
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 ช่ือภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Technology 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเตม็  : วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์ 
   : Bachelor of Science (Computer Technology) 
 ช่ือยอ่  : วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์ 
   : B.S. (Computer Technology) 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ 
 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคห์ลักสูตร 
 4.1 ปรัชญา 
 ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถเชิงวิชาการและทกัษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละ
น ามาประยุกตใ์ช ้สรา้งนวตักรรมและอาชีพ  มีทกัษะดา้นการบริหารจดัการอุตสาหกรรมและน ามาพฒันา
งานทอ้งถ่ินชมุชน  ยดึมั่นในคณุธรรม  จรยิธรรม  
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4.2 วัตถุประสงค ์

4.2.1 เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ของทอ้งถ่ิน ของภมูิภาค และของชาติ 

4.2.2 เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคดิ การวิเคราะห ์การแกปั้ญหา 
และ การตดัสินใจ ทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 

4.2.3 เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีทกัษะในการคน้ควา้และฝึกฝีมือทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์   
พรอ้มทัง้รูจ้กัวิเคราะห ์และแกปั้ญหาตา่งๆ ได ้

4.2.4 เพ่ือใหบ้ณัฑิตเกิดการวิจยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เพ่ือการ
ประยกุตใ์ชต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงาน ของทอ้งถ่ิน ของภมูิภาค และของชาติ 

4.2.5 เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินยัในการท างานตลอดจนมี 
ความรบัผิดชอบ ตอ่หนา้ท่ีและสงัคม 

 
5.  ก าหนดการเปิดสอน 

ปีการศกึษา  2549  เป็นตน้ไป 
 

6.  คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าศึกษา 
ผูส้มคัรตอ้งส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา่  

 
7. การคัดเลือกผู้เข้าเป็นนักศึกษา 

คัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษ าของส านักงาน
คณะกรรมการ การอดุมศกึษาและระเบียบของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 
8. ระบบการจัดการศึกษาและการคิดหน่วยกิต 

8.1 ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจดัการศกึษา  ใชร้ะบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศกึษา

ปกติ  หนึ่งภาคการศกึษามีระยะเวลาการศกึษาไม่นอ้ยกว่า  15  สปัดาห ์ หากเปิดการศึกษาภาคฤดรูอ้นให้
ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันไดก้ับการศึกษาปกติ  โดยเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

8.2 การคิดหน่วยกิต 
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชั่วโมง  ตอ่ภาค

การศกึษาปกต ิ  ใหมี้คา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต ระบบทวิภาครายวิชาภาคปฏิบตั ิ ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไมน่อ้ยกวา่ 
30 ชั่วโมง ตอ่ภาคการศกึษาปกติ  ใหมี้คา่เท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาคการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้
ฝึกไมน่อ้ยกว่า 45 ชั่วโมง ตอ่ภาคการศกึษาปกติ  ใหมี้คา่เทา่กบั   1   หนว่ยกิต ระบบทวิภาค 
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8.2.2 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีใชเ้วลาท า

โครงงาน  หรือกิจกรรมนั้นๆไม่นอ้ยกว่า  45  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ   1   หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชส้  าหรบัการศกึษาตลอดหลกัสตูรคือ  4 ปี มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 120 หนว่ยกิต 
แตไ่มเ่กิน   150 หนว่ยกิต โดยระยะเวลาท่ีใชศ้กึษาเพ่ือส าเรจ็การศกึษาไดไ้มเ่กิน  8 ปีการศกึษา ส าหรบัการ
ลงทะเบียนเตม็เวลา และใชเ้วลาการศกึษาไดไ้มเ่กิน 12 ปีการศกึษา ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 
 
10. การลงทะเบียนเรียน 

ใหล้งทะเบียนไดไ้ม่นอ้ยกว่า  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการเรียนการศึกษา
ปกติ  ส  าหรบัการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน  9  หน่วยกิต ในแต่ละภาค
เรียนการศกึษาปกต ิ ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนไมเ่ตม็เวลา 

 
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+ ดีพอใช ้ 2.5 
C พอใช ้ 2.0 
D+ ออ่น 1.5 
D ออ่นมาก 1.0 
E ตก 0 
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11.1.2 ระบบไมมี่คา่ระดบัคะแนน ก าหนดสญัลกัษณต์ามการประเมินดงันี ้

สัญลักษณ ์ ความหมายของผลการเรียน 
  PD (Pass with Distinction) ผา่นดีเย่ียม 
  P (Pass) ผา่น 
  F (Fail) ไมผ่า่น 
  Au (Audit) การลงทะเบียนเพ่ือรว่มฟัง 
  W (Withdraw) ถอนรายวิชา 
  I (Incomplete) การประเมินท่ีไมส่มบรูณ ์

   
11.2 การส าเร็จการศึกษา 

11.2.1 ศกึษารายวิชาและจ านวนหนว่ยกิตครบตามโครงสรา้งของหลกัสตูร 
11.2.2 ส าเรจ็การศกึษาไมเ่กิน  8  ปีการศกึษา  ส าหรบัการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  

และไมเ่กิน  12  ปีการศกึษา  ส าหรบัการลงทะเบียนไมเ่ตม็เวลา 
11.2.3 ตามขอ้ก าหนดอ่ืนๆ  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

12. อาจารยผู้์สอน 
12.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ   นามสกลุ คณุวฒุิ  สาขาวิชา สอนวิชา 

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

การวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
การวิจยัและพฒันาทางอิเล็กทรอนิกส ์

2 น.ส.เสาวลกัษณ ์ ยอดวิญญวูงศ ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ.อตุสาหกรรมการผลิต 

ระบบส่ือสารขอ้มลู 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
ไมโครโปรเซสเซอร ์3 

3 นายธนิรตัน ์ ยอดด าเนิน อส.บ. (โทรคมนาคม) ไมโครโปรเซสเซอร ์1 
คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

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

คอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ 
การเขียนแบบและการออกแบบดว้ย
คอมพิวเตอร ์

5 นายอานนท ์วงษม์ณี วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)์ 
ก าลงัศกึษาตอ่ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ดจิิตอลอิเล็กทรอนิกส ์1 
การเขียนแบบวิศกรรม 
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12.2 คณาจารยผู้์สอนในหลักสูตร  

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

กศ.บ. (อตุสาหกรรมศลิป์) 
การศกึษาคน้ควา้ 

2 ผศ.สมศกัดิ ์ วงัศิรกิลุ กศ.ม. (อตุสาหกรรมศกึษา) 
ค.บ.(อตุสาหกรรมศลิป์) 

เซรามิกสเ์บือ้งตน้ 

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

การวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
การวิจยัและพฒันาทางอิเล็กทรอนิกส ์

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

วาดเสน้ 
หลกัการออกแบบ 

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

ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส ์1 
การขึน้รูปดว้ยใบมีด 2 

6 นายสฤษณ ์   พรมสายใจ กศ.ม. (อตุสาหกรรมศกึษา) 
 วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส)์ 

เครื่องมือและอปุกรณเ์ซรามิกส ์
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิกส ์

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

ปฏิบตัริะบบโทรคมนาคม 
เครื่องมือวดัอิเล็กทรอนิกส ์1 

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

เทคโนโลยีการเช่ือมโลหะ 
เทคโนโลยีเครื่องมือกล 

9 ผศ.ชชัวาลย ์   ธรรมสอน กศ.ม. อตุสาหกรรมศกึษา  
บสบ.  บรหิารก่อสรา้ง 

สมัมนางานเทคโนโลยีอตุสากรรม 
จิตวิทยาอตุสากรรมและองคก์รเบ่ืองตน้ 

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

การเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

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

วสัดศุาสตร ์

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

การบริหารงานส านกังาน 

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

คอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ 
การเขียนแบบและการออกแบบดว้ย
คอมพิวเตอร ์
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คณาจารยผู้์สอนในหลักสูตร  (ต่อ) 

ท่ี ช่ือ   -  สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สอนวิชา 
14 นายณรรฐพงศ ์บณุยะโอภาส วศ.บ.  คอมพิวเตอร ์

ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ระบบส่ือสารขอ้มลู 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
ไมโครโปรเซสเซอร ์3 

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

เขียนแบบเทคนิค 
กายภาคเชิงกล 
ออกแบบเฟอรน์ิเจอร ์1 
เขียนแบบ 2 

16 นายณฐัธิกานต ์  ป่ินจไุร วท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม) 

ออกแบบตกแตง่ภายใน 
ออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร ์1 
ออกแบบบรรจภุณัฑ ์1 
ออกแบบผลิตภณัฑข์องท่ีระลกึ 1 

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

ไมโครโปรเซสเซอร ์1 
ไมโครโปรเซสเซอร ์2 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 
คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

18 นายนิพิฐพนธ ์   ฤาชา วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)์ 
ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

คอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ 
ปฏิบตัิการไมโครคอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร ์2  

19 นายอานนท ์   วงษม์ณี วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)์ 
ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

เขียนแบบวิศวกรรม 
ดจิิตอลอิเล็กทรอนิกส ์1 

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

วิศวกรรมควบคมุ 
การวดัและควบคมุทางอตุสาหกรรม 

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

การขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัไฟฟ้า 

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

ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส ์
ฟิสิกสเ์ทคโนโลยีอตุสาหกรรมประยกุต ์
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คณาจารยผู้์สอนในหลักสูตร  (ต่อ) 

ท่ี ช่ือ   -  สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สอนวิชา 
24 นางปรีชาภรณ ์      ขนับรุี วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)์ 

ก าลงัศกึษาตอ่    วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์1 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอ์ตุสากรรม 1 

 
13.  จ านวนนิสิตนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ันปีที่ 

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 านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - - 25 25 

 
14.  อาคารสถานทีแ่ละอุปกรณก์ารศึกษา 
14.1 อาคารสถานที่ 
ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนทีม่ีอยู่ 

1 อาคารคณะฯ   5  ชัน้ 
ชัน้ท่ี  1    ส  านกังานคณะ 
ชัน้ท่ี  2    หอ้งประชมุ 
ชัน้ท่ี  3   โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
ชัน้ท่ี  4   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
ชัน้ท่ี  5   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และศนูยค์อมพิวเตอร ์

1 หลงั 

2 อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า  2  ชัน้ 1 หลงั 
3 อาคารเทคโนโลยีการผลิต 1  หลงั 
4 อาคารเทคโนโลยีก่อสรา้ง 1  หลงั 
5 อาคารเทคโนโลยีเซรามิกส ์ 2  ชัน้ 1  หลงั 
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14.2 แหล่งอาคารสถานที่สนับสนุนการศึกษา 
ล าดับ
ที ่

รายการ ทีต่ั้ง 

1 ศนูยค์อมพิวเตอรม์หาวิทยาลยัฯ อาคาร AV 
2 หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัฯ อาคารวิทยบริการ 
3 ศนูยภ์าษา อาคารศนุยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์
4 ส านกัวิทยาศาสตร ์และวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์ อาจารจฬุาภรณ ์
5 ศนูยค์อมพิวเตอร ์คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม 
  
14.3 อุปกรณก์ารสอน 
ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน (ชุด) 

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

เครื่องวดัระยะอิเล็กทรอนิกส ์
ชดุทดลองคอมพิวเตอร ์ 
ตูแ้รค็ส าหรบัใสอ่ปุกรณร์ะบบเสียง ขนาด 31 RU 
เครื่องทดสอบหาก าลงัวสัด ุ
เครื่องคอมพิวเตอร ์
กลอ้งถ่ายรูประบบดจิิตอล 
ชดุฝึกโปรแกรมเมเบลิ คอนโทรลเลอร ์
ชดุฝึกระบบลิฟทแ์ละการควบคมุ 
เครื่องเช่ือมไฟฟ้า 
โต๊ะเขียนแบบ 
เครื่องขยาย 300 W 
ไมคล์อย 
ไมคส์าย 

1 
2 
1 
1 
50 
1 
5 
1 
10 

200 
3 
3 
3 

14 
15 
16 
17 
18 
 

โปรเจ็คเตอร ์
ชดุสาธิตตวัปรบัความเร็วของมอเตอร ์
ชดุอปุกรณต์รวจจบั 
ชดุอปุกรณร์ะบบควบคมุเพาเวอรส์  าหรบัมอเตอร ์
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 

