หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Computer Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)
ชื่อยอ (ไทย)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Industrial Computer Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.S. (Industrial Computer Technology)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 140 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ประเภทวิชาการ
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559) ปรั บ ปรุ งจากหลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีคอมพิว เตอรอุตสาหกรรม
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) รหัสหลักสูตร 25521471104591
6.2 คณะกรรมการประจํ าคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วั น ที่
8 กันยายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ กรรมการกลั่น กรองหลักสู ตรของสภาวิช าการ ในการประชุ มครั้งที่ 12/2559 วั น ที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไดอนุมัติหลักสูตร
ใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดดังนี้
8.1 นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝงตัว
8.2 นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
8.3 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชระบบงานคอมพิวเตอร
8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร
8.5 นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
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8.6 นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร
8.7 ผูดแู ลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
8.8 นักเทคโนโลยีเว็บ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและปที่สําเร็จการศึกษา
9.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

4

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน
นายบพิตร ไชยนอก
3-3004-00273-83-9

นางสาวขนิษฐา แซลิ้ม
3-7301-01000-19-5

นางสาวเกษรินทร ชาวเกวียน
1-1430500-111-70-1

นายวีระศักดิ์ ชื่นตา
3-3499-00592-35-4

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
อาจารย
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผูชวย
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
(วิศวกรรม
พระจอมเกลาธนบุรี
อิเล็กทรอนิกส) วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2552
2541

2553
2548

2555

2551
2545

2538

หมวดเงิน
งบที่ดินสิ่งปลูกสราง (บาท)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา
เฉพาะงบดําเนินการ (บาท)
รวมงบลงทุน (บาท)

2560
250,000
3,150,000
45
70,000

2561
312,500
3,439,500
90
38,217

ปงบประมาณ
2562
390,625
3,744,895
135
27,740

2563
488,281
4,070,094
180
22,612

2564
488,281
4,097,912
180
23,444

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เป น ไปตามข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ นครปฐมวาดว ยการเทีย บโอนผลการเรีย นระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 140 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน
8 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
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รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
140
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา 3
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
104
(1) กลุมวิชาแกน
24
(2) กลุมวิชาเฉพาะดาน บังคับ
55
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
18
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30
(1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา
9
รายวิชาบังคับ
9
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society Global Context
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
25001116
2500117
2500118
2500119

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

รหัสวิชา
4000127

4000128
4000129
4000130
4000131

รหัสวิชา
4011105
4021115

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in
Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Life
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน จํานวน
ชื่อวิชา
ฟสิกสเบื้องตน
Introduction to Physics
เคมีทั่วไป
General Chemistry
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6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

104 หนวยกิต
24 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
4033107
6601101
6601501
6601601
6602101
6602102

รหัสวิชา
6611201
6611202
6611603
6611701
6611702
6612201
6612202

ชื่อวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Biology
คณิตศาสตรชางอุตสาหกรรม
Mathematics for Industry
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโครงสราง
Structured Programming
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
English for Industrial Technology 1
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
English for Industrial Technology 2

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

(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
55 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
อิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-0)
Electronics Laboratory
โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
Data Structure
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Data Communication and Computer Network
ปฏิบัติการการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
1(0-3-0)
Data Communication and Computer Network Laboratory
การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Circuits Design
ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล
1(0-3-0)
Digital Circuits Design Laboratory
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รหัสวิชา
6612203
6612204
6612501
6613501
6613601
6613602
6613603
6613604
6613701
6613702
6613801
6613901
6614601
6614701

ชื่อวิชา
ไมโครโพรเซสเซอร 1
Microprocessor 1
ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1
Microprocessor Laboratory 1
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบสมองกลฝงตัว
Embedded System Application Development
การโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบวิชวล
Visual Computer Programming
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
การโปรแกรมคอมพิวเตอรบนเว็บ
Web Programming
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented Programming
การออกแบบและการบริหารเครือขาย
Network Design and Administration
ปฏิบัติการการออกแบบและการบริหารเครือขาย
Network Design and Administration Laboratory
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
Computer Ethics and Laws
สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Seminar on Industrial Computer Technology
วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering
การประมวลผลแบบคลาวด
Cloud Computing
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
6614901
6614902

รหัสวิชา
6621201

ชื่อวิชา
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 1
Industrial Computer Technology Project 1
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2
Industrial Computer Technology Project 2
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม

น(ท-ป-ค)
2(0-4-2)
2(0-4-2)

18 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

Industrial Electrical Technology
6621602

ระบบฐานขอมูล

3(2-2-5)

Database System
6621801

กราฟกสวิศวกรรม

3(2-2-5)

Engineering Graphics
6621802

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

3(3-0-6)

Small and Medium Enterprise Management
6623101

สถิติและการวิจัยดําเนินงานในงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

Statistics and Operations Research Industry
6622301

คอมพิวเตอรในงานควบคุม 1

3(2-2-5)

Computer in Control System 1
6622302

คอมพิวเตอรในงานควบคุม 2

3(2-2-5)

Computer in Control System 2
6622601

การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม

3(2-2-5)

Algorithm Design and Analysis
6623201

ไมโครโพรเซสเซอร 2

3(2-2-5)

Microprocessor 2
6623202

การออกแบบระบบดิจิทลั แนวใหม
Modern Digital System Design
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3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

