาร เอกสารการวิจยั
หนังสือ
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ

จานวน 3,500 เล่ม
จานวน 1,800 เล่ม

- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ

จานวน 30
จานวน 25

วารสาร
ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ อง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้ อมูลอ้ างอิ ง (Reference Database) เป็ นฐานข้ อมูลที่ ให้ รายการอ้ างอิ งและสาระสังเขปของ
บทความและเอกสาร
1. ซีดี-รอม ได้ แก่ Science Citation Index, DAO, ERIC
2. ระบบออนไลน์ ได้ แก่ Proquest Digital dissertation
ฐานข้ อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็ นฐานข้ อมูลที่ให้ รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม หนังสือ
วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่
1. Link (Springer)
2. HW Wilson Omni File: Full Text Select
3. Blackwell Journal Online
4. Thailis
5. Net Library e-books
ฐานข้ อมูลของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
(KPRU Library Database) ซึง่ เป็ นฐานข้ อมูลที่ห้องสมุดสร้ างขึ ้นมาเอง และสืบค้ นด้ วยคอมพิวเตอร์
ระบบออนไลน์ เช่น
1. ฐานข้ อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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16. งบประมาณ
หมวดเงิน
ค่าเงินเดือนค่าจ้ างประจา
ค่าจ้ างชัว่ คราว
ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดนิ และค่าสิ่งก่อสร้ าง
ค่าเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่นๆ
รวมทังสิ
้ ้น

2549
200,000
100,000
300,000
100,000
5,000,000
-

งบประมาณที่ต้องการ
2550
2551
2552
200,000
300,000
300,000
100,000
150,000
150,000
300,000
300,000
300,000
100,000
100,000
100,000
8,000,000 10,000,000 12,000,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000

5,700,000 11,200,000 13,350,000 15,350,000

หมายเหตุ
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17. หลักสูตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (ไม่ น้อยกว่ า) 129 หน่ วยกิต
17.2 โครงสร้ างของหลักสูตร แบ่ งออกเป็ นหมวดวิชา ดังนี ้
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่ น้อยกว่ า)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1.) กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
2.) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
3.) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
4.) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5.) กลุม่ วิชาพลศึกษาและนันทนาการ

129 หน่ วยกิต
34 หน่ วยกิต
9
หน่วยกิต
8
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
2
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านรวมจานวนหน่ วยกิต (ไม่ น้อยกว่ า)
1.) กลุม่ วิชาปฏิบตั กิ ารและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2.) กลุม่ วิชาเนื ้อหา (ไม่น้อยกว่า)
2.1) วิชาพื ้นฐานเฉพาะด้ านบังคับ
2.2) วิชาเอกบังคับ
2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่น้อยกว่า)

89
5
84
18
33
33

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่ วยกิต

34
9
8
6
9
2

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

17.3 รายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1.) กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
2.) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
3.) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
4.) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5.) กลุม่ วิชาพลศึกษาและนันทนาการ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านรวมจานวนหน่ วยกิต (ไม่ น้อยกว่ า)
1.) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5654801
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Field Experience in Computer Technology

89
5

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
5(0-450)

2.) กลุ่มวิชาเนือ้ หา (ไม่ น้อยกว่ า)
2.1) วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ านบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5501101
คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
Introduction to Computer
5501102
ฟิ สิกส์เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมประยุกต์
Applied Industrial Technology Physics
5511218
การฝึ กฝี มือช่างเบื ้องต้ น
Basic Workshop Practice
5511219
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawings
5503102
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Work
5511401
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
Computer Technology Mathematics

84
18

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)

2.2) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5503101
คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Computer
5511220
วัสดุศาสตร์
Engineering Materials
5512405
กลศาสตร์ วิศวกรรม
Engineering Mechanics
5651301
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

33

3(2-2-5)
3(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
5651701
5652201
5652401
5652701
5653101
5653901
5654903

ชื่อวิชา
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Electrical Circuit Analysis for Computer Technology
โครงสร้ างข้ อมูลและขันตอนวิ
้
ธี
Data Structures and Algorithms
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Mathematics
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Electronic Computer Technology
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้ น
English for Communication and Information Retrieval
การวิจยั การดาเนินงานเบื ้องต้ น
Introduction to Operation Research
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Research and Development in Computer Technology

2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่ น้อยกว่ า)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5652301
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขนสู
ั้ ง
Advance Computer Programming
5652302
ระบบปฏิบตั กิ าร
Operating Systems
5652601
การเขียนแบบและออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
Computer Drawing and Design
5652602
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
Computer Graphics
5652702
การออกแบบระบบดิจิตอล
Digital Systems Design
5652703
การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Systems Design

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-3-2)

33

หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15
รหัสวิชา
5653307
5653308
5653309
5653310
5653615
5653616
5653705
5653706
5653707
5653708
5653709
5653710
5654201
5654301
5654302

ชื่อวิชา
ระบบฐานข้ อมูล
Database Systems
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์ เน็ต
Internet Programming
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้ สาย
Mobile Programming and Wireless Communication
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
Automatic Office Systems
การจัดการงานวิศวกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Engineering Management
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
เทคนิคการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
Computer Interfacing
การประยุกต์ใช้ งานไมโครโปรเซสเซอร์ ขนสู
ั้ ง
Advance Microprocessor Applications
การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
Computer Hardware System Design
การกาจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Noise Reduction in Electronic Circuits
การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Networks
ปั ญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครื อข่าย
Network System Programming

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

16
รหัสวิชา
5654303
5654502
5654601
5654602
5654603
5654604
5654701
5654702
5654703
5654704
5654705
5654706

ชื่อวิชา
ปั ญญาประดิษฐ์ ขนสู
ั้ ง
Advanced Artifical Intellgence
การจาลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม
Introduction to Simulation in Industrial
การออกแบบเกม
Game Design
การรับรู้ระยะไกล
Remote Sensing
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
Computer Security
คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการพิมพ์
Computer in Printing Shop
การพัฒนาหุน่ ยนต์ขนาดเล็ก
Micro Robot Development
วิศวกรรมควบคุม
Control Engineering
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่
VLSI Design
วิศวกรรมหุน่ ยนต์
Robotics Engineering
เรื่ องเฉพาะทางด้ านระบบและสัญญาณ
Selected Topic in Signals and System
เรื่ องเฉพาะทางด้ านระบบอัจฉริยะและหุน่ ยนต์
Selected Topic in Intelligent Systems and Robotics

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี เป็ นวิชาที่นกั ศึกษา เลือกเรี ยนได้ ตามความถนัดและตามความสนใจมี
จุดประสงค์เพื่อให้ นกั ศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้ างขวางขึ ้น

17
17.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ปี เรี ยน (ไม่น้อยกว่า) 132 หน่วยกิต
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
5501101
5501102
5511218
5511219
1541001
1551001
4001001
4091003

รหัสวิชา
5511220
5511401
5651301
5651701
1511001
1551003
2531002
4001003

ปี การศึกษาที่ 1
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
ฟิ สิกส์เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมประยุกต์
การฝึ กฝี มือช่างเบื ้องต้ น
เขียนแบบวิศวกรรม
ทักษะการรับสาร
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
คณิตศาสตร์ กบั การตัดสินใจ
รวมหน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วัสดุศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จริยธรรมกับมนุษย์
ทักษะการฟั ง – การพูด ภาษาอังกฤษ 1
วิถีไทย
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมหน่ วยกิต

น
3
3
3
3
3
2
2
2
21

ท
2
2
0
2
2
2
2
1
13

ป
2
2
4
2
2
0
0
2
14

อ
5
5
2
5
5
4
4
3
33

น
3
3
3
3
2
2
2
2
20

ท
3
3
2
2
2
2
2
2
18

ป
0
0
2
2
0
0
0
0
4

อ
6
6
5
5
4
4
4
4
38
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รหัสวิชา
5512405
5652201
5652401
5652701
5652702
1161003
1551005
2521001

รหัสวิชา
5652301
5652302
5652601
5652602
5652703
1001002
1631001
2061001

ปี การศึกษาที่ 2
ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
กลศาสตร์ วิศวกรรม
โครงสร้ างข้ อมูลและขันตอนวิ
้
ธี
คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การออกแบบระบบดิจิตอล
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
ภาษาอังกฤษปฏิบตั กิ าร
ท้ องถิ่นศึกษา
รวมหน่ วยกิต

น
3
3
3
3
3
2
2
2
21

ท
3
2
3
2
2
1
1
2
16

ป
0
2
0
2
2
2
2
0
10

อ
6
5
6
5
5
3
3
4
37

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขนสู
ั้ ง
ระบบปฏิบตั กิ าร
การเขียนแบบและออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
การศึกษาค้ นคว้ าและการเขียนบทนิพนธ์
สังคีตนิยม
รวมหน่ วยกิต

น
3
3
3
3
3
2
2
2
21

ท
2
2
2
2
2
2
2
2
16

ป
2
2
2
2
2
0
0
0
10

อ
5
5
5
5
5
4
4
4
37
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รหัสวิชา
5653101
5653307
5653615
5653705
3541001
4121004
xxxxxxx

รหัสวิชา
5503101
5503102
5653308
5653901
xxxxxxx

รหัสวิชา
5654201
5654701
5654903

ปี การศึกษาที่ 3
ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้ น
ระบบฐานข้ อมูล
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
การเป็ นผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ และสื่อประสม
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

น
3
3
3
3
2
3
3
20

ท
3
2
2
2
2
2
2
15

ป
0
2
2
2
0
2
2
10

อ
6
5
5
5
4
5
5
35

ปี การศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การวิจยั การดาเนินงานเบื ้องต้ น
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

น
3
3
3
3
3
15

ท
2
2
3
3
2
12

ป
2
2
0
0
2
6

อ
5
5
6
6
5
27

ปี การศึกษาที่ 4
ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
การสื่อสารและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การพัฒนาหุน่ ยนต์ขนาดเล็ก
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รวมหน่ วยกิต

น
3
3
3
9

ท
2
2
0
4

ป
2
2
3
7

อ
5
5
2
12

20

รหัสวิชา
5654801

ปี การศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

น
5

ท ป
0 450

อ
0

รวมหน่ วยกิต

5

0

0

17.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1.) กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
2.) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
3.) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
4.) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5.) กลุม่ วิชาพลศึกษาและนันทนาการ
(ดังรายระเอียดในภาคผนวก ก)