เครื่องฉายขา้มศีรษะ 
จอ 100” 
จอ 200” 
เครื่องถ่ายเอกสารสี 
เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว – ด า 
เครื่องอดัส าเนา 
หวัแรง้ 
มิเตอร ์
สโคป 
ตูล้  าโพง 
ตูเ้หล็กเก็บอปุกรณ ์
โต๊ะเอนกประสงค ์
เกา้อีน้วม 
ชดุทดลอง เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแรงเคล่ือนไฟฟ้าตา่งระดบั 
เครื่องวดัปรมิาณไฟฟ้า เอนกประสงคแ์บบดจิิตอล 
ชดุทดลองการท างานหลกัของไมโครโปรเซสเซอร ์
กลัวาลอมิเตอร ์
เครื่องวดัปรมิาณไฟฟ้า เอนกประสงคแ์บบ 2 ระบบ 
ชดุทดลองการควบคมุมอเตอรด์ว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ชดุทดลองสาธิตการท างานของฮารด์แวรค์อมพิวเตอร ์
ชดุทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
ชดุทดลอง ฝึกอิเล็กทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม 
การควบคมุเครื่องกลไฟฟ้า 
ชดุทดลองวงจรไฟฟ้า 
ชดุความตา้นทานเปล่ียนคา่ได ้
ชดุทดลอง วดัระดบัความเขม้ของเสียงระบบดจิิตอล 
เครื่องออสซิโลสโคป 
เครื่องวดั  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   หอ้งสมดุศนูยศ์กึษาการพฒันาครู  คณะครุศาสตร ์ มีหนงัสือ  ต าราเรียน  วารสาร   
           และนิตยสาร   
15.3 หอ้งสมดุคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 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 ช่ือเรื่อง 
  - ภาษาตา่งประเทศ   จ านวน   25   ช่ือเรื่อง 
 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลท่ีให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขปของ
บทความและเอกสาร 

1.  ซีดี-รอม ไดแ้ก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
2.  ระบบออนไลน ์ไดแ้ก่ Proquest Digital dissertation 

 ฐานขอ้มลูฉบบัเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายละเอียดเอกสารฉบบัเต็ม หนงัสือ 
วารสาร และวิทยานิพนธอิ์เล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 
  1. Link (Springer) 
  2. HW Wilson Omni File: Full Text Select 
  3. Blackwell Journal Online 
  4. Thailis 
  5. Net Library e-books 
 ฐานขอ้มลูของส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
(KPRU Library Database) ซึ่งเป็นฐานขอ้มลูท่ีหอ้งสมดุสรา้งขึน้มาเอง และสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร ์
ระบบออนไลน ์เชน่  
  1. ฐานขอ้มลูบรรณานกุรมทรพัยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  2. ฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์
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16.  งบประมาณ 
 หมวดเงนิ งบประมาณทีต่้องการ หมายเหตุ 

2549 2550 2551 2552 
คา่เงินเดือนคา่จา้งประจ า 200,000 200,000 300,000 300,000  
คา่จา้งชั่วคราว 100,000 100,000 150,000 150,000  
คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ 300,000 300,000 300,000 300,000  
คา่สาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000  
คา่ครุภณัฑ ์ 5,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000  
คา่ท่ีดนิและคา่สิ่งก่อสรา้ง - - - -  
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.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  รวมจ านวนหน่วยกิต   34      หน่วยกิต 
1.) กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร     9 หนว่ยกิต 
2.) กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์     8 หนว่ยกิต 
3.) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์     6 หนว่ยกิต 
4.) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์   9 หนว่ยกิต 
5.) กลุม่วิชาพลศกึษาและนนัทนาการ    2 หนว่ยกิต 

 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า)  89 หน่วยกิต 

1.) กลุม่วิชาปฏิบตักิารและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  5 หนว่ยกิต 
2.) กลุม่วิชาเนือ้หา  (ไมน่อ้ยกว่า)     84 หนว่ยกิต  
2.1)  วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้นบงัคบั    18 หนว่ยกิต  
2.2)  วิชาเอกบงัคบั      33 หนว่ยกิต 
2.3)  วิชาเลือกเอก (ไมน่อ้ยกวา่)     33 หนว่ยกิต 
 

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

1.) กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร     9 หนว่ยกิต 
2.) กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์      8 หนว่ยกิต 
3.) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์      6 หนว่ยกิต 
4.) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์    9 หนว่ยกิต 
5.) กลุม่วิชาพลศกึษาและนนัทนาการ    2 หนว่ยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกิต  (ไม่น้อยกว่า)  89 หน่วยกิต 
1.) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิารและฝึกประสบการณว์ิชาชีพ   5 หน่วยกิต 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา        น (ท-ป-อ)         
5654801 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  5(0-450)

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

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

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

   Applied Industrial Technology Physics 
5511218 การฝึกฝีมือช่างเบือ้งตน้      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 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม      3(3-0-6) 
  Computer Technology Mathematics  
  
2.2) วิชาเอกบังคับ        33  หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา        น (ท-ป-อ)         
5503101 คอมพิวเตอรใ์นงานอตุสาหกรรม     3(2-2-5) 

   Industrial Computer 
5511220 วสัดศุาสตร ์       3(3-0-6) 
  Engineering Materials 
5512405 กลศาสตรว์ิศวกรรม      3(3-0-6) 
  Engineering Mechanics 
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์     3(2-2-5) 
  Computer Programming 
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา        น (ท-ป-อ)    
5651701 วิเคราะหว์งจรไฟฟ้าส าหรบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
  Electrical Circuit Analysis for Computer Technology    
5652201 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวิธี     3(2-2-5) 
  Data Structures and Algorithms 
5652401 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมคอมพิวเตอร ์    3(3-0-6) 
  Computer Engineering Mathematics  
5652701 อิเล็กทรอนิกสเ์ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 
  Electronic Computer Technology 
5653101 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน้   3(3-0-6) 
  English for Communication and Information Retrieval 
5653901 การวิจยัการด าเนินงานเบือ้งตน้     3(3-0-6) 
  Introduction to Operation Research 
5654903 การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์   3(0-3-2) 
  Research and Development in Computer Technology 

 
2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่น้อยกว่า)      33  หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา        น (ท-ป-อ)         
5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข์ัน้สงู    3(2-2-5) 
  Advance Computer Programming 
5652302 ระบบปฏิบตักิาร       3(2-2-5) 
  Operating Systems 
5652601 การเขียนแบบและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร ์   3(2-2-5) 
  Computer Drawing and Design 
5652602 คอมพิวเตอรก์ราฟิกส ์      3(2-2-5) 
  Computer Graphics 
5652702 การออกแบบระบบดจิิตอล     3(2-2-5)
  Digital Systems Design 
5652703 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร ์    3(2-2-5) 
  Microprocessor Systems Design 
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รหัสวิชา     ชื่อวิชา        น (ท-ป-อ)         
5653307 ระบบฐานขอ้มลู       3(2-2-5)

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

   Software Engineering 
5653309 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอรเ์น็ต    3(2-2-5) 
  Internet Programming 
5653310 การเขียนโปรแกรมบนอปุกรณพ์กพาและการส่ือสารไรส้าย  3(2-2-5) 
  Mobile Programming and Wireless Communication 
5653615 ระบบส านกังานอตัโนมตัิ      3(2-2-5) 
  Automatic Office Systems 
5653616 การจดัการงานวิศวกรรมดว้ยคอมพิวเตอร ์   3(2-2-5) 
  Computer Aided Engineering Management 
5653705 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์     3(2-2-5) 
  Computer Architecture 
5653706 ระบบควบคมุอตัโนมตัิ      3(2-2-5) 
  Automatic Control System 
5653707 เทคนิคการเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 
  Computer Interfacing 
5653708 การประยกุตใ์ชง้านไมโครโปรเซสเซอรข์ัน้สงู   3(2-2-5) 

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

  Noise Reduction in Electronic Circuits 
5654201 การส่ือสารขอ้มลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์   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 

 



 16 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา        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 การรบัรูร้ะยะไกล      3(3-0-6) 
  Remote Sensing       
5654603 ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 
  Computer Security 
5654604 คอมพิวเตอรเ์ก่ียวกบัการพิมพ ์     3(2-2-5) 

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

   Robotics Engineering 
 5654705 เรื่องเฉพาะทางดา้นระบบและสญัญาณ    3(2-2-5) 
   Selected Topic in Signals and System 
 5654706 เรื่องเฉพาะทางดา้นระบบอจัฉรยิะและหุน่ยนต ์   3(2-2-5) 
   Selected Topic in Intelligent Systems and Robotics   
  
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต  
 หมวดวิชาเลือกเสรีเป็นวิชาท่ีนกัศกึษา เลือกเรียนไดต้ามความถนดัและตามความสนใจมี
จดุประสงคเ์พ่ือใหน้กัศกึษามีโลกทศันท่ี์กวา้งขวางขึน้ 
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17.4   แผนการศึกษา 

แผนการศกึษาหลกัสตูร  4  ปี   เรียน (ไมน่อ้ยกวา่)  132   หนว่ยกิต 
ปรญิญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

 
ปีการศึกษาที ่   1 

ปีการศึกษาที ่ 1  ภาคเรียนที ่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป อ 
5501101 คอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ 3 2 2 5 
5501102 ฟิสิกสเ์ทคโนโลยีอตุสาหกรรมประยกุต ์  3 2 2 5 
5511218 การฝึกฝีมือช่างเบือ้งตน้ 3 0 4 2 
5511219 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 2 5 
1541001 ทกัษะการรบัสาร 3 2 2 5 
1551001 องักฤษเพ่ือการส่ือสาร  1 2 2 0 4 
4001001 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา 2 2 0 4 
4091003 คณิตศาสตรก์บัการตดัสินใจ     2 1 2 3 

 รวมหน่วยกิต 21 13 14 33 
 
 

ปีการศึกษาที ่ 1  ภาคเรียนที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป อ 
5511220 วสัดศุาสตร ์ 3 3 0 6 
5511401 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 3 3 0 6 
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 2 2 5 
5651701 วิเคราะหว์งจรไฟฟ้าส าหรบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3 2 2 5 
1511001 จรยิธรรมกบัมนษุย ์ 2 2 0 4 
1551003 ทกัษะการฟัง – การพดู  ภาษาองักฤษ  1 2 2 0 4 
2531002 วิถีไทย        2 2 0 4 
4001003 การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ 2 2 0 4 

 รวมหน่วยกิต 20 18 4 38 
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ปีการศึกษาที ่   2 

ปีการศึกษาที ่ 2  ภาคเรียนที ่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป อ 
5512405 กลศาสตรว์ิศวกรรม 3 3 0 6 
5652201 โครงสรา้งขอ้มลูและขัน้ตอนวิธี 3 2 2 5 
5652401 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 3 3 0 6 
5652701 อิเล็กทรอนิกสเ์ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3 2 2 5 
5652702 การออกแบบระบบดจิิตอล 3 2 2 5 
1161003 การลีลาศเพ่ือสขุภาพ 2 1 2 3 
1551005 ภาษาองักฤษปฏิบตักิาร 2 1 2 3 
2521001 ทอ้งถ่ินศกึษา 2 2 0 4 

 รวมหน่วยกิต 21 16 10 37 
 
 

ปีการศึกษาที ่ 2  ภาคเรียนที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป อ 
5652301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข์ัน้สงู 3 2 2 5 
5652302 ระบบปฏิบตักิาร 3 2 2 5 
5652601 การเขียนแบบและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร ์ 3 2 2 5 
5652602 คอมพิวเตอรก์ราฟิกส ์ 3 2 2 5 
5652703 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร ์ 3 2 2 5 
1001002 การคิดวิเคราะห ์ การคน้ควา้และการใชเ้หตผุล 2 2 0 4 
1631001 การศกึษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ ์ 2 2 0 4 
2061001 สงัคีตนิยม 2 2 0 4 

 รวมหน่วยกิต 21 16 10 37 
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ปีการศึกษาที ่   3 
ปีการศึกษาที ่ 3  ภาคเรียนที ่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป อ 
5653101 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน้ 3 3 0 6 
5653307 ระบบฐานขอ้มลู 3 2 2 5 
5653615 ระบบส านกังานอตัโนมตัิ 3 2 2 5 
5653705 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3 2 2 5 
3541001 การเป็นผูป้ระกอบการ 2 2 0 4 
4121004 คอมพิวเตอรแ์ละส่ือประสม 3 2 2 5 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

 รวมหน่วยกิต 20 15 10 35 
 
 

ปีการศึกษาที ่ 3  ภาคเรียนที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป อ 
5503101 คอมพิวเตอรใ์นงานอตุสาหกรรม 3 2 2 5 
5503102 ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม 3 2 2 5 
5653308 วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 3 3 0 6 
5653901 การวิจยัการด าเนินงานเบือ้งตน้ 3 3 0 6 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 

 รวมหน่วยกิต 15 12 6 27 
 

ปีการศึกษาที ่   4 
ปีการศึกษาที ่ 4  ภาคเรียนที ่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป อ 
5654201 การส่ือสารและเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์ 3 2 2 5 
5654701 การพฒันาหุน่ยนตข์นาดเล็ก 3 2 2 5 
5654903 การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3 0 3 2 

 รวมหน่วยกิต 9 4 7 12 
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ปีการศึกษาที ่ 4  ภาคเรียนที ่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป อ 
5654801 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 5 0 450 0 

      
 รวมหน่วยกิต 5 0 450 0 

 
 
17.5  ค าอธิบายรายวิชา 
    ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  รวมจ านวนหน่วยกิต   34 หน่วยกิต 

1.) กลุม่วิชาภาษาและการส่ือสาร     9 หนว่ยกิต 
2.) กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์      8 หนว่ยกิต 
3.) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร ์      6 หนว่ยกิต 
4.) กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    9 หนว่ยกิต 
5.) กลุม่วิชาพลศกึษาและนนัทนาการ     2 หนว่ยกิต 

(ดังรายระเอียดในภาคผนวก  ก) 
 

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

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

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาท่ีก าลังศึกษาอยู่ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ณ สถาบันหรือ
องคก์รของรฐัหรือเอกชน หรือโรงงานอตุสาหกรรม การฝึกงานจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะวิชา และ
นกัศกึษาตอ้งสง่บนัทกึรายงานการฝึกงานเพ่ือประกอบการประเมินผลการฝึกงานดว้ย 

 
2.) กลุ่มวิชาเนือ้หา (ไม่น้อยกว่า)        87 หน่วยกิต 

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

   Introduction to Computer 
ศกึษาและปฏิบตัิตามแนวคิดทางคอมพิวเตอร ์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอรก์าร

ติดต่อประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดในการประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์ขัน้ตอนการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้
ภาษาระดบัสงู 
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5501102 ฟิสิกสเ์ทคโนโลยอุีตสาหกรรมประยุกต ์   3(2-2-5) 

Applied Industrial Technology Physics 
ศึกษาหลกัการท างาน การใหค้วามหมายของค าต่าง ๆ ในทางฟิสิกส์ โดยเฉพาะ

ดา้นไฟฟ้า รูจ้กัวิธีต่อและบดักรีส่วนประกอบ รูแ้บบวงจรไฟฟ้า  รูจ้กัเครื่องมือท่ีจ าเป็นเก่ียวกับวิธีใช ้                
วิธีแก้ข้อไขขัดข้อง ตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านศึกษารายละเอียด
เครื่องใชไ้ฟฟ้าแตล่ะชนิด พรอ้มทัง้การค านวณและการปฏิบตักิาร 

ปฏิบตักิารทดลองดา้นไฟฟ้าและบดักรีสว่นประกอบวงจรไฟฟ้า  การใชเ้ครื่องมือท่ีใช้
ตรวจซอ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า  

 
5511218 การฝึกฝีมือช่างเบือ้งต้น     3(0-4-2) 

   Basic Workshop Practice 
ปฏิบตังิานทางดา้นฝีมือชา่งเบือ้งตน้ ตามแผนการฝึกท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยัฯ และ

มีเนือ้หาการฝึก ประกอบดว้ย งานตะไบ งานเครื่องจกัรกลการผลิต งานท่อและโลหะแผน่ งานเช่ือม
และชา่งไฟฟ้า 

 
5511219 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5) 

   Engineering Drawings 
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตรฐานการใหข้นาด มาตรฐานตวัอักษร                     

การรา่งแบบ การอ่าน และเขียนภาพ 3 มิติ การอ่าน และเขียนภาพฉาย ระบบภาพฉายในงานเขียน
แบบ การอ่านและเขียนภาพตดัและประกอบของชิน้งาน  แบบส าหรบังานทางไฟฟ้า แบบส าหรบั 
งานก่อสรา้ง แบบส าหรบังานดา้นคอมพิวเตอร ์ 

ปฏิบตัิการเขียนแบบเขียนแบบสากล มาตรฐานการใหข้นาด มาตรฐานตวัอกัษร                     
การรา่งแบบ การอา่น และเขียนภาพ 3 มิติ การอ่าน และเขียนภาพฉาย ระบบภาพฉายในงานเขียน
แบบ การอา่นและเขียนภาพตดัและประกอบของชิน้งาน แบบส าหรบังานทางไฟฟ้า แบบส าหรบั 
งานก่อสรา้ง แบบส าหรบังานดา้นคอมพิวเตอร ์การใชค้อมพิวเตอรช์ว่ยในงานเขียนแบบเบือ้งตน้ 
(ออโตแคต) 

 
5511401 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม      3(3-0-6) 

   Engineering Mathematics  
ศึกษาการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ล าดับและอนุกรมของจ านวน   อนุกรมของ

ฟังกช์นัและอนกุรมฟูเรียร ์การกระจายอนกุรมเทยเ์ลอรข์องฟังกช์นั  เมทรกิซ ์ ผลการแปลงลาปลาซ   
สมการเชิงอนพุนัธแ์ละการน าไปใช ้  ระบบสมการเชิงอนพุนัธเ์ชิงเสน้และการน าไปใช ้
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5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

   English for Industrial Work 
ศกึษาการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานดา้นอตุสาหกรรม  โดยมุ่งพฒันา

และฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน  การเขียน  การฟังและการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกั บงาน
อตุสาหกรรม  เช่น การอ่านบทความ  ดา้นเทคนิค  บนัทึกขอ้ความ  คู่มือการใชเ้ครื่องมือ  อปุกรณ์
เครื่องจกัร  ผลิตภณัฑต์ามระบบมาตรฐานอตุสาหกรรม เขียนรายงานสัน้ๆบรรยายและน าเสนอ 

ปฏิบตักิารใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานดา้นอตุสาหกรรมโดยมุง่พฒันาและ
ฝึกฝนทกัษะดา้นการอ่าน  การเขียน  การฟัง  และการพดูในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอตุสาหกรรม   

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

   Industrial Computer 
ศกึษาและปฏิบตั ิการน าคอมพิวเตอรม์าใชใ้นงานอตุสาหกรรม  ระบบการประมวล

ขอ้มลูการน าโปรแกรมมาใชก้บัการจดัการอตุสาหกรรม  การออกแบบตา่งๆ  ตลอดจนการน าขอ้มูล
จากระบบอินเตอรเ์น็ต มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานดา้นอุตสาหกรรมใน
แผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมและการประยกุตใ์ชอ้ปุกรณค์อมพิวเตอรใ์นการควบคมุ
อตัโนมตัิ 

 
5511220 วัสดุศาสตร ์       3(3-0-6) 

   Engineering Materials 
  ศกึษาความส าคญัและประโยชนข์องวสัดวุิศวกรรม เชน่ โลหะ พลาสตกิ 
วสัดโุพลีเมอร ์คอนกรีต ซีเมนต ์ยางมะตอย และไม ้เฟสไดอะแกรมและความหมาย การทดสอบ
คณุสมบตัิของวัสดุวิศวกรรมและความหมาย การศึกษาโครงสรา้งในระดบัจุลภาคและมหภาคท่ี
สมัพนัธก์บัคณุสมบตัิของวสัดวุิศวกรรม กระบวนการผลิตผลิตภณัท่ี์ใชว้สัดวุิศวกรรม วสัดวุิศวกรรม 
และการประยกุตใ์ชว้สัดวุิศวกรรมในงานทางวิศวกรรม 
 
5512405 กลศาสตรว์ิศวกรรม        3(3-0-6) 

   Engineering Mechanics 
ศึกษาระบบของแรง  แรงลัพธ์ และการสมดุลของอนุภาคและวัตถุแกร่ง  

จุดศนูยถ์่วง และจุดสมดลุของวตัถุใน 2 มิติ และ 3 มิติ การประยุกตส์มการสมดุลในการวิเคราะห์
แรง การวิเคราะห ์แรงกระจายบนคาน และเคเบิล ความเสียดทานในภาวะแห้ง งานเสมือนและ
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เสถียรภาพโมเมนตค์วามเฉ่ือยของพืน้ท่ี การค านวณก าลงัของเครื่องจกัร การควบคมุเครื่องจกัรดว้ย
ระบบแมกคาทานิค การวิเคราะห ์โครงสรา้ง อาทิเช่น โครงขอ้หมุน โครงข้อแข็ง และเครื่องจักร 
ความฝืด โมเมนตค์วามเฉ่ือยของพืน้ท่ีและมวล หลกัการของงานสมมุติ การศึกษาเสถียรภาพของ
โครงสรา้ง 
  
5651301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์    3(2-2-5) 

   Computer Programming 
ศึกษาประวตัิความเป็นมาของคอมพิวเตอรศ์าสตร ์และสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

เซ็ทและฟังกช์ั่น ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ ขัน้ตอนวิธีและทางแก้ปัญหาภาษาขัน้ตอนวิธี การฝึกเขียน
ชดุค าสั่งภาษาระดบัสงูท่ีมีโครงสรา้งท่ีทนัสมยั การทดสอบชดุค าสั่งและการกนัผิดพลาด โครงสรา้ง
พืน้ฐานของคอมพิวเตอร ์แบบวอนนอยแมนการจัดเก็บข้อมูล การประมวล ผลข้อมูลการเขียน
ชดุค าสั่งภาษาแอสเซมบลี ผลกระทบตอ่สงัคมของคอมพิวเตอร ์การท างานรว่มกนัระหว่างฮารด์แวร์
และซอฟตแ์วร ์การประมวลผล ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกสว์ิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม    
การเขียนโปรแกรม ดว้ยภาษาระดบัสูง การเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาทาง
วิศวกรรม 

ปฏิบตัิการท างานร่วมกันระหว่างฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์การประมวลผลขอ้มูล                    
แบบอิเล็กทรอนิกสว์ิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเขียนโปรแกรม ดว้ยภาษาระดับสูง                     
การเขียนโปรแกรมเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรม  

 
5651701 วิเคราะหว์งจรไฟฟ้าส าหรับเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์  3(2-2-5) 
  Electrical Circuit Analysis for Computer Technology 

ศึกษาปริมาณพืน้ฐานทางไฟฟ้า อุปกรณ์แอกตีฟ อุปกรณ์พาสซีฟ กฎของโอหม์            
กฎของเคอรช์อฟฟ์ แหล่งจ่ายอิสระและไม่อิสระ วงจรออปแอมป์เบือ้งตน้ วงจรออปแอมป์เชิงอุดม
คติ การวิเคราะหว์งจรแบบโนด การวิเคราะหว์งจรแบบเมซ การซอ้นทบั ทฤษฎีของเทวินินและนอร์
ตนั การวิเคราะหว์งจรดีซี  และเอซี  การวิเคราะหว์งจรท่ีประกอบดว้ยตวัตา้นทานตัวเหน่ียวน าตวั
เก็บประจุไดโอด ทรานซิสเตอร ์และหมอ้แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรขยายวงจรแปลงสญัญาณ
อนาล็อกเป็นวงจรดิจิตอล และวงจรแปลงสญัญาณดิจิตอลใหเ้ป็นสญัญาณอนาล็อก  การมอดเูลต
แบบดจิิตอล 

ปฏิบตัิใชเ้ครื่องมือพืน้ฐานและเครื่องมือวัดพืน้ฐานทางไฟฟ้า  เช่น เครื่องก าเนิด
สัญญาณ  แหล่งจ่ายไฟ  มัลติมิ เตอร  ์ออสซิลโลสโคป  ได้ถูกต้องและช านาญ  ได้รู ้จักอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสพื์น้ฐาน การน าไปใชง้านรวมถึงขอ้จ ากดัในการใชง้าน นกัศกึษาสามารถน าทฤษฎีท่ีได้
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ศึกษามาท าการทดสอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือวัดท่ีมีอยู่จริง  และรูจ้ักน าหลักการต่างๆ มา
ประยกุตใ์ชง้าน ในทางปฏิบตั ิรวมถึงรูจ้กัวิเคราะหปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งทดลอง 

 
5652201 โครงสร้างข้อมูลคอมพวิเตอร ์     3(2-2-5) 

   Computer Data Structures 
ศกึษาการนิยามนามธรรมขอ้มลู การออกแบบส่วนชดุค าสั่งเชิงวตัถ ุหลกัการ

โปรแกรมเชิงวตัถ ุโครงสรา้งขอ้มลูพืน้ฐานอนัไดแ้ก่  รายการ  แถวล าดบั  การเรียงทบัซอ้น   
การเรียงล าดบั  ตน้ไม ้ และ ความซบัซอ้นการใชก้ลุม่ชัน้  

ปฏิบตัิออกแบบส่วนชุดค าสั่งเชิงวัตถุ และการออกแบบส่วนชุดค าสั่งขนาดใหญ่
พืน้ฐานวิศวกรรม สว่นชดุค าสั่ง มิตสิมัพนัธข์องมนษุยก์บัการออกแบบส่วนชดุค าสั่ง 

 
5652401 คณิตศาสตรว์ิศวกรรมคอมพวิเตอร ์    3(3-0-6) 

   Computer Engineering Mathematics  
ศึกษาค่าความคลาดเคล่ือน  การประมาณค่าฟังก์ชัน  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ

สมการพีชคณิตและสมการอดิสยั   ผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเสน้   การประมาณค่า
แบบก าลงัสองนอ้ยสุด การประมาณค่าในช่วง  การหาอนุพนัธแ์ละปริพนัธเ์ชิงตวัเลข   ผลเฉลยเชิง
ตวัเลขของสมการ  เชิงอนพุนัธส์ามญั 

 
5652701 อิเล็กทรอนิกสเ์ทคโนโลยีคอมพวิเตอร ์   3(2-2-5) 
  Electronics Computer Technology 
  ศกึษาและปฏิบตัสิญัญาณทางอิเล็กทรอนิกส ์วงจรขยายแบบตา่งๆ  
และแบบจ าลอง คณุสมบตัิทางกายภาพและไฟฟ้าของไดโอด การประยกุตใ์ชง้านไดโอด วงจรจ่าย
ก าลัง คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของทรานซิสเตอรแ์บบไบโพลาร์ การใช้งานไบโพลาร์
ทรานซิสเตอรใ์นวงจรขยายและ วงจรลอจิกอินเวอรต์เตอร  ์คณุสมบตัิทางกายภาพและไฟฟ้าของ
ทรานซิสเตอร ์ แบบเฟต การใชง้านมอสเฟตในวงจรขยาย และวงจรลอจิกอินเวอรต์เตอรอ์อปแอมป์
และการใชง้านในวงจรเชิงเสน้  วงจรออสซิลเลเตอร  ์วงจรขยายก าลังแนะน าอิเล็กทรอนิกสก์ าลัง
เบือ้งตน้ 

ปฏิบตัิการโดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัสญัญาณทางอิเล็กทรอนิกส ์วงจรขยายแบบตา่ง ๆ 
และแบบจ าลอง คณุสมบตัิทางกายภาพและไฟฟ้าของไดโอด  การประยกุตใ์ชง้าน   ไดโอด วงจรจา่ย
ก าลัง คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของทรานซิสเตอรแ์บบไบโพลาร ์การใช้งานไบโพลาร์
ทรานซิสเตอรใ์นวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอรต์เตอร ์คุณสมบัติทางกายภาพและไฟฟ้าของ
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ทรานซิสเตอรแ์บบเฟต  การใชง้านมอสเฟตในวงจรขยายและวงจรลอจิกอินเวอรต์เตอร ์ออปแอมป์และ
การใชง้านในวงจรเชิงเสน้วงจร ออสซิลเลเตอร ์วงจรขยายก าลงั  และอิเล็กทรอนิกสก์ าลงัเบือ้งตน้ 
 
5653101 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารและการสืบค้น   3(3-0-6) 

   English for Communication and Information Retrieval 
ศกึษาและพฒันาดา้นการฟัง การพดู การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพ่ือการ

ติดต่อและการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและ
ผูอ่ื้น การใหข้อ้มูลและค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรูส้ึก   การอ่านและการเขียนเพ่ือการ
ส่ือความหมายและการติดตอ่เช่น การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การสืบคน้ 
และการใชพ้จนานุกรม การกรอกแบบฟอรม์และการเขียนขอ้ความง่าย ๆ ฯลฯ และโดยอาศยัการ
สืบคน้ ขอ้มูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจาก
แหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ เชน่ หนงัสือพิมพ ์วารสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ระบบเครือขา่ยขอ้มลูสนเทศเป็นตน้ 
 
5653901 การวิจัยการด าเนินงานเบือ้งต้น    3(3-0-6) 
  Introduction to Operation Research 

ศกึษาแนะน าระเบียบและวิธีการส าหรบัการท าโครงงานวิศวกรรม   การหาและการ
จดัท าขอ้มูล แนวทางด าเนินโครงงานวิศวกรรม  แนวทางการทดสอบเพ่ือหาผลลพัธแ์ละขอ้มลูจาก
โครงงาน การประมวลผลและวิเคราะหโ์ครงงาน  วิธีการจัดท าเอกสารและรายงาน  การน าเสนอ
โครงงาน  ศกึษาการใชเ้ครื่องมือและอปุกรณก์ารท าโครงงานวิศวกรรม 

 
5654903 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์   3(0-3-2) 

   Research and   Development in Computer Technology 
ศกึษาหวัขอ้โครงงานทางวิศวกรรม เพ่ือศกึษา คน้ควา้ ทดลอง และพฒันาโครงงาน

โดยจะตอ้งมีการส่งปริญญานิพนธ ์เม่ือจบภาคการศึกษา ซึ่งจะประกอบดว้ย โดยหัวขอ้โครงงาน
จะตอ้งสอดคลอ้งกบักลุม่สาขาวิชาท่ีนกัศกึษาเลือกเรียน 

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

   Advance Computer Programming 
ศกึษาหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบดว้ยแนวคิด

เชิงวตัถุ การเขียนโปรแกรมประยุกตด์ว้ยภาษาร่วมสมัยปฎิบิตการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้
ภาษารว่มสมยั 
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5652302 ระบบปฏิบัตกิาร      3(2-2-5) 

   Operating Systems 
ศึกษาถึงวิธีการท างาน และส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม     

ควบคมุระบบ การท างานทีละโปรแกรมการท างานพรอ้มกันหลายโปรแกรม ระบบแบ่งเวลาระบบ
หน่วยความจ าชั่วคราวไมโครโปรแกรมมิ่ง การจดัการทรพัยากรของระบบซึ่งรวมถึงหน่วยความจ า
โปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ และแฟ้ มข้อมูล  ปัญ หาพื ้นฐานต่างๆ ท่ี เก่ี ยวกับการท างานของ
โปรแกรมควบคมุระบบ เช่นการจงัหวะประสานงานการรอคา้ง ภาวะอดอยาก ภาวะพรอ้มกันการ
ก าหนดล าดบัชิน้งาน การแบ่งหน่วยความจ าเสมือน ปัญหารกัษาความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัว การท างานแบบขนานทั้งแบบแน่นและแบบหลวมระบบหลายหน่วยท างาน การส รา้ง
ระบบงานแบบทนความผิดพรอ่ง                               

ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรม ควบคมุระบบ การท างานท่ีละโปรแกรมการท างานพรอ้ม
กันหลายโปรแกรม ระบบแบ่งเวลา ระบบหน่วยความจ าชั่วคราวไมโครโปรแกรมมิ่ง  การสรา้ง
ระบบงานแบบทนความผิดพรอ่ง                               

 
5652601 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพวิเตอร ์   3(2-2-5) 

   Computer Drawing and Design 
ศกึษาตัง้แตศ่กึษาหลกัการและวิธีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการออกแบบวงจรไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส ์แผนภมูิสถิตใินงานอตุสาหกรรม 
ปฏิบตัิการเขียนแบบและออกแบบดว้ยคอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ

ออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์    
 

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

ศึกษาระบบกราฟิกสท์ั่วไป การรบัเขา้เชิงกราฟิกส ์อุปกรณ์แสดงผลกราฟิกสก์าร
แปลงใน 2 มิต ิและ 3 มิต ิการมองใน 3 มิตแิบบจ าลองของพืน้ผิวแบบจ าลองของสภาพการมองเห็น 
การเคล่ือนไหว ระบบคอมพิวเตอรก์ราฟิกส ์

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

   Digital Systems Design   
ศกึษาระบบดจิิตอลเทียบกบัอนาลอก ระบบตวัเลขและรหสัแบบตา่งๆ วงจรดิจิตอล

พีชคณิตแบบบูลีน หลักการวงจรตรรกเชิงผสม หลักการวงจรตรรกเชิงล าดับ การออกแบบในชัน้
รีจิสเตอร ์ 

ปฏิบตัิการใชค้อมพิวเตอรช์่วยออกแบบการประยุกตใ์ชง้านตา่งๆ ในระบบดิจิตอล
เทียบกับ อนาลอก ระบบตวัเลขและรหัสแบบต่าง ๆ วงจรดิจิทัล พีชคณิตแบบบูล หลักการวงจร
ตรรกเชิงผสม หลกัการวงจรตรรกเชิงล าดบั การออกแบบในชัน้รีจิสเตอร ์ 

 
5652703 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร ์   3(2-2-5) 

   Microprocessor Systems Design 
ศึกษาโครงสรา้งและการท างานภายในของของไมโครโพรเซสเซอร ์หน่วยค านวณ

และตรรกะ โครงสรา้งเรจิสเตอร ์ระบบบสัหน่วยควบคมุหน่วยความจ า อุปกรณร์บัเขา้และส่งออก
สถาปัตยกรรม  ไมโครโพเซสเซอรแ์บบต่างๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีหรือโปรแกรม
ภาษาท่ีเหมาะสม 

ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีหรือโปรแกรมภาษาท่ีเหมาะสมควบคมุ
หน่วยค านวณและตรรกะ โครงสรา้งเรจิสเตอร ์ระบบบสัหนว่ยควบคมุหนว่ยความจ า อปุกรณร์บัเขา้
และสง่ออกสถาปัตยกรรมไมโครโพเซสเซอรแ์บบตา่งๆ 

 
5653307 ระบบฐานข้อมูล      3(2-2-5)

   Database Systems 
ศกึษาตวัแบบและระเบียบวิธีการรว่มสมยัในการแทนการจดัเก็บ และคน้คืนขอ้มูล

สารสนเทศจ านวนมากท่ีเก็บอยูใ่นอปุกรณ ์ภายนอกมมุมองตา่งๆ ของขอ้มลูเม่ือมองจากระบบเช่ือม
ประสานกบัผูใ้ชแ้ละค าสั่งประยกุต ์ฐานขอ้มลูเชิงชัน้ แบบข่ายงานแบบเชิงสมัพนัธแ์ละแบบเชิงวตัถ ุ
ชนิดของภาษาสอบถามดิกชันนารีขอ้มูล กรณีศึกษาเก่ียวกับภาษาและระบบฐานขอ้มูล ท่ีใชก้ัน
แพรห่ลาย   การรกัษาความปลอดภัยส าหรบัขอ้มูล การส ารองขอ้มลู การรกัษาความถูกตอ้งความ
เช่ือถือไดแ้ละความคงสภาพของขอ้มลู 

ปฏิบัติภาษาระบบฐานขอ้มูลท่ีใชก้ันแพร่หลายการรกัษาความปลอดภัยส าหรบั
ขอ้มลู การส ารองขอ้มลู การรกัษาความถกูตอ้งความเช่ือถือไดแ้ละความคงสภาพของขอ้มลู 
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5653308 วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์      3(3-0-6)

   Software Engineering 
ศึกษาหลักการในการผลิตซอฟตแ์วร ์คือ  ระบบคอมพิวเตอรเ์ชิงวิศวกรรมการ

วางแผน โครงการดว้ยซอฟตแ์วร  ์การก าหนดสิ่งท่ีตอ้งการในซอฟตแ์วร ์การออกแบบซอฟตแ์วร์ การ
เขียนโปรแกรมแปลภาษาและการ ถอดรหัส การท าคุณภาพของ ซอฟตแ์วร์ เทคนิคการทดสอบ
ซอฟทตแ์วร ์การบ ารุงรกัษาและ การจดัการติดตัง้ซอฟตแ์วร ์และเทคนิคการจดัการการประมาณ
ราคาซอฟตแ์วร ์

 
5653309 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอรเ์น็ต    3(2-2-5) 
  Internet Programming 
  ศึกษาแนะน าเก่ียวกับเทคโนโลยีของอินเตอรเ์น็ต การประยุกตแ์ละการพัฒนาส่ือ
ทางอินเตอรเ์น็ต ซอฟตแ์วรท่ี์เก่ียวข้อง รวมทั้งโครงสรา้งพืน้ฐานของเน็ตเวอรก์ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ออกแบบและสรา้งเว็บ วิชานีจ้ะเริ่มจากพืน้ฐานโดยศกึษาโพรโตคอล เอชทีทีพี และศกึษากลไก  การ
จดัการการรอ้งขอในเว็ปเซิรฟ์เวอร ์จากนัน้จะกล่าวถึงการเขียนโปรแกรมแบบ ซีจีไอ และ การสรา้ง
หนา้เว็ปแบบพลวตั ศึกษาถึงโมดลูบนเซิรฟ์เวอร ์การใชง้านคกุกี ้การติดต่อเช่ือมโยงกับฐานขอ้มูล 
การปรบัแต่งประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการเขียน
โปรแกรมในฝ่ังของบราวเซอรอี์กด้วย แต่ในวิชานีจ้ะเน้นหนักไปท่ีการเขียนโปรแกรมในฝ่ังของ
เซิรฟ์เวอร ์
  ปฏิบตัิการการออกแบบและสรา้งเว็บ วิชานีจ้ะเริ่มจากพืน้ฐานโดยศกึษาโพรโตคอล 
เอชทีทีพี และศึกษากลไก  การจัดการการรอ้งขอในเว็ปเซิรฟ์เวอร ์จากนั้นจะกล่าวถึงการเขียน
โปรแกรมแบบ ซีจีไอ และการสรา้งหนา้เว็ปแบบพลวตั ศึกษาถึงโมดลูบนเซิรฟ์เวอร ์การใชง้านคกุกี ้
การติดต่อเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล การปรบัแต่งประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน 
นอกจากนัน้ยงักล่าวถึงการเขียนโปรแกรมในฝ่ังของบราวเซอรอี์กดว้ย แต่ในวิชานีจ้ะเนน้หนกัไปท่ี
การเขียนโปรแกรมในฝ่ังของเซิรฟ์เวอร ์