34
9
8
6
9
2

450

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ รวมจานวนหน่ วยกิต (ไม่ น้อยกว่ า)
92
หน่ วยกิต
1.) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
5 หน่ วยกิต
5654801
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5(0-450)
Field Experience in Computer Technology
ปฏิ บัติงานในสาขาวิชาที่ กาลังศึกษาอยู่ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ณ สถาบันหรื อ
องค์กรของรัฐหรื อเอกชน หรื อโรงงานอุตสาหกรรม การฝึ กงานจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะวิชา และ
นักศึกษาต้ องส่งบันทึกรายงานการฝึ กงานเพื่อประกอบการประเมินผลการฝึ กงานด้ วย
2.) กลุ่มวิชาเนือ้ หา (ไม่ น้อยกว่ า)
87 หน่ วยกิต
2.1) วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ านบังคับ
18 หน่ วยกิต
5501101
คอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Computer
ศึกษาและปฏิบตั ิตามแนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ติ ด ต่ อ ประสานงานกั น ระหว่ า งฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ แนวคิ ด ในการประมวลผลข้ อมู ล
อิเล็ กทรอนิกส์ ขัน้ ตอนการออกแบบและการพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อแก้ ปัญ หาทางวิศวกรรมโดยใช้
ภาษาระดับสูง

21
5501102

ฟิ สิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Industrial Technology Physics
ศึกษาหลักการทางาน การให้ ความหมายของคาต่าง ๆ ในทางฟิ สิกส์ โดยเฉพาะ
ด้ านไฟฟ้า รู้จกั วิธีต่อและบัดกรี ส่วนประกอบ รู้แบบวงจรไฟฟ้า รู้จกั เครื่ องมือที่จาเป็ นเกี่ยวกับวิธีใช้
วิ ธี แ ก้ ข้ อ ไขขัด ข้ อ ง ตลอดจนการเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าในบ้ า นศึ ก ษารายละเอี ย ด
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิด พร้ อมทังการค
้
านวณและการปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ ารทดลองด้ านไฟฟ้าและบัดกรี สว่ นประกอบวงจรไฟฟ้า การใช้ เครื่ องมือที่ใช้
ตรวจซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
5511218

การฝึ กฝี มือช่ างเบือ้ งต้ น
3(0-4-2)
Basic Workshop Practice
ปฏิบตั งิ านทางด้ านฝี มือช่างเบื ้องต้ น ตามแผนการฝึ กที่จดั โดยมหาวิทยาลัยฯ และ
มีเนื ้อหาการฝึ ก ประกอบด้ วย งานตะไบ งานเครื่ องจักรกลการผลิต งานท่อและโลหะแผ่น งานเชื่อม
และช่างไฟฟ้า
5511219

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawings
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตรฐานการให้ ขนาด มาตรฐานตัวอักษร
การร่างแบบ การอ่าน และเขียนภาพ 3 มิติ การอ่าน และเขียนภาพฉาย ระบบภาพฉายในงานเขียน
แบบ การอ่านและเขียนภาพตัดและประกอบของชิ ้นงาน แบบสาหรับงานทางไฟฟ้า แบบสาหรับ
งานก่อสร้ าง แบบสาหรับงานด้ านคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั ิการเขียนแบบเขียนแบบสากล มาตรฐานการให้ ขนาด มาตรฐานตัวอักษร
การร่างแบบ การอ่าน และเขียนภาพ 3 มิติ การอ่าน และเขียนภาพฉาย ระบบภาพฉายในงานเขียน
แบบ การอ่านและเขียนภาพตัดและประกอบของชิ ้นงาน แบบสาหรับงานทางไฟฟ้า แบบสาหรับ
งานก่อสร้ าง แบบสาหรับงานด้ านคอมพิวเตอร์ การใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ยในงานเขียนแบบเบื ้องต้ น
(ออโตแคต)
5511401

คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
ศึก ษาการอุป นัย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ล าดับ และอนุก รมของจ านวน อนุก รมของ
ฟั งก์ชนั และอนุกรมฟูเรี ยร์ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ของฟั งก์ชนั เมทริกซ์ ผลการแปลงลาปลาซ
สมการเชิงอนุพนั ธ์และการนาไปใช้ ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้ นและการนาไปใช้
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5503102

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
English for Industrial Work
ศึกษาการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้ านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนา
และฝึ กฝนทั ก ษะด้ า นการอ่ า น การเขี ย น การฟั งและการพู ด ในกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บงาน
อุตสาหกรรม เช่น การอ่านบทความ ด้ านเทคนิค บันทึกข้ อความ คู่มือการใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์
เครื่ องจักร ผลิตภัณฑ์ตามระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสันๆบรรยายและน
้
าเสนอ
ปฏิบตั กิ ารใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้ านอุตสาหกรรมโดยมุง่ พัฒนาและ
ฝึ กฝนทักษะด้ านการอ่าน การเขียน การฟั ง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับงานอุตสาหกรรม
2.2) วิชาเอกบังคับ
18 หน่ วยกิต
5503101
คอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Computer
ศึกษาและปฏิบตั ิ การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวล
ข้ อมูลการนาโปรแกรมมาใช้ กบั การจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่างๆ ตลอดจนการนาข้ อมูล
จากระบบอินเตอร์ เน็ต มาใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒ นางานด้ านอุตสาหกรรมใน
แผนงานที่เกี่ยวข้ อง
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ในการควบคุม
อัตโนมัติ
5511220

วัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
Engineering Materials
ศึกษาความสาคัญและประโยชน์ของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก
วัสดุโพลีเมอร์ คอนกรี ต ซีเมนต์ ยางมะตอย และไม้ เฟสไดอะแกรมและความหมาย การทดสอบ
คุณ สมบัติของวัสดุวิศวกรรมและความหมาย การศึกษาโครงสร้ างในระดับจุลภาคและมหภาคที่
สัมพันธ์กบั คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตผลิตภัณ์ที่ใช้ วสั ดุวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม
และการประยุกต์ใช้ วสั ดุวิศวกรรมในงานทางวิศวกรรม
5512405

กลศาสตร์ วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ศึ ก ษาระบบของแรง แรงลั พ ธ์ และการสมดุ ล ของอนุ ภ าคและวั ต ถุ แ กร่ ง
จุดศูนย์ถ่วง และจุดสมดุลของวัตถุใน 2 มิติ และ 3 มิติ การประยุกต์สมการสมดุลในการวิเคราะห์
แรง การวิเคราะห์ แรงกระจายบนคาน และเคเบิล ความเสียดทานในภาวะแห้ ง งานเสมือนและ
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เสถียรภาพโมเมนต์ความเฉื่อยของพื ้นที่ การคานวณกาลังของเครื่ องจักร การควบคุมเครื่ องจักรด้ ว ย
ระบบแมกคาทานิค การวิเคราะห์ โครงสร้ าง อาทิ เช่น โครงข้ อหมุน โครงข้ อแข็ง และเครื่ องจักร
ความฝื ด โมเมนต์ความเฉื่ อยของพื ้นที่และมวล หลักการของงานสมมุติ การศึกษาเสถียรภาพของ
โครงสร้ าง
5651301

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ศาสตร์ และสาขาวิ ชาชีพ ที่เกี่ ยวข้ อง
เซ็ทและฟั งก์ ชนั่ ตรรกศาสตร์ เบื ้องต้ น ขันตอนวิ
้
ธีและทางแก้ ปัญหาภาษาขันตอนวิ
้
ธี การฝึ กเขียน
ชุดคาสัง่ ภาษาระดับสูงที่มีโครงสร้ างที่ทนั สมัย การทดสอบชุดคาสัง่ และการกันผิดพลาด โครงสร้ าง
พื น้ ฐานของคอมพิวเตอร์ แบบวอนนอยแมนการจัดเก็ บข้ อมูล การประมวล ผลข้ อมูลการเขีย น
ชุดคาสัง่ ภาษาแอสเซมบลี ผลกระทบต่อสังคมของคอมพิวเตอร์ การทางานร่วมกันระหว่างฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ การประมวลผล ข้ อมูลแบบอิเล็กทรอนิ กส์ วิธีการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม ด้ วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาทาง
วิศวกรรม
ปฏิ บตั ิการทางานร่ วมกันระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้ อมูล
แบบอิเล็ กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมการเขี ยนโปรแกรม ด้ วยภาษาระดับสูง
การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาทางวิศวกรรม
5651701

วิเคราะห์ วงจรไฟฟ้าสาหรั บเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Electrical Circuit Analysis for Computer Technology
ศึกษาปริ มาณพืน้ ฐานทางไฟฟ้ า อุปกรณ์ แอกตีฟ อุปกรณ์ พ าสซีฟ กฎของโอห์ ม
กฎของเคอร์ ชอฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ วงจรออปแอมป์เบื ้องต้ น วงจรออปแอมป์เชิงอุดม
คติ การวิเคราะห์วงจรแบบโนด การวิเคราะห์วงจรแบบเมซ การซ้ อนทับ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์
ตัน การวิเคราะห์วงจรดีซี และเอซี การวิเคราะห์วงจรที่ประกอบด้ วยตัวต้ านทานตั วเหนี่ยวนาตัว
เก็บประจุไดโอด ทรานซิสเตอร์ และหม้ อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรขยายวงจรแปลงสัญญาณ
อนาล็อกเป็ นวงจรดิจิตอล และวงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลให้ เป็ นสัญญาณอนาล็อก การมอดูเลต
แบบดิจิตอล
ปฏิ บตั ิใช้ เครื่ องมือพื น้ ฐานและเครื่ องมื อวัดพื น้ ฐานทางไฟฟ้ า เช่น เครื่ องกาเนิด
สัญ ญาณ แหล่ ง จ่ า ยไฟ มัล ติ มิ เตอร์ ออสซิ ล โลสโคป ได้ ถู ก ต้ อ งและช านาญ ได้ ร้ ู จัก อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พื ้นฐาน การนาไปใช้ งานรวมถึงข้ อจากัดในการใช้ งาน นักศึกษาสามารถนาทฤษฎีที่ได้
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ศึกษามาท าการทดสอบด้ วยอุป กรณ์ และเครื่ องมื อ วัด ที่ มี อยู่จ ริ ง และรู้ จัก น าหลักการต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ งาน ในทางปฏิบตั ิ รวมถึงรู้จกั วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างทดลอง
5652201