 
5653310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณพ์กพาและการส่ือสารไร้สาย 3(2-2-5) 
  Mobile Programming and Wireless Communication 
  ศึกษาหลักการ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบการส่ือสาร            
ไรส้ายตามภาษารว่มสมยั 
  ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมบนอปุกรณพ์กพาในรูปแบบการส่ือสารไรส้ายตามภาษา
รว่มสมยั 
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5653615 ระบบส านักงานอัตโนมัติ     3(2-2-5) 
  Automatic Office Systems 
  ศกึษาหลกัการส านกังานอตัโนมตัิความเปล่ียนแปลงในส านกังาน การประมวลผล
ขอ้มูลการจดัเก็บ เรียกหาและท าส าเนาเครื่องมือการส่ือสารส าหรบัผูจ้ัดการ ระบบสนับสนุนและ
ระบบ   ผูเ้ช่ียวชาญ  การวางแผน  ส าหรบังานอัตโนมัติการเลือกเครื่องและโปรแกรม  ปัจจยัดา้น
สิ่งแวดลอ้มในส านกังานอตัโนมตัแินวโนม้ในส านกังานอตัโนมตัิ 
  ปฏิบตัิการประมวลผลขอ้มลูการจดัเก็บ เรียกหาและท าส าเนาเครื่องมือการส่ือสาร
ส าหรบัผูจ้ัดการ ระบบสนับสนุนและระบบ   ผูเ้ช่ียวชาญ  การวางแผน  ส าหรบังานอัตโนมัติการ
เลือกเครื่องและโปรแกรม  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในส านักงานอัตโนมัติแนวโน้มในส านักงาน
อตัโนมตั ิ

 
5653616 การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพวิเตอร ์   3(2-2-5) 

   Computer Aided Engineering Management 
ศึกษาคอมพิวเตอรช์่วยออกแบบ  และคอมพิวเตอรส์  าหรับการผลิตในโรงงาน                        

การประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบวงจรลอจิก วงจรบอรด์ องคป์ระกอบ และระบบเชิงกล อินเตอรเ์ฟส
ระหว่างคอมพิวเตอรช์่วยออกแบบแคด และคอมพิวเตอรน์ิวเมอริกัล คอนโทรล (ซี เอ็น ซี) หุ่นยนต ์
เทคโนโลยีโครงขา่ย การจดัการคอมพิวเตอร ์ส าหรบัการผลิตในงานวิศวกรรม 

ปฏิบตัิการโปรแกรมชว่ยในการออกแบบแคด และคอมพิวเตอรน์ิวเมอริกลัป์ 
คอนโทรล (ซี เอ็น ซี) หุน่ยนตส์  าหรบัการผลิตในงานวิศวกรรม 

 
5653705 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์     3(2-2-5) 

   Computer Architecture 
ศกึษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรแ์บบตา่งๆ รูปแบบของค าสั่ง ตวัเรียงทบัซอ้น แถว

ล าดับ เวกเตอร์ ระบบหลายตัวประมวลไฮเปอร์คิวบ์ เครื่องริสก์และซิสก์ โครงสร้างระบบ
หน่วยความจ า การออกแบบระบบสถาปัตยกรรมการประมวลแบบขนาน พืน้ฐานระบบปฏิบตักิารท่ี
เก่ียวกบัหลกัสถาปัตยกรรม 

ปฏิบตัทิดลองโครงสรา้งระบบหนว่ยความจ า การออกแบบระบบสถาปัตยกรรม 
การประมวลแบบขนาน พืน้ฐานระบบปฏิบตักิารท่ีเก่ียวกบัหลกัสถาปัตยกรรม 

 
5653706 ระบบควบคุมอัตโนมัติ      3(2-2-5) 

   Automatic Control System 
ศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติ การสรา้งแบบจ าลองคณิตศาสตรข์องระบบพลวัต                 

การวิเคราะหก์ารตอบสนองระบบควบคมุ เชิงเสน้ทางเวลาและทางความถ่ี การจ าลองสถานการณ์
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ของระบบไม่เป็นเชิงเสน้ การออกแบบระบบควบคมุปอ้นกลบัแบบเชิงเสน้ แนะน าระบบดิจิตอลและ
การใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นตวัควบคมุ 

ปฏิบตักิารควบคมุระบบอตัโนมตั ิ การออกแบบระบบควบคมุปอ้นกลบัแบบเชิงเสน้ 
ระบบดจิิตอลและการใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นตวัควบคมุ 

   
5653707 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพวิเตอร ์    3(2-2-5) 

   Computer Interfacing 
ศึกษาอุปกรณ์สวิทชิ่ง  การประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์จับสัญญาณ การแปลง

สญัญาณ ระบบควบคมุอตัโนมตั ิเทคนิคการเช่ือมตอ่กบัไมโครคอมพิวเตอร ์ไมโครคอนโทรเลอรแ์ละ 
การเช่ือมตอ่หุน่ยนต ์

ปฏิบตัิการประยกุตใ์ชง้านอปุกรณจ์บัสญัญาณ การแปลงสญัญาณ ระบบควบคมุ
อตัโนมตั ิเทคนิคการเช่ือมตอ่กบัไมโครคอมพิวเตอร ์ไมโครคอนโทรเลอรแ์ละ การเช่ือมตอ่หุน่ยนต ์
 
5653708 การประยุกตใ์ช้งานไมโครโปรเซสเซอรข้ั์นสูง   3(2-2-5) 

   Advance Microprocessor Applications     
   ศกึษาไมโครโปรเซสเซอรแ์บบตา่ง ๆ วิธีการใชช้ดุค าสั่งในการเขียนโปรแกรมตา่งๆ 

โดยเนน้การใชง้าน ดา้นควบคมุระบบการท างานตา่งๆ เช่น ควบคมุการท างานของเครื่องจกัรกล 
ระบบโทรศพัทแ์ละอ่ืนๆ การเช่ือมโยงระบบตา่งๆ เขา้กบัไมโครคอมพิวเตอร  ์

   ปฏิบตัิการเขียนโปรแกรมตา่งๆ โดยเนน้การใชง้าน ดา้นควบคมุระบบการท างาน
ตา่งๆ เชน่ ควบคมุการท างานของเครื่องจกัรกล ระบบโทรศพัทแ์ละอ่ืนๆ การเช่ือมโยงระบบตา่งๆ 
เขา้กบัไมโครคอมพิวเตอร ์โดยใชภ้าษาโปรแกรมสมยัใหม่ 

 
5653709 การออกแบบระบบคอมพิวเตอรฮ์ารด์แวร ์   3(2-2-5) 

   Computer Hardware System Design 
   ศกึษาการออกแบบคอมพิวเตอร ์การออกแบบหน่วยประมวลผลกลาง การอกแบบ

หน่วยควบคมุ และหนว่ยตดิตอ่อปุกรณภ์ายนอก การออกแบบหน่วยความจ าการประสานงานายใน
ระบบคอมพิวเตอร ์แนะน าระบบการประมวลผลแบบขนาน การทดลว่งหนา้และวิธีการออกแบบงจร 
การคณู การหาร 

   ปฏิบตัิการออกแบบคอมพิวเตอร ์การออกแบบหนว่ยประมวลผลกลาง การอกแบบ
หน่วยควบคมุ และหน่วยติดต่ออุปกรณ์ภายนอก การออกแบบหน่วยความจ าการประสานงานใน
ระบบคอมพิวเตอร ์แนะน าระบบการประมวลผลแบบขนาน การทดลองและวิธีการออกแบบวงจร 
การคณู การหาร 
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5653710 การก าจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส ์  3(2-2-5) 
  Noise Reduction in Electronic Circuits 
  ศกึษาสญัญาณรบกวนแบบตา่งๆ และคณุสมบตั ิการลดสญัญาณรบกวนในตวัน า 
การชีลดแ์บบตา่งๆ ระบบกราวนอิ์เล็กทรอนิกส ์การลดสญัญาณรบกวนของวงจรขยาย ช่วงความถ่ี
ใชง้านของอุปกรณ์ อุปกรณเ์ฉ่ือยงานการป้องกันการสึกกรอ่นของหนา้สมัผสั ชนิดของสายเคเบิล้ 
การออกแบบแผน่วงจรพิมพ ์
  ปฏิบตัิการออกแบบสัญญาณรบกวนแบบต่างๆ และคณุสมบตัิ การลดสัญญาณ
รบกวนในตัวน า การชีลดแ์บบต่างๆ ระบบกราวน์อิเล็กทรอนิกส์ การลดสัญญาณรบกวนของ
วงจรขยาย ช่วงความถ่ีใชง้าของอุปกรณ ์อปุกรณเ์ฉ่ือยงานการป้องกนัการสึกกร่อนของหนา้สมัผสั 
ชนิดของสายเคเบิล้ การออกแบบแผน่วงจรพิมพ ์

 
5654201 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร ์   3(2-2-5) 

   Data communication and Computer Networks 
ศกึษาและปฏิบตัิเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูลและมาตรฐานระบบเปิด การส่งขอ้มูล 

การควบคมุในระดบัเช่ือมโยงขอ้มูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอรร์ะยะใกลแ้ละระยะไกล 
ภาพรวมของเครือขา่ยระดบัทอ้งถ่ิน (แลน) ระดบัเมือง (แมน) ระดบัสากล (แวน) สถาปัตยกรรมการ
ส่ือสารและโปรโตคอล 

ปฏิบตัิการท าเครือข่ายการส่ือสารขอ้มลูและมาตรฐานระบบเปิด การส่งขอ้มูลการ
ควบคุมในระดับเช่ือมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอรร์ะยะใกล้และระยะไกล 
ภาพรวมของเครือขา่ยระดบัทอ้งถ่ิน (แลน) ระดบัเมือง (แมน) ระดบัสากล (แวน) สถาปัตยกรรมการ
ส่ือสารและโปรโตคอล 

 
5654301 ปัญญาประดษิฐ ์      3(2-2-5) 

   Artificial Intelligence 
ศึกษาหลักการเบือ้งตน้และเทคนิคการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ กลวิธีในการ

คน้หา การแทนความรู ้และการอุปนยัอตัโนมัติ การเรียนรู ้และการอุปนยัอตัโนมัติ การเรียนรูแ้ละ
ระบบปรบัตวัเองได ้การประยกุตใ์ชง้านปัญญาประดษิฐ์ เทคนิคการแทนความรอบรู ้      
แบบกรอบ กฎเกณฑแ์ละขา่ยความหมาย การคน้หาฐานความรู ้การอา้ง เหตผุลดว้ยวิธีการเดินหนา้
และถอยหลัง ตัวอย่างระบบผูเ้ช่ียวชาญการขัน้ตอนการสรา้งระบบช านาญการ การเช่ือมโยงกับ
ระบบความเขา้ใจภาษาธรรมชาต ิ

ปฏิบิติการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ การประยกุตใ์ชง้านปัญญาประดิษฐ์ เทคนิค
การแทนความรอบรู้ แบบกรอบ กฎเกณฑ์และข่ายความหมาย การค้นหาฐานความรู ้การอ้าง 
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เหตุผลด้วยวิธีการเดินหน้าและถอยหลัง ตัวอย่างระบบผู้เช่ียวชาญการขั้นตอนการสรา้งระบบ
ช านาญการ การเช่ือมโยงกบัระบบความเขา้ใจภาษาธรรมชาติ 

 
5654302 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย   3(2-2-5) 

   Network System Programming 
ศึกษาการออกแบบ พัฒนาและเขียนชุดค าสั่งท่ีใช้ระบบเครือข่ายลักษณะของ

กระบวนการ   การติดตอ่ระหว่าง กระบวนการ กฎของระบบเครือข่ายการติดตอ่ในชัน้ทรานสพอรท์ 
ตวัอยา่งชดุค าสั่งการใชร้ะบบเครือขา่ย 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม การพัฒนาและเขียนชุดค าสั่ งท่ีใช้ระบบเครือข่าย
ลกัษณะของกระบวนการการติดต่อระหว่าง กระบวนการ กฎของระบบเครือข่ายการติดต่อในชัน้ 
ทรานสพอรท์ ตวัอยา่ง ชดุค าสั่งการใชร้ะบบเครือขา่ย 
 
5654303 ปัญญาประดษิฐข้ั์นสูง      3(2-2-5) 
  Advanced Artifical Intellgence 
  ศึกษาขอบเขต ท่ีมาเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู ้โครงสรา้ง
ความจ า การหาเหตผุลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการคน้หา เกมส ์การวางแผนการเรียนรูข้องเครื่องจกัร 
การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิทศันศาสตรค์อมพิวเตอร ์และระบบผูเ้ช่ียวชาญ 
  ปฏิบตัิการหาเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู ้โครงสรา้งความจ า 
การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น เทคนิคการคน้หา เกมส ์การวางแผนการเรียนรูข้องเครื่องจักร การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาต ิทศันศาสตรค์อมพิวเตอร ์และระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

 
5654502 การจ าลองและโมเดลในงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 

   Introduction to Simulation in Industrial 
ศึกษาในเรื่องความรู้เบื ้องต้นเก่ียวกับการจ าลองปัญหา  การศึกษาตัวอย่าง

โปรแกรมการจ าลองปัญหาเทคนิคการวิเคราะหพื์น้ฐาน 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 ท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งเกมคอมพิวเตอร ์
นกัศึกษาจะไดเ้รียนเทคโนโลยีของซอฟตแ์วรท่ี์เก่ียวกับการออกแบบเกม ประกอบดว้ย ภาษาท่ีใช้
เขียนโปรแกรม รวมถึงภาษาแบบสคริปตด์ว้ย ศึกษาระบบปฏิบัติการ ระบบไฟล ์ระบบเครือข่าย 
กลไกการจ าลองสถานการณ ์และระบบส่ือผสม เนือ้หาท่ีสอนจะเลือกจากส่วนตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิทยาการดา้นเกม อาทิ การจ าลองและโมเดล กราฟิกคอมพิวเตอร ์ปัญญาประดิษฐ์การประมวลผล
แบบเรียลไทม์ ทฤษฎีของเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเกม การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร ์ การออกแบบกราฟิก และความสวยงามของเกม 

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม รวมถึงภาษาแบบสคริปตด์ว้ย ศึกษาระบบปฏิบัติการ 
ระบบไฟล ์ระบบเครือข่าย กลไกการจ าลองสถานการณ์ และระบบส่ือผสม เนือ้หาท่ีสอนจะเลือก
จากส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยาการดา้นเกม อาทิ การจ าลองและโมเดล กราฟิกคอมพิวเตอร ์
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบเรียลไทม ์ทฤษฎีของเกม วิศวกรรมซอฟตแ์วรข์องเกม การ
โตต้อบระหวา่งมนษุยแ์ละคอมพิวเตอร ์ การออกแบบกราฟิก และความสวยงามของเกม 

 
5653601 การรับรู้ระยะไกล      3(2-2-5) 

   Remote Sensing 
ศกึษาแนวคิดรากฐานของการรบัรูร้ะยะไกลองคป์ระกอบตา่งๆ ของระบบภาพถ่าย

ต่างๆ การแปลความหมายของภาพถ่ายทางอากาศเบือ้งตน้การแปลความหมายของภาพถ่าย         
ทางอากาศส าหรบัประเมินภมูิประเทศการวดัหาคา่คณุสมบตัติา่งๆ ของภาพถ่ายทางอากาศการรบัรู ้
สญัญาณไมโครเวฟดาวเทียมตา่งๆ และทรพัยากรบนพืน้โลกท่ีใชส้  าหรบัการรบัรู ้

ปฏิบัติฝึกวัดหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ของภาพถ่ายทางอากาศ การรบัรูส้ัญญาณ
ไมโครเวฟดาวเทียมตา่งๆ และทรพัยากรบนพืน้โลกท่ีใชส้  าหรบัการรบัรู ้

 
5654603 ความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร ์    3(2-2-5) 

   Computer Security 
ศึกษาการท างานเก่ียวกับการพัฒนา และ  จัดการโปรแกรมท่ีท างานดา้นความ

มั่นคงของระบบ การประเมินความเส่ียง (โครงสรา้งระบบและการประเมินค่าข้อมูล ) และระบบ
คณุลกัษณะ การปฏิบตัิการประเมินความเส่ียง ขอ้ปลีกย่อยดา้นความเส่ียง การกูคื้นเพ่ือการแยก
และบริการสารสนเทศท่ีหยุดจงัหวะ การจดัการกูคื้นการจดัเก็บ การวางแผนธุรกิจใหด้  าเนินต่อไป  
การจัดการความย่อยยับสารสนเทศ) ความมั่ นคงของระบบ (การโทรคมนาคม  ความมั่นคง
ฐานขอ้มูล การสรา้ง รหสัลบั ระบบปฏิบตัิการ คอมพิวเตอรแ์ละโครงข่ายทอ้งถ่ิน ความมั่นคงทาง



 34 
กายภาพ) การออกแบบความมั่นคงในระบบ   (จุดประสงคร์ะบบความมั่นคงและการท างานการ
ประกันขอ้มูลอนัหนึ่ง    อนัเดียวกัน ปฏิบตัิการวงจรชีวิต) การจดัการความมั่นคง (การตัง้นโยบาย 
การน าไปใช้และ  การบริหาร) การเข้าใจความมั่ นคง สารสนเทศด้านจรรยาบรรณการแสดง
บคุลิกลกัษณะส่วนตวั และการประเมินการวดัค่าความมั่นคง)ตลอดจนฝึกใช ้หรือพฒันาโปรแกรม
ส าหรบัดา้นความมั่นคงของระบบ 

ปฏิบตัิการออกแบบความมั่นคงในระบบ  (จุดประสงคร์ะบบความมั่นคงและการ
ท างาน การประกนัขอ้มลูอนัหนึ่ง    อนัเดียวกัน ปฏิบตัิการวงจรชีวิต) การจดัการความมั่นคง (การ
ตัง้นโยบาย การน าไปใชแ้ละ การบริหาร) การเขา้ใจความมั่นคง สารสนเทศดา้นจรรยาบรรณ การ
แสดงบุคลิกลักษณะส่วนตวั และการประเมินการวัดค่าความมั่นคง) ตลอดจนฝึกใช้ หรือพัฒนา
โปรแกรมส าหรบัดา้นความมั่นคงของระบบ 

 
5654604 คอมพวิเตอรเ์กี่ยวกับการพมิพ ์    3(2-2-5) 

   Computer in Printing Shop 
ศึกษาตั้งแต่ศึกษาระบบการพิมพ์ การเรียงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอรก์ารเขียน

โปรแกรมส าหรบัใชใ้นการเรียงพิมพแ์ละตรวจสอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆและทนัสมยัเก่ียวกับการ
พิมพ ์

ปฏิบตักิารเขียนโปรแกรมส าหรบัใชใ้นการเรียงพิมพ ์โดยใชโ้ปรแกรมรว่มสมยั 
  

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

ศึกษาระบบเซ็นเซอรแ์ละระบบส่งก าลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  การออกแบบ
โครงสรา้งเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคล่ือนท่ีในสภาวะต่างๆ การออกแบบระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอรท่ี์เหมาะสมส าหรบัการควบคมุ การออกแบบระบบติดตอ่ส่ือสารระหว่างหุ่นยนต์
ขนาดเล็ก และระบบประมวลผลแบบแยกจากตัวหุ่นยนต ์การค านวณตัดสินใจการท างานของ
หุน่ยนตข์นาดเล็ก  และการน าเอาปัญญาประดษิฐ์ไปใชใ้นหุน่ยนตข์นาดเล็ก 

ปฏิบัติการระบบเซ็นเซอรแ์ละระบบส่งก าลังของหุ่นยนตข์นาดเล็ก  การสรา้ง
โครงสรา้งเพ่ือใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน ทดลองการเคล่ือนท่ีในสภาวะต่างๆ การเขียนโปรแกรม               
ไมโครคอนโทรลเลอรท่ี์ใช้ส  าหรับการควบคุม  ทดลองระบบการติดต่อส่ือสารระหว่างหุ่นยนต ์  
ขนาดเล็ก  และระบบประมวลผลแบบแยกจากตวัหุ่นยนต ์  และการน าเอาปัญญาประดิษฐ์ไปใชใ้น
หุน่ยนตข์นาดเล็ก รวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนตข์นาดเล็กดว้ยภาษารว่มสมยั 
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5654704 วิศวกรรมควบคุม      3(2-2-5) 

   Control Engineering 
ศึกษาการป้อนกลบัทั่วไป ทรานสเฟอรฟั์งกช์ั่น เซอรโ์วแมคแคนิซึม วิเคราะหแ์ละ

สรา้งระบบควบคมุเชิงเสน้โดยใชเ้ฮอร-์วิทซ-์รูท ไนควิสท ์โบด และรูท-โลคสั เทคนิคเฟสเพลน และ
อธิบายฟังกช์ั่นทางเทคนิคส าหรบัการควบคมุระบบไมเ่ป็นเสน้ตรง แนะน าระบบควบคมุท่ีทนัสมยั 

ปฏิบตักิารทดลองสรา้งระบบควบคมุเชิงเสน้โดยใชเ้ฮอร-์วิทซ-์รูท ไนควิสท ์โบดและ
รูท-โลคสั เทคนิคเฟสเพลน และอธิบายฟังกช์ั่นทางเทคนิคส าหรบัการควบคมุระบบไม่เป็นเสน้ตรง
แนะน าระบบควบคมุท่ีทนัสมยั 

 
5654703 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่    3(2-2-5) 

   VLSI Design 
ศึกษาเทคโนโลยีการสร้างวงจรรวม ทรานซิส เตอร์ เอ็นมอส  และซีมอส 

อินเวอรเ์ตอรท์รานซิสเตอรผ์่าน ซูเปอรบ์พัเพอร ์การออกแบบวงจรซบัซอ้น กฎการออกแบบ การ
ออกแบบโดยใช ้พีแอลเอ การออกแบบ ดาตา้พารท์ เครื่องชว่ยการออกแบบโดยใชค้อมพิวเตอร ์

ปฏิบัติทดลองสรา้งวงจรรวม ทรานซิสเตอร ์เอ็นมอส  และ ซีมอส อินเวอรเ์ตอร์
ทรานซิสเตอรผ์่าน ซูเปอรบ์พัเพอร ์การออกแบบวงจรซบัซอ้น กฎการออกแบบ   การออกแบบโดยใช ้
พีแอลเอ การออกแบบ ดาตา้พารท์ เครื่องชว่ยการออกแบบโดยใชค้อมพิวเตอร ์

  
5654704 วิศวกรรมหุ่นยนต ์      3(2-2-5) 

   Robotics Engineering 
 ศึกษาแนะน าหุ่นยนต ์การประยุกตใ์ชหุ้่นยนต ์รูปแบบของหุ่นยนตแ์บบเคล่ือนท่ี 

บรรยาย เก่ียวกับพิกัดแกน และการเปล่ียนแปลงต าแหน่งและหรือการหมุน ของวตัถุในพิกัดแกน
สามมิติ จลนศาสตร ์หุ่นยนตแ์บบตรงและแบบผกผันการวางแผนแนวทางเดินและงานของแขน
หุน่ยนตก์ารเขียนภาษาโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต ์

 ปฏิบตัิการเขียนภาษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์หุ่นยนตแ์บบตรงและแบบผกผัน
การวางแผนแนวทางเดนิและงานของแขนหุน่ยนต ์
5654705 เร่ืองเฉพาะทางด้านระบบและสัญญาณ   3(2-2-5) 

   Selected Topic in Signals and System 
   ศกึษาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นระบบและสญัญาณ 
   ปฏิบตัวิิจยัในหวัขอ้ท่ีนา่สนใจทางดา้นระบบและสญัญาณ 
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5654706 เร่ืองเฉพาะทางด้านระบบอัจฉริยะและหุ่นยนต ์  3(2-2-5) 

   Selected Topic in Intelligent Systems and Robotics 

   ศกึษาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางดา้นระบบอฉัริยะและหุน่ยนต ์
   ปฏิบตัวิิจยัในหวัขอ้ท่ีนา่สนใจทางดา้นระบบอฉัรยิะและหุ่นยนต ์
 
18.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
   หลกัสตูรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์   ก าหนดประเดน็การประกนัคณุภาพหลกัสตูรไวด้งัตอ่ไปนี ้
 18.1 การบริหารหลักสูตร 

18.1.1 ก าหนดเกณฑแ์ละระบบในการคดัเลือกนกัศกึษาท่ีเหมาะสมกบัวิชาเอก 
18.1.2 จดัใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุสมบตัิตรงและ/หรือสมัพนัธ ์