โครงสร้ างข้ อมูลคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Data Structures
ศึกษาการนิยามนามธรรมข้ อมูล การออกแบบส่วนชุดคาสัง่ เชิงวัตถุ หลักการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้ างข้ อมูลพื ้นฐานอันได้ แก่ รายการ แถวลาดับ การเรี ยงทับซ้ อน
การเรี ยงลาดับ ต้ นไม้ และ ความซับซ้ อนการใช้ กลุม่ ชัน้
ปฏิบตั ิออกแบบส่วนชุดคาสั่งเชิงวัตถุ และการออกแบบส่วนชุดคาสั่งขนาดใหญ่
พื ้นฐานวิศวกรรม ส่วนชุดคาสัง่ มิตสิ มั พันธ์ของมนุษย์กบั การออกแบบส่วนชุดคาสัง่
5652401

คณิตศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Engineering Mathematics
ศึก ษาค่าความคลาดเคลื่ อน การประมาณค่าฟั งก์ ชัน ผลเฉลยเชิ ง ตัวเลขของ
สมการพีชคณิตและสมการอดิสยั ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้ น การประมาณค่า
แบบกาลังสองน้ อยสุด การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการ เชิงอนุพนั ธ์สามัญ
5652701

อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Electronics Computer Technology
ศึกษาและปฏิบตั สิ ญ
ั ญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายแบบต่างๆ
และแบบจาลอง คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของไดโอด การประยุกต์ใช้ งานไดโอด วงจรจ่าย
กาลัง คุณ สมบัติท างกายภาพและไฟฟ้ าของทรานซิ ส เตอร์ แ บบไบโพลาร์ การใช้ งานไบโพลาร์
ทรานซิสเตอร์ ในวงจรขยายและ วงจรลอจิกอินเวอร์ ตเตอร์ คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของ
ทรานซิสเตอร์ แบบเฟต การใช้ งานมอสเฟตในวงจรขยาย และวงจรลอจิกอินเวอร์ ตเตอร์ ออปแอมป์
และการใช้ งานในวงจรเชิงเส้ น วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายกาลังแนะนาอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
เบื ้องต้ น
ปฏิบตั ิการโดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายแบบต่าง ๆ
และแบบจาลอง คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของไดโอด การประยุกต์ใช้ งาน ไดโอด วงจรจ่าย
ก าลัง คุณ สมบัติ ท างกายภาพและไฟฟ้ าของทรานซิ สเตอร์ แบบไบโพ ลาร์ การใช้ งานไบโพลาร์
ทรานซิ สเตอร์ ในวงจรขยายและวงจรลอจิ กอิ นเวอร์ ตเตอร์ คุณ สมบัติทางกายภาพและไฟฟ้ าของ
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ทรานซิสเตอร์ แบบเฟต การใช้ งานมอสเฟตในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอร์ ตเตอร์ ออปแอมป์และ
การใช้ งานในวงจรเชิงเส้ นวงจร ออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายกาลัง และอิเล็กทรอนิกส์กาลังเบื ้องต้ น
5653101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้ น
3(3-0-6)
English for Communication and Information Retrieval
ศึกษาและพัฒนาด้ านการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่ าวลา การแนะนาตนเองและ
ผู้อื่น การให้ ข้อมูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการ
สื่อความหมายและการติดต่อเช่น การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การสืบค้ น
และการใช้ พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์ มและการเขียนข้ อความง่าย ๆ ฯลฯ และโดยอาศัยการ
สืบค้ น ข้ อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรู ปแบบต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับสาขาวิช าของตนเองจาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื อข่ายข้ อมูลสนเทศเป็ นต้ น
5653901

การวิจัยการดาเนินงานเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Operation Research
ศึกษาแนะนาระเบียบและวิธีการสาหรับการทาโครงงานวิศวกรรม การหาและการ
จัดทาข้ อมูล แนวทางดาเนินโครงงานวิศวกรรม แนวทางการทดสอบเพื่อหาผลลัพธ์และข้ อมูลจาก
โครงงาน การประมวลผลและวิเคราะห์โครงงาน วิธีการจัดทาเอกสารและรายงาน การนาเสนอ
โครงงาน ศึกษาการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์การทาโครงงานวิศวกรรม
5654903

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(0-3-2)
Research and Development in Computer Technology
ศึกษาหัวข้ อโครงงานทางวิศวกรรม เพื่อศึกษา ค้ นคว้ า ทดลอง และพัฒนาโครงงาน
โดยจะต้ องมีการส่งปริ ญ ญานิ พนธ์ เมื่อจบภาคการศึกษา ซึ่งจะประกอบด้ วย โดยหัวข้ อโครงงาน
จะต้ องสอดคล้ องกับกลุม่ สาขาวิชาที่นกั ศึกษาเลือกเรี ยน
2.3) วิชาเลือกเอก
36 หน่ วยกิต
5652301
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Computer Programming
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้ วยแนวคิด
เชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาร่ วมสมัย ปฎิบิตการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้
ภาษาร่วมสมัย
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5652302

ระบบปฏิบัตกิ าร
3(2-2-5)
Operating Systems
ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารท างาน และส่ ว นประกอบของระบบปฏิ บัติ ก ารหรื อ โปรแกรม
ควบคุมระบบ การทางานทีละโปรแกรมการทางานพร้ อมกันหลายโปรแกรม ระบบแบ่งเวลาระบบ
หน่วยความจาชัว่ คราวไมโครโปรแกรมมิ่ง การจัดการทรัพยากรของระบบซึ่งรวมถึงหน่วยความจา
โปรเซสเซอร์ อุ ป กรณ์ และแฟ้ มข้ อมู ล ปั ญ หาพื น้ ฐานต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวกั บ การท างานของ
โปรแกรมควบคุมระบบ เช่นการจังหวะประสานงานการรอค้ าง ภาวะอดอยาก ภาวะพร้ อมกันการ
กาหนดลาดับชิน้ งาน การแบ่งหน่วยความจาเสมื อน ปั ญ หารักษาความปลอดภัยและความเป็ น
ส่ว นตัว การท างานแบบขนานทัง้ แบบแน่ น และแบบหลวมระบบหลายหน่ว ยท างาน การส ร้ าง
ระบบงานแบบทนความผิดพร่อง
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรม ควบคุมระบบ การทางานที่ละโปรแกรมการทางานพร้ อม
กัน หลายโปรแกรม ระบบแบ่งเวลา ระบบหน่วยความจ าชั่ว คราวไมโครโปรแกรมมิ่ ง การสร้ าง
ระบบงานแบบทนความผิดพร่อง
5652601

การเขียนแบบและออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Drawing and Design
ศึกษาตังแต่
้ ศกึ ษาหลักการและวิธีใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป ในการออกแบบวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ แผนภูมิสถิตใิ นงานอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการเขียนแบบและออกแบบด้ วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปเพื่อ
ออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
5652602

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
3(2-2-5)
Graphic Computer
ศึกษาระบบกราฟิ กส์ทวั่ ไป การรับเข้ าเชิงกราฟิ กส์ อุปกรณ์ แสดงผลกราฟิ กส์ การ
แปลงใน 2 มิติ และ 3 มิติ การมองใน 3 มิตแิ บบจาลองของพื ้นผิวแบบจาลองของสภาพการมองเห็น
การเคลื่อนไหว ระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
ปฏิบตั ิการเขียนระบบกราฟิ กส์ในใน 2 มิติ และ 3 มิติ การมองใน 3 มิตแิ บบจาลอง
ของพื ้นผิวแบบจาลองของสภาพการมองเห็น การเคลื่อนไหว ระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
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5652702

การออกแบบระบบดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Systems Design
ศึกษาระบบดิจิตอลเทียบกับอนาลอก ระบบตัวเลขและรหัสแบบต่างๆ วงจรดิจิตอล
พีชคณิ ตแบบบูลี น หลักการวงจรตรรกเชิงผสม หลักการวงจรตรรกเชิงลาดับ การออกแบบในชัน้
รี จิสเตอร์
ปฏิบตั ิการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบการประยุกต์ใช้ งานต่างๆ ในระบบดิจิตอล
เทียบกับ อนาลอก ระบบตัวเลขและรหัสแบบต่าง ๆ วงจรดิจิทัล พีชคณิ ตแบบบูล หลัก การวงจร
ตรรกเชิงผสม หลักการวงจรตรรกเชิงลาดับ การออกแบบในชันรี
้ จิสเตอร์
5652703

การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2-5)
Microprocessor Systems Design
ศึกษาโครงสร้ างและการทางานภายในของของไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยคานวณ
และตรรกะ โครงสร้ างเรจิสเตอร์ ระบบบัสหน่วยควบคุมหน่วยความจา อุปกรณ์ รับเข้ าและส่งออก
สถาปั ตยกรรม ไมโครโพเซสเซอร์ แบบต่างๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี หรื อโปรแกรม
ภาษาที่เหมาะสม
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีหรื อโปรแกรมภาษาที่เหมาะสมควบคุม
หน่วยคานวณและตรรกะ โครงสร้ างเรจิสเตอร์ ระบบบัสหน่วยควบคุมหน่วยความจา อุปกรณ์รับเข้ า
และส่งออกสถาปั ตยกรรมไมโครโพเซสเซอร์ แบบต่างๆ
5653307

ระบบฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
ศึกษาตัวแบบและระเบียบวิธีการร่วมสมัยในการแทนการจัดเก็บ และค้ นคื นข้ อมูล
สารสนเทศจานวนมากที่เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ ภายนอกมุมมองต่างๆ ของข้ อมูลเมื่อมองจากระบบเชื่อม
ประสานกับผู้ใช้ และคาสัง่ ประยุกต์ ฐานข้ อมูลเชิงชัน้ แบบข่ายงานแบบเชิงสัมพันธ์และแบบเชิงวัตถุ
ชนิดของภาษาสอบถามดิกชันนารี ข้อมูล กรณี ศึกษาเกี่ ยวกับภาษาและระบบฐานข้ อมูล ที่ ใช้ กัน
แพร่หลาย การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูล การสารองข้ อมูล การรักษาความถูกต้ องความ
เชื่อถือได้ และความคงสภาพของข้ อมูล
ปฏิบัติภาษาระบบฐานข้ อมูลที่ ใช้ กันแพร่ หลายการรักษาความปลอดภัยสาหรับ
ข้ อมูล การสารองข้ อมูล การรักษาความถูกต้ องความเชื่อถือได้ และความคงสภาพของข้ อมูล
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5653308

วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(3-0-6)
Software Engineering
ศึก ษาหลัก การในการผลิ ต ซอฟต์ แ วร์ คื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เชิ ง วิ ศ วกรรมการ
วางแผน โครงการด้ วยซอฟต์แวร์ การกาหนดสิ่งที่ต้องการในซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การ
เขี ยนโปรแกรมแปลภาษาและการ ถอดรหัส การทาคุณ ภาพของ ซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบ
ซอฟทต์แวร์ การบารุงรักษาและ การจัดการติดตังซอฟต์
้
แวร์ และเทคนิคการจัดการการประมาณ
ราคาซอฟต์แวร์
5653309

การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
ศึกษาแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของอินเตอร์ เ น็ต การประยุกต์และการพัฒนาสื่อ
ทางอิ นเตอร์ เน็ต ซอฟต์ แวร์ ที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ โครงสร้ างพื น้ ฐานของเน็ต เวอร์ กที่ จ าเป็ นต่อการ
ออกแบบและสร้ างเว็บ วิชานี ้จะเริ่มจากพื ้นฐานโดยศึกษาโพรโตคอล เอชทีทีพี และศึกษากลไก การ
จัดการการร้ องขอในเว็ปเซิร์ฟเวอร์ จากนันจะกล่
้
าวถึ งการเขียนโปรแกรมแบบ ซีจีไอ และ การสร้ าง
หน้ าเว็ปแบบพลวัต ศึกษาถึงโมดูลบนเซิร์ฟเวอร์ การใช้ งานคุกกี ้ การติดต่อเชื่อมโยงกับฐานข้ อมูล
การปรับ แต่งประสิ ทธิ ภ าพ และความปลอดภัย ในการใช้ ง าน นอกจากนัน้ ยังกล่าวถึงการเขี ย น
โปรแกรมในฝั่ ง ของบราวเซอร์ อี กด้ วย แต่ในวิช านี จ้ ะเน้ น หนักไปที่ การเขี ยนโปรแกรมในฝั่ งของ
เซิร์ฟเวอร์
ปฏิบตั ิการการออกแบบและสร้ างเว็บ วิชานี ้จะเริ่มจากพื ้นฐานโดยศึกษาโพรโตคอล
เอชที ทีพี และศึกษากลไก การจัดการการร้ องขอในเว็ป เซิ ร์ฟ เวอร์ จากนัน้ จะกล่าวถึงการเขีย น
โปรแกรมแบบ ซีจีไอ และการสร้ างหน้ าเว็ปแบบพลวัต ศึกษาถึงโมดูลบนเซิร์ฟเวอร์ การใช้ งานคุกกี ้
การติดต่อเชื่ อมโยงกับฐานข้ อมูล การปรับ แต่งประสิท ธิ ภ าพ และความปลอดภัยในการใช้ งาน
นอกจากนันยั
้ งกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมในฝั่ งของบราวเซอร์ อีกด้ วย แต่ในวิชานี ้จะเน้ นหนักไปที่
การเขียนโปรแกรมในฝั่ งของเซิร์ฟเวอร์
5653310

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ พกพาและการสื่อสารไร้ สาย 3(2-2-5)
Mobile Programming and Wireless Communication
ศึ ก ษาหลัก การ การเขี ย นโปรแกรมบนอุ ป กรณ์ พ กพาในรู ป แบบการสื่ อ สาร
ไร้ สายตามภาษาร่วมสมัย
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบการสื่อสารไร้ สายตามภาษา
ร่วมสมัย
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5653615

ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Office Systems
ศึกษาหลักการสานักงานอัตโนมัติความเปลี่ยนแปลงในสานักงาน การประมวลผล
ข้ อมูลการจัดเก็บ เรี ยกหาและทาสาเนาเครื่ องมือการสื่อสารสาหรับผู้จัดการ ระบบสนับสนุนและ
ระบบ ผู้เชี่ยวชาญ การวางแผน สาหรับงานอัตโนมัติการเลือกเครื่ องและโปรแกรม ปั จจัยด้ าน
สิ่งแวดล้ อมในสานักงานอัตโนมัตแิ นวโน้ มในสานักงานอัตโนมัติ
ปฏิบตั ิการประมวลผลข้ อมูลการจัดเก็บ เรี ยกหาและทาสาเนาเครื่ องมือการสื่อสาร
สาหรับผู้จัดการ ระบบสนับสนุนและระบบ ผู้เชี่ยวชาญ การวางแผน สาหรับงานอัตโนมัติการ
เลื อ กเครื่ อ งและโปรแกรม ปั จ จัย ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มในส านัก งานอัต โนมัติแนวโน้ ม ในส านัก งาน
อัตโนมัติ
5653616

การจัดการงานวิศวกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Aided Engineering Management
ศึก ษาคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยออกแบบ และคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ การผลิ ต ในโรงงาน
การประยุกต์ใช้ ในการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอร์ ด องค์ประกอบ และระบบเชิงกล อินเตอร์ เฟส
ระหว่างคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบแคด และคอมพิวเตอร์ นิวเมอริ กัล คอนโทรล (ซี เอ็น ซี) หุ่นยนต์
เทคโนโลยีโครงข่าย การจัดการคอมพิวเตอร์ สาหรับการผลิตในงานวิศวกรรม
ปฏิบตั ิการโปรแกรมช่วยในการออกแบบแคด และคอมพิวเตอร์ นิวเมอริ กลั ป์
คอนโทรล (ซี เอ็น ซี) หุน่ ยนต์สาหรับการผลิตในงานวิศวกรรม
5653705

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
ศึกษาสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ รูปแบบของคาสัง่ ตัวเรี ยงทับซ้ อน แถว
ล าดับ เวกเตอร์ ระบบหลายตัว ประมวลไฮเปอร์ คิ ว บ์ เครื่ อ งริ ส ก์ แ ละซิ ส ก์ โครงสร้ างระบบ
หน่วยความจา การออกแบบระบบสถาปั ตยกรรมการประมวลแบบขนาน พื ้นฐานระบบปฏิบตั กิ ารที่
เกี่ยวกับหลักสถาปั ตยกรรม
ปฏิบตั ทิ ดลองโครงสร้ างระบบหน่วยความจา การออกแบบระบบสถาปั ตยกรรม
การประมวลแบบขนาน พื ้นฐานระบบปฏิบตั กิ ารที่เกี่ยวกับหลักสถาปั ตยกรรม
5653706

ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automatic Control System
ศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้ างแบบจาลองคณิ ตศาสตร์ ของระบบพลวัต
การวิเคราะห์การตอบสนองระบบควบคุม เชิงเส้ นทางเวลาและทางความถี่ การจาลองสถานการณ์
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ของระบบไม่เป็ นเชิงเส้ น การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้ น แนะนาระบบดิจิตอลและ
การใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นตัวควบคุม
ปฏิบตั กิ ารควบคุมระบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับแบบเชิงเส้ น
ระบบดิจิตอลและการใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นตัวควบคุม
5653707

เทคนิคการเชื่อมต่ อคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Interfacing
ศึ ก ษาอุ ป กรณ์ ส วิ ท ชิ่ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ งาน อุ ป กรณ์ จับ สั ญ ญาณ การแปลง
สัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ และ
การเชื่อมต่อหุน่ ยนต์
ปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้ งานอุปกรณ์จบั สัญญาณ การแปลงสัญญาณ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ และ การเชื่อมต่อหุน่ ยนต์
5653708

การประยุกต์ ใช้ งานไมโครโปรเซสเซอร์ ขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advance Microprocessor Applications
ศึกษาไมโครโปรเซสเซอร์ แบบต่าง ๆ วิธีการใช้ ชดุ คาสัง่ ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ
โดยเน้ นการใช้ งาน ด้ านควบคุมระบบการทางานต่างๆ เช่น ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรกล
ระบบโทรศัพท์และอื่นๆ การเชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้ ากับไมโครคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมต่างๆ โดยเน้ นการใช้ งาน ด้ านควบคุมระบบการทางาน
ต่างๆ เช่น ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรกล ระบบโทรศัพท์และอื่นๆ การเชื่อมโยงระบบต่างๆ
เข้ ากับไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ภาษาโปรแกรมสมัยใหม่
5653709

การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
3(2-2-5)
Computer Hardware System Design
ศึกษาการออกแบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง การอกแบบ
หน่วยควบคุม และหน่วยติดต่ออุปกรณ์ภายนอก การออกแบบหน่วยความจาการประสานงานายใน
ระบบคอมพิวเตอร์ แนะนาระบบการประมวลผลแบบขนาน การทดล่วงหน้ าและวิธีการออกแบบงจร
การคูณ การหาร
ปฏิบตั ิการออกแบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง การอกแบบ
หน่วยควบคุม และหน่วยติดต่ออุปกรณ์ ภายนอก การออกแบบหน่วยความจาการประสานงานใน
ระบบคอมพิวเตอร์ แนะนาระบบการประมวลผลแบบขนาน การทดลองและวิธีการออกแบบวงจร
การคูณ การหาร
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5653710

การกาจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Noise Reduction in Electronic Circuits
ศึกษาสัญญาณรบกวนแบบต่างๆ และคุณสมบัติ การลดสัญญาณรบกวนในตัวนา
การชีลด์แบบต่างๆ ระบบกราวน์อิเล็กทรอนิกส์ การลดสัญญาณรบกวนของวงจรขยาย ช่วงความถี่
ใช้ งานของอุปกรณ์ อุปกรณ์ เฉื่ อยงานการป้องกันการสึกกร่อนของหน้ าสัมผัส ชนิดของสายเคเบิ ้ล
การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
ปฏิบตั ิการออกแบบสัญญาณรบกวนแบบต่างๆ และคุณสมบัติ การลดสัญญาณ
รบกวนในตัวน า การชี ล ด์ แ บบต่า งๆ ระบบกราวน์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การลดสัญ ญาณรบกวนของ
วงจรขยาย ช่วงความถี่ใช้ งาของอุปกรณ์ อุปกรณ์ เฉื่ อยงานการป้องกันการสึกกร่ อนของหน้ าสัมผัส
ชนิดของสายเคเบิ ้ล การออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์
5654201

การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Data communication and Computer Networks
ศึกษาและปฏิบตั ิเครื อข่ายการสื่อสารข้ อมูลและมาตรฐานระบบเปิ ด การส่งข้ อมู ล
การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้ อมูล เทคโนโลยีของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะใกล้ และระยะไกล
ภาพรวมของเครื อข่ายระดับท้ องถิ่น (แลน) ระดับเมือง (แมน) ระดับสากล (แวน) สถาปั ตยกรรมการ
สื่อสารและโปรโตคอล
ปฏิบตั ิการทาเครื อข่ายการสื่อสารข้ อมูลและมาตรฐานระบบเปิ ด การส่งข้ อมู ลการ
ควบคุม ในระดับ เชื่ อ มโยงข้ อ มูล เทคโนโลยี ข องเครื อ ข่ายคอมพิ วเตอร์ ระยะใกล้ แ ละระยะไกล
ภาพรวมของเครื อข่ายระดับท้ องถิ่น (แลน) ระดับเมือง (แมน) ระดับสากล (แวน) สถาปั ตยกรรมการ
สื่อสารและโปรโตคอล
5654301

ปั ญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
ศึกษาหลักการเบือ้ งต้ นและเทคนิคการโปรแกรมปั ญญาประดิษ ฐ์ กลวิธีในการ
ค้ นหา การแทนความรู้ และการอุปนัยอัตโนมัติ การเรี ยนรู้ และการอุปนัยอัตโนมัติ การเรี ยนรู้และ
ระบบปรับตัวเองได้ การประยุกต์ใช้ งานปั ญญาประดิษฐ์ เทคนิคการแทนความรอบรู้
แบบกรอบ กฎเกณฑ์และข่ายความหมาย การค้ นหาฐานความรู้ การอ้ าง เหตุผลด้ วยวิธีการเดินหน้ า
และถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญการขันตอนการสร้
้
างระบบชานาญการ การเชื่อมโยงกับ
ระบบความเข้ าใจภาษาธรรมชาติ
ปฏิบิติการโปรแกรมปั ญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ งานปั ญญาประดิษฐ์ เทคนิค
การแทนความรอบรู้ แบบกรอบ กฎเกณฑ์ และข่ายความหมาย การค้ นหาฐานความรู้ การอ้ าง
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เหตุผ ลด้ วยวิธีก ารเดิน หน้ าและถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้เชี่ ย วชาญการขัน้ ตอนการสร้ างระบบ
ชานาญการ การเชื่อมโยงกับระบบความเข้ าใจภาษาธรรมชาติ
5654302

การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่ าย
3(2-2-5)
Network System Programming
ศึกษาการออกแบบ พัฒ นาและเขี ยนชุด คาสั่งที่ ใช้ ระบบเครื อข่ายลักษณะของ
กระบวนการ การติดต่อระหว่าง กระบวนการ กฎของระบบเครื อข่ายการติดต่อในชันทรานสพอร์
้
ท
ตัวอย่างชุดคาสัง่ การใช้ ระบบเครื อข่าย
ปฏิ บัติ ก ารเขี ย นโปรแกรม การพั ฒ นาและเขี ย นชุด ค าสั่ง ที่ ใช้ ร ะบ บเครื อ ข่ า ย
ลักษณะของกระบวนการการติดต่อระหว่าง กระบวนการ กฎของระบบเครื อข่ายการติดต่อในชัน้
ทรานสพอร์ ท ตัวอย่าง ชุดคาสัง่ การใช้ ระบบเครื อข่าย
5654303

ปั ญญาประดิษฐ์ ขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Artifical Intellgence
ศึกษาขอบเขต ที่มาเทคนิค ของปั ญ ญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู้ โครงสร้ าง
ความจา การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็ น เทคนิคการค้ นหา เกมส์ การวางแผนการเรี ยนรู้ของเครื่ องจักร
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบตั ิการหาเทคนิคของปั ญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู้ โครงสร้ างความจา
การหาเหตุผ ลแบบน่าจะเป็ น เทคนิคการค้ นหา เกมส์ การวางแผนการเรี ยนรู้ ของเครื่ องจักร การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ
5654502

การจาลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Introduction to Simulation in Industrial
ศึก ษาในเรื่ อ งความรู้ เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจ าลองปั ญ หา การศึ ก ษาตัว อย่ า ง
โปรแกรมการจ าลองปั ญ หาเทคนิคการวิเคราะห์ พื น้ ฐาน การเลื อกภาษา การทดลองปฏิ บัติการ
จ าลองปั ญ หาเทคนิ ค การจ าลองข้ อ มูล น าเข้ า กระบวนการตรวจสอบและความเที่ ย งตรงของ
แบบจ าลอง และฝึ กเขี ย นโปรแกรมหรื อ ใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการจ าลองและโมเดลในงาน
อุตสาหกรรมปฏิ บัติฝึกเขี ยนโปรแกรมหรื อใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ปในการจ าลองและโมเดลในงาน
อุตสาหกรรม
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5654601

การออกแบบเกม
3(2-2-5)
Game Design
ศึกษาเทคโนโลยี วิทยาการ และศิลปะ ที่เกี่ ยวข้ องกับการสร้ างเกมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาจะได้ เรี ยนเทคโนโลยีข องซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบเกม ประกอบด้ วย ภาษาที่ใช้
เขียนโปรแกรม รวมถึงภาษาแบบสคริ ปต์ด้วย ศึกษาระบบปฏิบัติการ ระบบไฟล์ ระบบเครื อข่าย
กลไกการจาลองสถานการณ์ และระบบสื่อผสม เนื ้อหาที่สอนจะเลือกจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
วิทยาการด้ านเกม อาทิ การจาลองและโมเดล กราฟิ กคอมพิวเตอร์ ปั ญญาประดิษฐ์ การประมวลผล
แบบเรี ย ลไทม์ ทฤษฎี ข องเกม วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ข องเกม การโต้ ต อบระหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบกราฟิ ก และความสวยงามของเกม
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม รวมถึงภาษาแบบสคริ ปต์ด้วย ศึกษาระบบปฏิบัติการ
ระบบไฟล์ ระบบเครื อข่าย กลไกการจาลองสถานการณ์ และระบบสื่อผสม เนือ้ หาที่สอนจะเลือก
จากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาการด้ านเกม อาทิ การจาลองและโมเดล กราฟิ กคอมพิวเตอร์
ปั ญ ญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบเรี ยลไทม์ ทฤษฎี ของเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของเกม การ
โต้ ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบกราฟิ ก และความสวยงามของเกม
5653601

การรั บรู้ ระยะไกล
3(2-2-5)
Remote Sensing
ศึกษาแนวคิดรากฐานของการรับรู้ระยะไกลองค์ประกอบต่างๆ ของระบบภาพถ่าย
ต่างๆ การแปลความหมายของภาพถ่ายทางอากาศเบือ้ งต้ นการแปลความหมายของภาพถ่าย
ทางอากาศสาหรับประเมินภูมิประเทศการวัดหาค่าคุณสมบัตติ า่ งๆ ของภาพถ่ายทางอากาศการรับรู้
สัญญาณไมโครเวฟดาวเทียมต่างๆ และทรัพยากรบนพื ้นโลกที่ใช้ สาหรับการรับรู้
ปฏิ บัติฝึกวัดหาค่าคุณ สมบัติต่างๆ ของภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ สัญ ญาณ
ไมโครเวฟดาวเทียมต่างๆ และทรัพยากรบนพื ้นโลกที่ใช้ สาหรับการรับรู้
5654603

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Security
ศึกษาการทางานเกี่ ยวกับการพัฒ นา และ จัดการโปรแกรมที่ ท างานด้ านความ
มั่นคงของระบบ การประเมินความเสี่ ยง (โครงสร้ างระบบและการประเมิ นค่าข้ อมูล ) และระบบ
คุณลักษณะ การปฏิบตั ิการประเมินความเสี่ยง ข้ อปลีกย่อยด้ านความเสี่ยง การกู้คืนเพื่อการแยก
และบริ การสารสนเทศที่หยุดจังหวะ การจัดการกู้คืนการจัดเก็บ การวางแผนธุรกิจให้ ดาเนินต่อไป
การจัด การความย่ อ ยยับ สารสนเทศ) ความมั่น คงของระบบ (การโทรคมนาคม ความมั่น คง
ฐานข้ อมูล การสร้ าง รหัสลับ ระบบปฏิบตั ิการ คอมพิวเตอร์ และโครงข่ายท้ องถิ่น ความมัน่ คงทาง
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กายภาพ) การออกแบบความมั่นคงในระบบ (จุดประสงค์ระบบความมั่นคงและการทางานการ
ประกันข้ อมูลอันหนึ่ง อันเดียวกัน ปฏิบตั ิการวงจรชีวิต) การจัดการความมัน่ คง (การตังนโยบาย
้
การน าไปใช้ แ ละ การบริ ห าร) การเข้ า ใจความมั่น คง สารสนเทศด้ า นจรรยาบรรณการแสดง
บุคลิกลักษณะส่วนตัว และการประเมินการวัดค่าความมัน่ คง)ตลอดจนฝึ กใช้ หรื อพัฒนาโปรแกรม
สาหรับด้ านความมัน่ คงของระบบ
ปฏิบตั ิการออกแบบความมัน่ คงในระบบ (จุดประสงค์ระบบความมัน่ คงและการ
ทางาน การประกันข้ อมูลอันหนึ่ง อันเดียวกัน ปฏิบตั ิการวงจรชีวิต) การจัดการความมัน่ คง (การ
ตังนโยบาย
้
การนาไปใช้ และ การบริ หาร) การเข้ าใจความมัน่ คง สารสนเทศด้ านจรรยาบรรณ การ
แสดงบุคลิกลักษณะส่วนตัว และการประเมิ นการวัดค่าความมั่นคง) ตลอดจนฝึ กใช้ หรื อพัฒ นา
โปรแกรมสาหรับด้ านความมัน่ คงของระบบ
5654604

คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการพิมพ์
3(2-2-5)
Computer in Printing Shop
ศึ ก ษาตัง้ แต่ ศึ ก ษาระบบการพิ ม พ์ การเรี ย งพิ ม พ์ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ก ารเขี ย น
โปรแกรมสาหรับใช้ ในการเรี ยงพิมพ์และตรวจสอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและทันสมัยเกี่ยวกับการ
พิมพ์
ปฏิบตั กิ ารเขียนโปรแกรมสาหรับใช้ ในการเรี ยงพิมพ์ โดยใช้ โปรแกรมร่วมสมัย
5654701

การพัฒนาหุ่นยนต์ ขนาดเล็ก
3(2-2-5)
Micro Robot Development
ศึก ษาระบบเซ็ น เซอร์ แ ละระบบส่ ง ก าลัง ของหุ่น ยนต์ ข นาดเล็ ก การออกแบบ
โครงสร้ างเพื่ อ ให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน และการเคลื่ อนที่ ในสภาวะต่างๆ การออกแบบระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่เหมาะสมสาหรับการควบคุม การออกแบบระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์
ขนาดเล็ก และระบบประมวลผลแบบแยกจากตัวหุ่นยนต์ การคานวณตัดสิน ใจการทางานของ
หุน่ ยนต์ขนาดเล็ก และการนาเอาปั ญญาประดิษฐ์ ไปใช้ ในหุน่ ยนต์ขนาดเล็ก
ปฏิ บัติก ารระบบเซ็ น เซอร์ แ ละระบบส่ ง ก าลัง ของหุ่น ยนต์ ข นาดเล็ ก การสร้ าง
โครงสร้ างเพื่อให้ เหมาะสมต่อการใช้ งาน ทดลองการเคลื่อนที่ในสภาวะต่างๆ การเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ ใช้ ส าหรั บ การควบคุม ทดลองระบบการติด ต่อ สื่ อ สารระหว่า งหุ่น ยนต์
ขนาดเล็ก และระบบประมวลผลแบบแยกจากตัวหุ่นยนต์ และการนาเอาปั ญญาประดิษฐ์ ไปใช้ ใน
หุน่ ยนต์ขนาดเล็ก รวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์ขนาดเล็กด้ วยภาษาร่วมสมัย
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5654704

วิศวกรรมควบคุม
3(2-2-5)
Control Engineering
ศึกษาการป้อนกลับทัว่ ไป ทรานสเฟอร์ ฟังก์ชนั่ เซอร์ โวแมคแคนิซึม วิเคราะห์และ
สร้ างระบบควบคุมเชิงเส้ นโดยใช้ เฮอร์ -วิทซ์-รูท ไนควิสท์ โบด และรูท-โลคัส เทคนิคเฟสเพลน และ
อธิบายฟั งก์ชนั่ ทางเทคนิคสาหรับการควบคุมระบบไม่เป็ นเส้ นตรง แนะนาระบบควบคุมที่ทนั สมัย
ปฏิบตั กิ ารทดลองสร้ างระบบควบคุมเชิงเส้ นโดยใช้ เฮอร์ -วิทซ์-รูท ไนควิสท์ โบดและ
รูท-โลคัส เทคนิคเฟสเพลน และอธิบายฟั งก์ชนั่ ทางเทคนิคสาหรับการควบคุมระบบไม่เป็ นเส้ นตรง
แนะนาระบบควบคุมที่ทนั สมัย
5654703

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่
3(2-2-5)
VLSI Design
ศึ ก ษาเทคโนโลยี ก ารสร้ างวงจรรวม ทรานซิ ส เตอร์ เอ็ น มอส และซี ม อส
อินเวอร์ เตอร์ ทรานซิสเตอร์ ผ่าน ซูเปอร์ บพั เพอร์ การออกแบบวงจรซับซ้ อน กฎการออกแบบ การ
ออกแบบโดยใช้ พีแอลเอ การออกแบบ ดาต้ าพาร์ ท เครื่ องช่วยการออกแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์
ปฏิ บัติท ดลองสร้ างวงจรรวม ทรานซิ ส เตอร์ เอ็นมอส และ ซี ม อส อิน เวอร์ เตอร์
ทรานซิสเตอร์ ผ่าน ซูเปอร์ บพั เพอร์ การออกแบบวงจรซับซ้ อน กฎการออกแบบ การออกแบบโดยใช้
พีแอลเอ การออกแบบ ดาต้ าพาร์ ท เครื่ องช่วยการออกแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์
5654704

วิศวกรรมหุ่นยนต์
3(2-2-5)
Robotics Engineering
ศึกษาแนะนาหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้ หุ่นยนต์ รู ปแบบของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่
บรรยาย เกี่ ยวกับพิกัดแกน และการเปลี่ ยนแปลงตาแหน่งและหรื อการหมุน ของวัตถุในพิกัดแกน
สามมิ ติ จลนศาสตร์ หุ่นยนต์แบบตรงและแบบผกผันการวางแผนแนวทางเดินและงานของแขน
หุน่ ยนต์การเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์
ปฏิบตั ิการเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ หุ่นยนต์แบบตรงและแบบผกผัน
การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุน่ ยนต์
5654705
เรื่องเฉพาะทางด้ านระบบและสัญญาณ
3(2-2-5)
Selected Topic in Signals and System
ศึกษาในหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านระบบและสัญญาณ
ปฏิบตั วิ ิจยั ในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางด้ านระบบและสัญญาณ
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5654706

เรื่ องเฉพาะทางด้ านระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต์
Selected Topic in Intelligent Systems and Robotics
ศึกษาในหัวข้ อที่น่าสนใจทางด้ านระบบอัฉริ ยะและหุน่ ยนต์
ปฏิบตั วิ ิจยั ในหัวข้ อที่นา่ สนใจทางด้ านระบบอัฉริยะและหุ่นยนต์

3(2-2-5)

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กาหนดประเด็นการประกันคุณภาพหลักสูตรไว้ ดงั ต่อไปนี ้
18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก
18.1.2 จัดให้ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ สมบัติตรงและ/หรื อสัมพันธ์
18.1.3 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้ นการเรี ยนแบบใฝ่ รู้ (Active Learning)
18.1.4 จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ สื่อประสมอย่างหลากหลาย
18.1.5 มีแผนการบริหารการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
18.1.6 จัดทามาตรฐานขันต
้ ่าของวิชาเอก
18.1.7 มีระบบการประเมินอาจารย์ชดั เจนและแจ้ งผลให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ
18.1.8 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนทุก ๆ ปี
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื ้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
18.2.2 จัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนให้ เข้ าเกณฑ์มาตรฐานของวิชาเอก
18.2.3 จัดห้ องปฏิบตั กิ ารเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพให้ แก่นกั ศึกษา
18.2.4 ร่วมมือกับสถาบันวิทยบริการจัดหาหนังสือและทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่จาเป็ น
18.2.5 มีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสารสนเทศสาหรับสืบค้ นข้ อมูลเพียงพอกับจานวนนักศึกษา
18.2.6 มีแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่ได้ มาตรฐาน
18.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
18.3.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพหลักตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
18.3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุม่ ตลอดเวลาที่เรี ยนอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
18.3.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้ แก่นกั ศึกษาทังประเภททุ
้
นให้ เปล่าและทุนกู้ยืม
18.3.4 ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีงานทาระหว่างเรี ยน
18.3.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
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18.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
18.4.1 สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพัฒนาหรื อปรับปรุงหลักสูตร
ทุกครัง้
18.4.2 สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อนามาปรับเป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิต
18.4.3 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทุก 2 ปี
18.4.4 สารวจภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิตทุก ๆ ปี
19. การพัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร
19.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ มีกระบวนการดังนี ้
19.1.1 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มาจากผู้เกี่ยวข้ อง มีคณ
ุ วุฒิตรงตามวิชาเอกและ/หรื อ
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
19.1.2 มีการสารวจความต้ องการของสังคมเพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร
19.1.3 มีการวิพากษ์การจัดทาหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร
19.1.5 มีนโยบายในการพัฒนาหรื อปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทุก ๆ ปี
19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุงหรื อพัฒนาหลักสูตรวิชาเอก ทุก ๆ 5 ปี
19.2 การประเมินหลักสูตร
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรไว้ ดงั นี ้
19.2.1 ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยผู้เรี ยนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดยผู้สอน
ปี ละครัง้
19.2.2 ประเมินผลการเรี ยนรู้ทกุ รายวิชาทุกภาคการศึกษา และจัดให้ มีการประเมินผลการเรี ยนรู้
รวบยอดก่อนสาเร็จการศึกษาอย่างน้ อย 2 ครัง้
19.2.3 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้สาเร็จการศึกษา ภายหลังสาเร็จการศึกษาทุก 5 ปี
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั งิ านของผู้สาเร็จการศึกษา ภายหลังสาเร็จการศึกษา
ทุก 5 ปี
19.2.5 มีการประเมินหลักสูตรทังระบบทุ
้
กรอบ 5 ปี
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาที่มงุ่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรอบรู้อย่างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้ างไกล มีความเข้ าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็ นผู้ใฝ่ รู้ สามารถคิดอย่างมี เหตุผล สามารถ
ใช้ ภ าษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ ดี มีคุณ ธรรม ตระหนักในคุณ ค่า ของศิลปะและวัฒ นธรรม
ทังของไทยและของประชาคมนานาชาติ
้
สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคม
ได้ เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ ท่ วั ไป
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่ อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเข้ าใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ
2. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ
บนพื ้นฐานของข้ อมูลและข้ อเท็จจริงที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และตามหลักธรรม
3. เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจและมี จิตส านึกเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒ นาสิ่งแวดล้ อม
และตระหนักถึงความเจริ ญก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
4. เพื่อให้ มีทกั ษะการศึกษาค้ นคว้ าและเรี ยนรู้ด้วยตนเองการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตการคิดอย่างมีเหตุผล
รู้จกั วิเคราะห์และปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกั ษะด้ านภาษาและการใช้ สารสนเทศในการติดต่อ
สื่อความหมายกับผู้อื่นและดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อให้ มี เจตคติที่ดีและซาบซึง้ ในคุณ ค่าของสัจ ธรรม ความดี ความงาม และการดารงตน
ให้ มี คุณ ค่าต่อ สัง คม มี ค่านิ ย มที่ พึง ประสงค์ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบ
มี ค วามซาบซึ ง้ ในศิ ล ปะและสุ น ทรี ย ภาพ ตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต นตามวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตย
6. เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจและทักษะเกี่ ยวกับการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ด้ านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้ ดารงชีวิตได้ อย่างมีความสุข
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุม่ วิชา โดยต้ องจัดให้ เรี ยนครบทุกกลุม่ วิชาตามข้ อกาหนด ทังนี
้ ้
หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้ เป็ นไปตามโครงสร้ างหลักสูตร ดังนี ้
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ เกิน 3 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่

1541001
1541002
1541003
1541004

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

4
4
4
2,4

ทักษะการรับสารภาษาไทย
ทักษะการส่งสารภาษาไทย
การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ภาษาและการสื่อสารเพื่อท้ องถิ่น

1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้

ไม่ เกิน

6 หน่ วยกิต สอดคล้ องกับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

1551001
1551002
1551003
1551004
1551005

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทักษะการฟั ง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
ทักษะการฟั ง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษปฏิบตั กิ าร

วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่

4
4
4
4
4

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า 8 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต สอดคล้ องกับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริงของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้

วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่

5
5
5

ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต สอดคล้ องกับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

2011001 สุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุนทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่

5
5
5
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2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1001001 ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

2 หน่ วยกิต
สอดคล้ องกับ
น (ท-ป-อ) วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่
2 (2-0-4)
1,2
2 (2-0-4)
2,4
2 (2-0-4)
1,4

2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้ า
1631002 การศึกษาค้ นคว้ าและการเขียนบทนิพนธ์
1631003 ความรู้พื ้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า

2 หน่ วยกิต
สอดคล้ องกับ
น (ท-ป-อ) วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่
2 (1-2-3)
4
2 (1-2-3)
4
2 (1-2-3)
1,4
2 (1-2-3)
4
2 (1-2-3)
4

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
สอดคล้ องกับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่
2531001 วิถีไทย
2 (2-0-4)
1,5
2531002 วิถีโลก
2 (2-0-4)
1,5
2531003 ครอบครัวและสังคม
2 (2-0-4)
1,5
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
2 (2-0-4)
1,3
2561001 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
2 (2-0-4)
1
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต สอดคล้ องกับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

2501002
2521001
2551001
3541001
3591001

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

เศรษฐกิจพอเพียง
ท้ องถิ่นศึกษา
การปกครองส่วนท้ องถิ่นไทย
การเป็ นผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน

วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่

1,3
1
1
1,4
1,4
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
สอดคล้ องกับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ) วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่

4121001
4121002
4121003
4121004

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

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พื ้นฐาน
คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้ งาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และสื่อประสม

4
4
4
4

4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา

สอดคล้ องกับ
น (ท-ป-อ) วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่

4091001 คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน
4091002 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
4091003 คณิตศาสตร์ กบั การตัดสินใจ

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ เกิน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

4001001
4001002
4001003
4001004

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒน
วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิตประจาวัน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
พืชพรรณเพื่อชีวิต

2
2
2
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่

2,3
2,3,6
2,3
2 ,3

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี ้ ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ) วัตถุประสงค์ ท่ วั ไปที่สอดคล้ องกับ

1161001
1161002
1161003
1161004

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

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
กีฬาศึกษา

6
6
6
6
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คาอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1001001 ภาวะผู้นาและการจัดการยุคใหม่
2(2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณ ลักษณะของผู้นาที่ ดีโดยทั่วไป ประเภทของผู้นา
ในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุ งภาวะผู้นาและผู้ตามและบทบาทหน้ าที่ผ้ ตู ามที่ดี มนุษย์สมั พันธ์
และ การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและกระบวนการวางแผน
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้ นคว้ าและการใช้ เหตุผล
2(2-0-4)
Research and Critical Thinking Skills
ศึก ษารู ป แบบและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความจ าเป็ นที่ ต้ อ งพัฒ นากระบวนการคิ ด
การศึกษาค้ นคว้ าและการสะสมความรู้ เพื่อ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ หลักการ องค์ประกอบและ
เทคนิคในการพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้ เหตุผล การคิดอย่างสร้ างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิด
แบบอุป นัย การคิด อย่า งมี วิจ ารณญาณการคิด แบบแก้ ปั ญ หา การใช้ ภ าษากับ การคิด และการเสนอ
ความคิด การประยุกต์ใช้ ความคิดในวิชาชีพ และชีวิตประจาวัน
1001003 พฤติกรรมมนุษย์ กับการพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and self Development
ศึกษาพฤติก รรมมนุษ ย์ และสาเหตุปัจ จัยแห่ง พฤติกรรม การพัฒ นาตนเอง มนุษ ยสัม พัน ธ์
เพื่อการทางานร่วมกันและการอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุข
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
2(2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริ ยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญของจริ ยธรรมต่อมนุษย์
เกณฑ์ตดั สินทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์การประยุกต์ใช้ หลัก
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
1511002 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Meaning of Life
ศึกษาความจริ ง ของชี วิต ความหมายของชี วิต การดารงชี วิต ในสังคมปั จ จุบัน และโลกยุค
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การนาเอาความจริ งและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ ใน การ
แก้ ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มี
สันติสขุ และสังคมที่มีสนั ติภาพ

44
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1521001 พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
กับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
หลักกรรม อริยสัจ ไตรสิกขา เป็ นต้ น หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเน้ นการปฏิบตั ใิ ชีวิตประจาวัน การรู้จกั
ตนเองการพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Information Receptive Skills
ศึ ก ษาหลั ก การการฟั ง การอ่ า น จากสื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า ง ๆการคิ ด วิ เคราะห์
การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ
ปฏิบตั ิให้ ครอบคลุมสารทุกประเภท จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายและกาหนดให้ อ่านหนังสือ
นอกเวลาประกอบ
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Information Productive Skills
ศึกษารู ป แบบ และวิธี การส่งสารประเภทต่าง ๆ จากทรัพ ยากรสารสนเทศ โดยนาเสนอ
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยวาจาและลายลักษณ์
ปฏิบตั ิการพูด-เขียน อธิบายการพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนรายงานทางวิชาการ
ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ
1541003 การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์ เฉพาะ
Communication for Specific Purpose
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ปฏิบตั ิการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

3(2-2-5)