  18.1.3 จดักระบวนการเรียนรูโ้ดยเนน้การเรียนแบบใฝ่รู ้(Active Learning) 
18.1.4 จดัการเรียนรูโ้ดยใชส่ื้อประสมอยา่งหลากหลาย 
18.1.5 มีแผนการบรหิารการจดัการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ 
18.1.6 จดัท ามาตรฐานขัน้ต  ่าของวิชาเอก 
18.1.7 มีระบบการประเมินอาจารยช์ดัเจนและแจง้ผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
18.1.8 ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนทกุ ๆ ปี  

       18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 18.2.1 มีวสัด ุครุภณัฑ ์และอปุกรณท่ี์เอือ้ตอ่การจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
  18.2.2 จดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวิชาเอก 
 18.2.3 จดัหอ้งปฏิบตักิารเพ่ือเสรมิทกัษะวิชาชีพใหแ้ก่นกัศกึษา 
 18.2.4 รว่มมือกบัสถาบนัวิทยบรกิารจดัหาหนงัสือและทรพัยากรการเรียนรูท่ี้จ  าเป็น  
 18.2.5 มีคอมพิวเตอรแ์ละเครือขา่ยสารสนเทศส าหรบัสืบคน้ขอ้มลูเพียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา 
 18.2.6 มีแหลง่ฝึกประสบการณว์ิชาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 
 

    18.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
18.3.1 จดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถภาพหลกัตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
18.3.2 จดัอาจารยท่ี์ปรกึษาประจ ากลุม่ตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลยั 
18.3.3 จดัหาแหลง่ทนุการศกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาทัง้ประเภททนุใหเ้ปลา่และทนุกูยื้ม  
18.3.4 สง่เสรมิใหน้กัศกึษามีงานท าระหวา่งเรียน 
18.3.5 จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอ่ 
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    18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

18.4.1 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคมก่อนพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสตูร 
        ทกุครัง้ 
18.4.2 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคมทกุ 2 ปี เพ่ือน ามาปรบัเปา้หมายการ 

ผลิตบณัฑิต 
18.4.3 ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทกุ 2 ปี 
18.4.4 ส ารวจภาวะการณมี์งานท าของบณัฑิตทกุ ๆ ปี 

 
19.  การพัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 
 19.1  การพัฒนาหลักสูตร 
          ในการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรใหมี้กระบวนการดงันี ้

19.1.1 มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีคณุวฒุิตรงตามวิชาเอกและ/หรือ
มีประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้ง 

19.1.2 มีการส ารวจความตอ้งการของสงัคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสตูร 
19.1.3 มีการวิพากษก์ารจดัท าหลกัสตูรจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคณุวฒุิภายนอก 
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสตูร และรายงานการประชมุคณะกรรมการรา่ง

หลกัสตูร 
19.1.5 มีนโยบายในการพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสตูรรายวิชาทกุ ๆ ปี 
19.1.6 มีแผนงานในการปรบัปรุงหรือพฒันาหลกัสตูรวิชาเอก ทกุ ๆ 5 ปี 

 
       19.2  การประเมินหลักสูตร 
                ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสตูรไวด้งันี ้

19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนทกุภาคการศกึษา และประเมินโดยผูส้อน
ปีละครัง้ 

19.2.2 ประเมินผลการเรียนรูท้กุรายวิชาทกุภาคการศกึษา และจดัใหมี้การประเมินผลการเรียนรู้
รวบยอดก่อนส าเรจ็การศกึษาอยา่งนอ้ย 2 ครัง้ 

19.2.3 ประเมินผลการปฏิบตังิานของผูส้  าเรจ็การศกึษา  ภายหลงัส าเรจ็การศกึษาทกุ 5  ปี 
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตังิานของผูส้  าเรจ็การศกึษา ภายหลงัส าเรจ็การศกึษา

ทกุ 5 ปี 
19.2.5 มีการประเมินหลกัสตูรทัง้ระบบทกุรอบ  5  ปี 
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ภาคผนวก  ก 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  หมายถึง วิชาท่ีมุง่พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศันท่ี์ 
กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู ้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ       
ใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวัฒนธรรม       
ทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสงัคม
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
วัตถุประสงคท่ั์วไป 
 วตัถปุระสงคท์ั่วไปของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรูค้วามเขา้ใจเพ่ือนรว่มโลก เพ่ือการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัติ   

2. เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการคิด การวิเคราะห ์การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูและขอ้เท็จจรงิท่ีเป็นวิทยาศาสตรแ์ละตามหลกัธรรม  

3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรกัษ์ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
และตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

4. เพ่ือใหมี้ทกัษะการศกึษาคน้ควา้และเรียนรูด้ว้ยตนเองการเรียนรูต้ลอดชีวิตการคดิอย่างมีเหตผุล 
รูจ้กัวิเคราะหแ์ละปัญหาตา่ง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดตอ่ 
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

6. เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดา้นสุขภาพกายและ    
สขุภาพจิตใหด้  ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสขุ 

 

 รายวิชาศกึษาทั่วไปจดัเป็น   5  กลุม่วิชา  โดยตอ้งจดัใหเ้รียนครบทกุกลุม่วิชาตามขอ้ก าหนด ทัง้นี  ้
หนว่ยกิตรวมของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งหลกัสตูร ดงันี  ้
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1.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มที ่1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่เกิน 3  หน่วยกิต               สอดคล้องกับ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)          วัตถุประสงคท์ั่วไปที ่

 1541001  ทกัษะการรบัสารภาษาไทย   3 (2-2-5)  4 
 1541002  ทกัษะการสง่สารภาษาไทย   3 (2-2-5)  4 
 1541003  การส่ือสารเพ่ือจดุประสงคเ์ฉพาะ  3 (2-2-5)  4 
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพ่ือทอ้งถ่ิน  3 (2-2-5)           2 , 4 
 
 1.2 กลุ่มที ่2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่เกิน      6   หน่วยกิต    สอดคล้องกับ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)       วัตถุประสงคท์ั่วไปที ่

 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.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มที ่1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต  สอดคล้องกับ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)       วัตถุประสงคท์ั่วไปที ่

 1511001  จรยิธรรมกบัมนษุย ์    2 (2-0-4)  5 
 1511002   ความจรงิของชีวิต    2 (2-0-4)  5           
 1521001   พทุธศาสน ์     2 (2-0-4)   5 
 
 2.2 กลุ่มที ่2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต   สอดคล้องกับ  

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)      วัตถุประสงคท์ั่วไปที ่

2011001  สนุทรียภาพทางทศันศลิป์   2 (2-0-4)  5 
2051001  สนุทรียภาพทางศิลปะการแสดง  2 (2-0-4)  5 
2061001  สงัคีตนิยม     2 (2-0-4)  5 

 
 
 
 
 



 41 
2.3 กลุ่มที ่3 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า     2    หน่วยกิต        สอดคลอ้งกับ               

รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)    วัตถุประสงคท์ั่วไปที ่
1001001  ภาวะผูน้  าและการจดัการยคุใหม่  2 (2-0-4)  1 , 2 
1001002  การคิดวิเคราะห ์การคน้ควา้และการใชเ้หตผุล   2 (2-0-4)  2 , 4 
1001003  พฤตกิรรมมนษุยก์บัการพฒันาตน  2 (2-0-4)  1 , 4 
 

2.4 กลุ่มที ่4 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า     2    หน่วยกิต      สอดคลอ้งกบั               
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)    วัตถุประสงคท์ั่วไปที ่
1631001  สารสนเทศและการศกึษาคน้ควา้  2 (1-2-3)  4 
1631002   การศกึษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ ์ 2 (1-2-3)  4 
1631003   ความรูพื้น้ฐานทางสารสนเทศศาสตร ์  2 (1-2-3)  1 , 4 
1631004   เทคโนโลยีสารสนเทศในส านกังาน  2 (1-2-3)  4 
1631005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษาคน้ควา้   2 (1-2-3)  4 
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี ้     ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
3.1  กลุ่มที ่1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต        สอดคล้องกับ                
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)       วตัถุประสงคท์ั่วไปที่
2531001  วิถีไทย     2 (2-0-4)  1 , 5 
2531002  วิถีโลก     2 (2-0-4)  1 , 5 
2531003  ครอบครวัและสงัคม    2 (2-0-4)   1 , 5 
2541001   มนษุย ์ ชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม   2 (2-0-4)  1 , 3 
2561001   ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักฎหมายทั่วไป   2 (2-0-4)  1 
 

 3.2  กลุ่มที ่2   ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า   2   หน่วยกิต  สอดคลอ้งกับ                
รหัสวิชา    ชื่อวิชา     น (ท-ป-อ)        วัตถุประสงคท์ั่วไปที ่

2501002   เศรษฐกิจพอเพียง    2 (2-0-4)  1 , 3 
2521001   ทอ้งถ่ินศกึษา     2 (2-0-4)  1 
2551001   การปกครองสว่นทอ้งถ่ินไทย   2 (2-0-4)  1 
3541001   การเป็นผูป้ระกอบการ   2 (2-0-4)  1 , 4 
3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั   2 (2-0-4)  1 , 4 
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4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต 
 4.1 กลุ่มที ่1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่เกิน  6 หน่วยกิต                 สอดคล้องกับ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                    น (ท-ป-อ)   วตัถุประสงคท์ั่วไปที ่

4121001  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรพื์น้ฐาน     3 (2-2-5)            4 
4121002  คอมพิวเตอรแ์ละการประยกุตใ์ชง้าน          3 (2-2-5)  4 
4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย   3 (2-2-5)  4 
4121004  คอมพิวเตอรแ์ละส่ือประสม                           3 (2-2-5)  4 
 

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

4091001  คณิตศาสตรพื์น้ฐาน           2 (2-0-4)  2 
4091002  คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั          2 (1-2-3)  2 
4091003  คณิตศาสตรก์บัการตดัสินใจ          2 (1-2-3)  2 
  

 4.3 กลุ่มที ่3 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ ไม่เกิน   6   หน่วยกิต           สอดคล้องกับ                                      
รหสัวิชา    ชือ่วิชา               น (ท-ป-อ)    วัตถุประสงคท์ั่วไปที่

4001001  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือการพฒัน       2 (2-0-4)  2 , 3 
4001002  วิทยาศาสตรเ์พ่ือชีวิตประจ าวนั            2 (2-0-4)  2 , 3 , 6 
4001003  การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ       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)   วตัถุประสงคท์ั่วไปทีส่อดคลอ้งกับ 

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     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1001001    ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership  and  Modern  Management 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและคุณลักษณะของผู้น  าท่ีดีโดยทั่วไป   ประเภทของผู้น  า      
ในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรบัปรุงภาวะผูน้  าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี มนุษยส์มัพนัธ์
และ การพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธข์ององคก์ร  ระบบและกระบวนการวางแผน   
 
1001002    การคิดวิเคราะห ์การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research and Critical Thinking Skills 
 ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนากระบวนการคิด         
การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู ้เพ่ือการคิดวิเคราะหแ์ละการตดัสินใจ  หลกัการ องคป์ระกอบและ
เทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวิเคราะหแ์ละใชเ้หตผุล  การคิดอยา่งสรา้งสรรค ์ การคดิแบบนิรนยั  การคิด
แบบอุปนัย  การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา  การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอ
ความคดิ  การประยกุตใ์ชค้วามคดิในวิชาชีพ และชีวิตประจ าวนั 
 
1001003   พฤตกิรรมมนุษยกั์บการพัฒนาตน 2(2-0-4)  
    Human  Behavior and  self  Development 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ ์    
เพ่ือการท างานรว่มกนัและการอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ       
 
1511001    จริยธรรมกับมนุษย ์    2(2-0-4)  
 Ethics and  Human  Being 
 ศกึษาและวิเคราะหค์วามหมายของจริยธรรมและมนษุย ์ ความส าคญัของจริยธรรมตอ่มนุษย ์ 
เกณฑต์ดัสินทางจรยิธรรม  หลกัจรยิธรรมท่ีส าคญัทางปรชัญาและศาสนาส าหรบัมนษุยก์ารประยกุตใ์ชห้ลกั
จรยิธรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตสว่นบคุคลและสงัคม            
 
1511002 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Meaning of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวิต   ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลกยุค 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใ์ชใ้น การ
แกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวิตและสงัคม การพฒันาคณุธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวิตท่ีมี
สนัตสิขุ และสงัคมท่ีมีสนัตภิาพ 
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รหัสวิชา     ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1521001   พุทธศาสน ์  2(2-0-4) 
 Buddhism 
 ศกึษาประวตัิ  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา
กบัสงัคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ ์ ไตรลกัษณ ์ ปฏิจจสมุปบาท  
หลกักรรม อรยิสจั  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจรยิธรรมในพระพทุธศาสนาเนน้การปฏิบตัใิชีวิตประจ าวนั  การรูจ้กั
ตนเองการพฒันาคนและการพฒันาสงัคม 
 
1541001   ทักษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai  Information  Receptive  Skills 
 ศึกษาหลักการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆการคิดวิเคราะห ์           
การสงัเคราะห ์ การจบัประเดน็  และการสรุปสาระส าคญั   
       ปฏิบตัิใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ้่านหนงัสือ
นอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทักษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
    Thai Information  Productive Skills 
 ศึกษารูปแบบ  และวิธีการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรพัยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ    
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ ์
 ปฏิบตัิการพูด-เขียน  อธิบายการพูด-เขียนเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์การเขียนรายงานทางวิชาการ 
ภาคนิพนธแ์ละการเขียนโครงการ         
 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงคเ์ฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purpose 
 ศกึษาหลกัการและวิธีการส่ือสารเพ่ือใหบ้รรลตุามจดุประสงคเ์ฉพาะกิจ 

 ปฏิบตัิการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Language and Local Communication 
 ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือท้องถ่ิน  จากวรรณกรรม     
ทอ้งถ่ินประเภทตา่ง ๆ  
 ปฏิบตักิารเก็บขอ้มลู  วิเคราะหข์อ้มลูภาคสนาม  
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1551001   ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)
 Communicative English  1  
 ศกึษาหลกัไวยากรณภ์าษาองักฤษ  ศึกษาโครงสรา้งของค าศพัท ์ และประโยคในสถานการณ์
ตา่งๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพ่ือใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีความมั่นใจ
ในการใชภ้าษาองักฤษในชีวิตจรงิมากขึน้  
 
1551002   ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  และฝึกทักษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน             
ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน ์ และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มลูท่ีจ  าเป็น     และ
ใชไ้ดใ้นชีวิตจรงิ   
1551003   ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
 ศกึษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณต์า่ง ๆ  
 ทกัษะการฟัง  ในสถานการณต์า่งๆ เพ่ือใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ยการจดบนัทึก
ย่อ ฝึกทักษะการพูด  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีจ าเป็น
รวมทัง้เรียนรูว้ฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
1551004   ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
 ศึกษาทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม  เพ่ือให้สามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเตรียมความพรอ้มในการสอบวดัความรูภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีสงูขึน้   
 
1551005   ภาษาอังกฤษปฏิบัตกิาร  2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน          
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเครื่องมือ  หอ้งปฏิบตัิการ  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 
ทรพัยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรพัยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  เครื่องมือสืบคน้ทรพัยากร
สารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์และการอา้งอิง     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ ์  2(1-2-3)  
 Study Research and Paper Report 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง  
สารสนเทศประเภทตา่ง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทกึและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ ์
 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร ์    2(1-2-3)  
 Fundamentals  of  Information  Science 
 ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร ์ ความสมัพันธก์ับสาขาวิชาอ่ืนคุณค่า
และความตอ้งการสารสนเทศในสงัคมปัจจบุนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการและ
รบับรกิารสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทั่ว ๆ ไป 
การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์บังานตา่ง ๆ ในสถานบรกิารสารสนเทศ  อปุกรณใ์นการบนัทกึ และการสืบคน้
ขอ้มลู  การสรา้งและการออกแบบระบบสารสนเทศเบือ้งตน้  ตลอดจนระบบเครือขา่ยสารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
    ศกึษาความหมาย  ความส าคัญของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรพัยากรสารสนเทศ  
แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  การใช้  OPAC ฐานข้อมูลและ          
บรกิารฐานขอ้มลู  บรกิารและการใชอิ้นเทอรเ์น็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ การ
สืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of  Visual  Art 
 ศกึษาความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคง์านศิลปะ
พร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทัศนศิลป์  การรับรูท้างการมองเห็น            
มิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์การจดัภาพ
ของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตกุารสรา้งงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์
มีความแตกต่างกัน  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  ในงานทศันศิลป์
ตะวนัตกและประเทศไทย  คณุคา่ของงานทศันศลิป์ดา้นความงามและเรื่องราวโดยผา่นขัน้ตอนการเรียนรู ้ใน
หลกัการดงูานทศันศิลป์เบือ้งตน้  และน าเขา้สู่ขัน้ความซาบซึง้  ในการวิจารณผ์ลงานทัศนศิลป์เพ่ือน ามาซึ่ง
ประสบการณข์องความซาบซึง้ ทางสนุทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of  Drama  
 ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตรข์องความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ    
การแสดง องคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของการรบัรู ้  
ศาสตรต์า่ง ๆ  ของการเห็น  การไดย้ิน  การเคล่ือนไหว  ศลิปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม  2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
 ศกึษาองคป์ระกอบพืน้ฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณท่ี์พบ
เห็นทั่วไป  คีตกวีท่ีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดร้บัการยกย่องบางบท  ประวตัดินตรีท่ีควรทราบ 
 
2501002   เศรษฐกิจพอเพยีง  2(2-0-4 )  
  Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก  
พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับตนเองและ 
ชมุชน  ศกึษากรณีตวัอยา่งในชมุชน          
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2521001   ท้องถิ่นศึกษา    2(2-0-4)  
 Local Study 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถ่ิน  ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
การศึกษาทอ้งถ่ินกับโลกาภิวตัน ์ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์ความเป็นชุมชน     
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวิทยาการโดยเนน้การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ิน
ดา้นพฒันาการ สภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
2531001    วิถไีทย  2(2-0-4)  
 Thai Living 
 ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ  โครงสรา้ง  วิวัฒนาการและพัฒนาการด้านสังคมและ       
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทย โดยศึกษา  
การพัฒนาโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ทอ้งถ่ิน    
             
2531002   วิถโีลก  2(2-0-4 ) 
 Global Living 
 ศึกษาโลกทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพันธร์ะหว่างมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้มซึ่ง
เป็นปัจจยัของวิวฒันาการของสงัคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดัระเบียบโลกในดา้น
สงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง การปกครอง
ของสงัคมโลก    
           
2531003   ครอบครัวและสังคม  2(2-0-4 )  
 Family and Society 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครวั  จิตวิทยาครอบครวั  
คณุธรรม  จริยธรรมในครอบครวั  ปัจจยัในการด ารงอยู่ของครอบครวั  ปัญหาครอบครวั และแนวทางแกไ้ข  
อิทธิพลของครอบครวัตอ่สงัคม   
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2541001    มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  
    Human being, Community and Environment 
 ศึกษาระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ          
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต์่อสิ่งแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในมิติทางสังคม  การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  ภูมิปัญญาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง         
แนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยืนโดยใชช้มุชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู ้              

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิน่ไทย   2(2-0-4)  
 Thai  Local  Government 
 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหน้าท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมือง              
และการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ประวัติ
พัฒ นาการการปกครองส่ วนท้อ ง ถ่ิ น ไทยและกฎหมาย ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ การปกครองท้อ ง ถ่ิ น            
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณปั์จจบุนัและแนวโนม้ของ  การ
ปกครองทอ้งถ่ินไทย คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
 ศึกษากฎหมายพืน้ฐานทั่วไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของกฎหมาย 
ลักษณะและชนิดต่าง ๆ   ของกฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกับกฎหมายแพ่ง          
กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั       
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ  2(2-0-4)  
                 Entrepreneur 
 ศกึษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  
การบริหารบุคลากร  การบริหารส านักงาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การวิเคราะหแ์ละเลือก  
ตลาดเป้าหมาย  สิ่งแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด  ใน
ฐานะท่ีเป็นผู้ประกอบการท่ี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการ  
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3591001    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4)
 Economy in Everyday Life 
 ศึกษาหลักการเบื ้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเป็นพื ้นฐานส าหรับการท าความเข้าใจ        
ปรากฏการณท์างเศรษฐศาสตรท่ี์เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการก าหนดราคา
สินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ้่ายของประชาชนและผลกระทบตอ่           ระบบ
เศรษฐกิจการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและคณุภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
 ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ความหมายของเทคโนโลยี ภูมิปัญญา             
ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความก้าวหนา้ทางวิทยาการ วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความส าคญัและบทบาททางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน สงัคมและประเทศไทยบนพืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    วิทยาศาสตรเ์พือ่ชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)      
 (Science for Everyday Life)       
 ศกึษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวิตประจ าวนั สมนุไพร ความรูพื้น้ฐานทางพนัธุศาสตร ์พลงังานท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยีการส่ือสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตรท่ี์มีตอ่ชีวิตประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 2(2-0-4)     
 (Conservations of Environments and Natural Resources)    
 ศกึษาความหมายการจ าแนกประเภท และความส าคญัทางสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ  
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์   สิ่ งแวดล้อมในท้องถ่ินระดับชาติและโลก        
สถานภาพสิ่งแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของสิ่งแวดลอ้มการใชท้รพัยากรธรรมชาติ
อยา่งยั่งยืน การอนรุกัษท์รพัยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ 
โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ ปัญหาของการ
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ  
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4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวิต  2(2-0-4)     
 (Plants for Life) 
 ศึกษาความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ              
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้  ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์  พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  การอนรุกัษแ์ละการพฒันาพืชพรรณ         
 
1161001    กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต 2(1-2-3)  
 (Sports  and  Recreation for Well-Being) 
 ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ       
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬา               
และนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ ์ และสงัคม  การประเมินสขุภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบือ้งตน้ในการเลน่กีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ           
 
1161002    การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
 ศกึษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคณุประโยชนข์องการออกก าลงักาย  หลกัการ
และขัน้ตอนของการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  การออกก าลงักายเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้นตา่ง ๆ 
การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมินผลการออกก าลงักาย  
 ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิ ธี   การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย                    
การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบรกิารการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลีลาศเพือ่สุขภาพ  2(1-2-3)  
     Dance for Health 
 ศึกษาประวัติของลีลาศ  ประเภทของจังหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเข้าสังคมและ       
การลีลาศ  คณุคา่ของการลีลาศท่ีมีต่อรา่งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ ์  และสงัคม  ความสมัพนัธข์อง   
การลีลาศท่ีมีตอ่สขุภาพ  และการสง่เสรมิสมรรถภาพทางกาย 
 ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรูจ้งัหวะดนตรี  การควบคุมรา่งกาย  และการเคล่ือนไหวอย่างสมดุล   
การจบัคู ่การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ      
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1161004    กีฬาศึกษา  2(1-2-3)  
   Sports Education 
 ศกึษาความเป็นมากีฬา  คณุค่าของการกีฬาตอ่การพฒันารา่งกาย  จิตใจ  อารมณแ์ละสงัคม   
บทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬาและ          
การปฐมพยาบาล  เลือกศกึษากีฬาหนึ่งประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกตกิาการแขง่ขนั 
 ฝึกทกัษะและเทคนิคการเลน่กีฬาตามความสนใจ  การจดัการแขง่ขนั         
 
4091001    คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน  2(2-0-4)      
 Fundamental Mathematics 
  ศกึษาธรรมชาติและโครงสรา้งของคณิตศาสตร ์ การใหเ้หตผุล เซต  ความสมัพนัธแ์ละฟังกช์นั  
ระบบเลขฐานจ านวนจรงิ                
 
4091002     คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3)      
 Mathematics in Everyday Life 
 ศกึษาการเช่าซือ้  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบีย้  หุน้และดชั นี
ราคาภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพืน้ท่ีและปรมิาตรในการซือ้ขาย   
 ปฏิบตักิารใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปชว่ยในการค านวณ  
 
4091003     คณิตศาสตรกั์บการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
 (Mathematics and  Decision Making) 
 ศกึษาระเบียบวิธีทางสถิต ิการวดัแนวโนม้เขา้สู่สว่นกลาง  การวดัการกระจาย  ความนา่จะ เป็น
และทฤษฎีการตดัสินใจเบือ้งตน้ 
  ปฏิบตักิารใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 

    ศึกษาความรู้เบื ้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล และ          
ระบบเครือขา่ยเบือ้งตน้ การใชง้านระบบปฏิบตักิาร อินเทอรเ์น็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
 ปฏิบตัิการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบตัิการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมส าหรบัการใช้
งานอินเทอรเ์น็ต     
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4121002    คอมพวิเตอรแ์ละการประยุกตใ์ช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Application 
 ศึกษาเก่ียวกับการใชง้านเครื่องคอมพิวเตอร ์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านในปัจจุบนั 
เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
 ปฏิบตัิการใชง้านเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development Information System On Network 
 ศกึษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ตโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีนิยมในปัจจบุนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
 ปฏิบตัิการออกแบบและสรา้งเว็บเพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป       
 
4121004     คอมพวิเตอรแ์ละส่ือประสม  3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia  
 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอรท์างดา้นส่ือประสม  อุปกรณ ์ 
ระบบและวิธีการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแตง่ภาพ การท าภาพเคล่ือนไหว 
โปรแกรมจดัท าวีดทิศัน ์และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบัระบบงานขององคก์ร  
  ปฏิบตักิารสรา้งส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน   
 
  