1541004 ภาษาและการสื่อสารเพื่อท้ องถิ่น
3(3-2-5)
Language and Local Communication
ศึก ษาหลัก การและบทบาทของการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารเพื่ อ ท้ อ งถิ่ น จากวรรณกรรม
ท้ องถิ่นประเภทต่าง ๆ
ปฏิบตั กิ ารเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม
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น(ท-ป-อ)
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้ างของคาศัพท์ และประโยคในสถานการณ์
ต่างๆที่เคยได้ เรี ยนมาแล้ ว และฝึ กทักษะการสื่อสารเพื่อให้ สามารถสื่อสารได้ อย่างถูกต้ องและมีความมัน่ ใจ
ในการใช้ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงมากขึ ้น
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(2-0-4)
Communicative English 2
ศึก ษาไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษเพิ่ ม เติ ม และฝึ กทัก ษะการเรี ย นภาษาจากแหล่ง การเรี ย น
ที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทักษะการสื่อสาร นาเสนอข้ อมูลที่จาเป็ น และ
ใช้ ได้ ในชีวิตจริง
1551003 ทักษะการฟั ง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟั ง-พูดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ทักษะการฟั ง ในสถานการณ์ตา่ งๆ เพื่อให้ จบั ใจความหลัก รายละเอียดปลีกย่อยการจดบันทึก
ย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอความเห็น ข้ อมูลที่ได้ จากการฟั งเพื่ อพัฒ นาทักษะการสื่อสารที่จาเป็ น
รวมทังเรี
้ ยนรู้วฒ
ั นธรรมของเจ้ าของภาษา
1551004 ทักษะการฟั ง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
Listening – Speaking 2
ศึ ก ษาทั ก ษะการฟั ง- การพู ด ภาษาอั ง กฤษแบบเข้ ม เพื่ อ ให้ สามารถสื่ อ สารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเตรี ยมความพร้ อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สงู ขึ ้น
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบัตกิ าร
2(1-2-3)
Operational English
ฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษทัง้ การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นที่ ใ ช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่ องมือ ห้ องปฏิบตั ิการ แนะนาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ตา่ ง ๆ
ปฏิบตั ิการพูดในงานพิธีการ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงานประวัติ
ส่วนตัว เขียนหนังสือราชการ
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น(ท-ป-อ)
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้ นคว้ า
2(1-2-3)
Information for Study Skill and Research
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศอ้ างอิง เครื่ องมือสืบค้ นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้ าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอ้ างอิง
1631002 การศึกษาค้ นคว้ าและการเขียนบทนิพนธ์
2(1-2-3)
Study Research and Paper Report
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิพนธ์ ศึกษาค้ นคว้ าสารสนเทศ จากแหล่ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้ างอิง การบันทึกและเรี ยบเรี ยงสารสนเทศ การนาเสนอบทนิพนธ์
1631003 ความรู้ พนื ้ ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2(1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญ และขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์ กับสาขาวิชาอื่นคุณค่า
และความต้ องการสารสนเทศในสังคมปั จจุบนั ระบบสารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและ
รับบริการสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสารสนเทศ
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2(1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในองค์กรทัว่ ๆ ไป
การใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั งานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ อุปกรณ์ในการบันทึก และการสืบค้ น
ข้ อมูล การสร้ างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น ตลอดจนระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
2(1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่ ง บริ ก ารสารสนเทศ การสื บ ค้ นสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย การใช้ OPAC ฐานข้ อมู ล และ
บริการฐานข้ อมูล บริการและการใช้ อินเทอร์ เน็ต การสืบค้ นสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การ
สืบค้ นสารสนเทศจาก CD-ROM
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น(ท-ป-อ)
2011001 สุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ
พร้ อมทัง้ ขอบข่ า ยของศิ ล ปะ ความหมายของสุ น ทรี ย ภาพและทัศ นศิ ล ป์ การรั บ รู้ ทางการมองเห็ น
มิติในทัศนศิลป์แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ส่วนประกอบความงามทัศนศิลป์การจัดภาพ
ของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการสร้ างงานทัศนศิลป์ อิทธิพลที่ทาให้ ทศั นศิลป์
มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ในงานทัศนศิลป์
ตะวันตกและประเทศไทย คุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้ านความงามและเรื่ องราวโดยผ่านขันตอนการเรี
้
ยนรู้ ใน
หลักการดูงานทัศนศิลป์เบื ้องต้ น และนาเข้ าสู่ขนความซาบซึ
ั้
้ง ในการวิจารณ์ผลงานทั ศนศิลป์เพื่อนามาซึ่ง
ประสบการณ์ของความซาบซึ ้ง ทางสุนทรี ยภาพ
2051001 สุนทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2(2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึกษาและจาแนกข้ อต่างในศาสตร์ ของความงาม ความหมายของ สุนทรี ยภาพทางศิลปะ
การแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของการรับรู้
ศาสตร์ ตา่ ง ๆ ของการเห็น การได้ ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม
2(2-0-4)
Music Appreciation
ศึกษาองค์ประกอบพื ้นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบ
เห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้ รับการยกย่องบางบท ประวัตดิ นตรี ที่ควรทราบ
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4 )
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี ใหม่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง การประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับตนเองและ
ชุมชน ศึกษากรณีตวั อย่างในชุมชน
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น(ท-ป-อ)
2521001 ท้ องถิ่นศึกษา
2(2-0-4)
Local Study
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวาทกรรมการศึกษาท้ องถิ่ น ความส าคัญ และความสัม พัน ธ์ ของ
การศึกษาท้ องถิ่นกับโลกาภิวตั น์ ศึกษาท้ องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชุมชน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการโดยเน้ นการศึกษาชุมชนท้ องถิ่น
ด้ านพัฒนาการ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขและทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
2531001 วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Living
ศึก ษาประเทศไทยด้ านกายภาพ โครงสร้ าง วิ วัฒ นาการและพัฒ นาการด้ านสัง คมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สภาพปั ญหาและแนวทางขจัดปั ญหาสังคมไทย โดยศึกษา
การพัฒนาโครงการ อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ ทฤษฎี ใหม่และเศรษฐกิ จพอเพี ยง ภูมิ ปั ญญาชาวบ้ านและ
ท้ องถิ่น
2531002 วิถีโลก
2(2-0-4 )
Global Living
ศึกษาโลกทังทางกายภาพและชี
้
วภาพ ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมซึ่ง
เป็ นปั จจัยของวิวฒ
ั นาการของสังคม ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง การจัดระเบียบโลกในด้ าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ของสังคมโลก
2531003 ครอบครัวและสังคม
2(2-0-4 )
Family and Society
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้ าที่ ลักษณะของครอบครัว จิตวิทยาครอบครัว
คุณธรรม จริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยู่ของครอบครัว ปั ญหาครอบครัว และแนวทางแก้ ไข
อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม
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น(ท-ป-อ)
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
2(2-0-4)
Human being, Community and Environment
ศึก ษาระบบนิ เวศ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งมนุษ ย์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผลกระทบ
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้ อม ด้ านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มในมิ ติท างสัง คม การจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มโดยชุม ชน ภูมิ ปั ญ ญาด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มตลอดทัง้
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ ชมุ ชนท้ องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู้
2551001 การปกครองส่ วนท้ องถิ่นไทย
2(2-0-4)
Thai Local Government
ศึ ก ษาโครงสร้ าง อ านาจหน้ าที่ แ ละการปกครองของไทย แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเมื อ ง
และการปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นรากฐานการปกครองและการพัฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตย ประวัติ
พั ฒ น าก ารการป ก ค รองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ไท ยแล ะก ฎ ห ม ายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ก ารป กค รองท้ องถิ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มของ การ
ปกครองท้ องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักปกครองท้ องถิ่นไทย
2561001 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
2(2-0-4)
Introduction to Law
ศึกษากฎหมายพื น้ ฐานทั่วไป ทัง้ กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่ ม าของกฎหมาย
ลั ก ษณะและชนิ ด ต่ า ง ๆ ของกฎหมาย ล าดับ ชัน้ ของกฎหมายและความรู้ เกี่ ย วกั บ กฎหมายแพ่ ง
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
3541001 การเป็ นผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
Entrepreneur
ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็ นผู้ประกอบการ ได้ แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน
การบริ หารบุคลากร การบริ หารสานักงาน การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือก
ตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้ อมที่มี อิทธิ พ ลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ใน
ฐานะที่ เป็ นผู้ ประกอบการที่ ยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม การประเมิ น ตนเองส าหรั บ การเป็ น
ผู้ประกอบการ
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น(ท-ป-อ)
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Economy in Everyday Life
ศึ ก ษาหลั ก การเบื อ้ งต้ นทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ เป็ นพื น้ ฐาน ส าหรั บ การท าความเข้ าใจ
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการกาหนดราคา
สินค้ าในตลาด เงินตราและสถาบันการเงิน รูปแบบการใช้ จ่ายของประชาชนและผลกระทบต่อ
ระบบ
เศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4001001 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึก ษาความหมายและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภู มิ ปั ญญา
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้ องถิ่นและของไทย ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความสาคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนา
ท้ องถิ่น สังคมและประเทศไทยบนพื ้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
4001002 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
(Science for Everyday Life)
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวิตประจาวัน สมุนไพร ความรู้พื ้นฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีการสื่อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีตอ่ ชีวิตประจาวัน
4001003 การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
(Conservations of Environments and Natural Resources)
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภท และความสาคัญทางสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของสิ่ ง แวดล้ อมต่ อ สัง คม ศึ ก ษาสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อมในท้ องถิ่ น ระดับ ชาติ แ ละโลก
สถานภาพสิ่งแวดล้ อม ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต องค์รวมของสิ่งแวดล้ อมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่าง การอนุ รั ก ษ์ ทรั พ ยากรที่ ป ระสพความส าเร็ จ
โครงการในพระราชดาริ ทิศทางแนวโน้ มในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาของการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
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น(ท-ป-อ)
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
(Plants for Life)
ศึ ก ษาความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณต่ อ ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ
ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ในการใช้ ประโยชน์ จ ากพื ช พรรณ โครงการอนุรัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
(Sports and Recreation for Well-Being)
ศึกษาความส าคัญ และความจ าเป็ นของการเล่นกี ฬ าและการเข้ าร่ วมกิ จ กรรมนันทนาการ
ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการ คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมกี ฬ า
และนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื ้องต้ นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการ
และขันตอนของการออกก
้
าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านต่าง ๆ
การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้ สอดคล้ องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกาลังกาย
ฝึ กการออกก าลั ง กายอย่ า งถู ก วิ ธี การใช้ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ การออกก าลั ง กาย
การฝึ กการออก กาลังกายในสถานบริการการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003 การลีลาศเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Dance for Health
ศึก ษาประวัติข องลี ล าศ ประเภทของจัง หวะในการลี ล าศ มารยาทในการเข้ า สัง คมและ
การลีลาศ คุณค่าของการลีลาศที่มีต่อร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ความสัมพันธ์ของ
การลีลาศที่มีตอ่ สุขภาพ และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทักษะการลีลาศ การรู้จงั หวะดนตรี การควบคุมร่างกาย และการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล
การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
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น(ท-ป-อ)
1161004 กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
Sports Education
ศึกษาความเป็ นมากีฬา คุณค่าของการกีฬาต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
บทบาทของการกี ฬ าต่อ การพัฒ นาคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม การป้ องกัน การบาดเจ็ บ จากการกี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึง่ ประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใจ การจัดการแข่งขัน
4091001 คณิตศาสตร์ พนื ้ ฐาน
2(2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้ างของคณิตศาสตร์ การให้ เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั
ระบบเลขฐานจานวนจริง
4091002 คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่าซื ้อ ค่านายหน้ า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี ้ย หุ้นและดัช นี
ราคาภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ การคานวณหาพื ้นที่และปริมาตรในการซื ้อขาย
ปฏิบตั กิ ารใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปช่วยในการคานวณ
4091003 คณิตศาสตร์ กับการตัดสินใจ
2(1-2-3)
(Mathematics and Decision Making)
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่สว่ นกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะ เป็ น
และทฤษฎีการตัดสินใจเบื ้องต้ น
ปฏิบตั กิ ารใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้ านสถิติและการตัดสินใจ
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึ ก ษาความรู้ เบื อ้ งต้ นเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อ สารข้ อมู ล และ
ระบบเครื อข่ายเบื ้องต้ น การใช้ งานระบบปฏิบตั กิ าร อินเทอร์ เน็ต และโปรแกรมประมวลผลคา
ปฏิบตั ิการใช้ โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประมวลผลคาและโปรแกรมสาหรับการใช้
งานอินเทอร์ เน็ต

53
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4121002 คอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ ใช้ งาน
3(2-2-5)
Computer and Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้ งานในปั จจุบนั
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ งาน
ปฏิบตั ิการใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็จรูปที่นาไปประยุกต์ใช้ งาน
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ าย
3(2-2-5)
Development Information System On Network
ศึกษาเครื่ องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์ เน็ตโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปที่นิยมในปั จจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้ กบั ระบบงานขององค์กร
ปฏิบตั ิการออกแบบและสร้ างเว็บเพจ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
4121004 คอมพิวเตอร์ และสื่อประสม
3(2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่อประสม การใช้ งานคอมพิวเตอร์ ทางด้ านสื่อประสม อุปกรณ์
ระบบและวิธีการทางสื่อประสม โดยใช้ โปรแกรมด้ านกราฟิ ก เช่น การตกแต่งภาพ การทาภาพเคลื่อนไหว
โปรแกรมจัดทาวีดทิ ศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ ประกอบกับระบบงานขององค์กร
ปฏิบตั กิ ารสร้ างสื่อประสม ประกอบการใช้ งาน
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