6623301

การประยุกตระบบบงชี้ดวยคลื่นความถี่วิทยุ

3(2-2-5)

Application of Radio Frequency Identification System
6623401

ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน

3(2-2-5)

Embedded System and Application
6623502

การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลภาพดิจิทัล

3(2-2-5)

Digital Image Processing and Analysis
6623503

ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร

3(2-2-5)

Computer Vision
6623504

คอมพิวเตอรกราฟกส

3(2-2-5)

Computer Graphics
6623601

การบริหารและจัดการขอมูลขนาดใหญ

3(2-2-5)

Big Data Management
6623701

ระบบการสื่อสารขอมูล

3(2-2-5)

Data Communication System
6623801

วิศวกรรมความปลอดภัย

3(3-0-6)

Safety Engineering
6624301

หุนยนตเบื้องตน

3(3-0-6)

Basic Robot
6624501

อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง

3(2-2-5)

Internet of Things
6624701

ความมั่นคงของเครือขาย

3(3-0-6)

Network Security
6624901

หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 1

3(3-0-6)

Special Topics in Industrial Computer Technology 1
6624902

หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2
Special Topics in Industrial Computer Technology 2
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3(3-0-6)

(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
(ก) แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
6633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2(0-90-0)
Pre-practicum in Industrial Computer Technology
6633802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
5(0-450-0)
Professional Internship in Industrial Computer Technology
หรือ (ข) แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6633803 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
6633804 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

น(ท-ป-ค)
1(0-45-0)
6(0-540-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปดสอนโดยไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
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หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3 หมายถึง กลุมวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ
4 หมายถึง กลุมวิชาระบบฝงตัวและประมวลผลสัญญาณ
5 หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวรระบบ
6 หมายถึง กลุมวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล และการพัฒนาระบบ
7 หมายถึง กลุมวิชาการสื่อสาร และระบบเครือขายคอมพิวเตอร
8 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตองเรียนมากอน จะตองผาน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผานการ
เรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
2000114
6601101
6601601
6611603
6611701
6611702

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป
คณิตศาสตรชางอุตสาหกรรม
3(3-0-6) วิชาแกน
การโปรแกรมเชิงโครงสราง
3(2-2-5) วิชาแกน
โครงสรางขอมูล
3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6) เฉพาะดานบังคับ
ปฏิบัติการการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 1(0-3-0) เฉพาะดานบังคับ
รวม
19
หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
2000115
4000124
4011105
6601501
6611201
6611202
XXXXXX

ชื่อวิชา
จิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
การคิดและการตัดสินใจ
ฟสิกสเบื้องตน
ระบบปฏิบัติการ
อิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(x-x-x)
19

23

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500135
2000113
4000125
4021115
6602101
6612201
6612202
XXXXXX

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
อาเซียนศึกษา
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
เคมีทั่วไป
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
การออกแบบวงจรดิจิทัล
ปฎิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(x-x-x)
22

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
22

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500134
2500114
XXXXXX
6602102
6612203
6612204
6612501
XXXXXX

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จริยธรรมและทักษะชีวิต
รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
ไมโครโพรเซสเซอร 1
ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
4033107
6613602
6613604
6613701
6613702
6613801
XXXXXX

ชื่อวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การออกแบบและการบริหารเครือขาย
ปฏิบัติการการออกแบบและการบริหารเครือขาย
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19

หมวดวิชา
วิชาแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
6613501
6613601
6613603
6613901
XXXXXX
6633801

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบสมองกลฝงตัว 3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ
การโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบวิชวล
3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3(2-2-5) เฉพาะดานบังคับ
สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
1(0-2-1) เฉพาะดานบังคับ
วิชาเฉพาะดานเลือก
3(x-x-x) เฉพาะดานเลือก
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
2(0-90-0) พื้นฐานวิชาชีพ
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
รวม
15
หนวยกิต
หรือกรณีเลือกแผนสหกิจศึกษา
6633803 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-45-0) พื้นฐานวิชาชีพ
รวม
14
หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค) หมวดวิชา
6633802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
5(0-450-0) พื้นฐานวิชาชีพ
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
รวม
5
หนวยกิต
หรือกรณีเลือกแผนสหกิจศึกษา
6633804 สหกิจศึกษา
6(0-540-0) พื้นฐานวิชาชีพ
รวม
6
หนวยกิต
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
6614601
6614701
6614901
XXXXXX

ชื่อวิชา
วิศวกรรมซอฟตแวร
การประมวลผลแบบคลาวด
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 1
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(x-x-x)
11

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เลือกเสรี
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
2(0-4-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
8

หมวดวิชา
เฉพาะดานบังคับ
เลือกเสรี
เฉพาะดานเลือก
หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6614902 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
XXXXXX วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม
สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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140
30
104
24
55
18
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อ
จับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญและ
สรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for main
ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading for main
ideas and details, writing sentences and paragraphs
1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and organization
introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job application form
writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
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รหัสวิชา
1500136

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, introducing
oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink ordering and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การ
นัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning,
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume
writing
1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยคขั้น
พื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
*รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน การใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา
1500140

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation,
color, cardinal numbers, clothes, accessories
1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาตากาล็ อ กใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนส กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and
contexts, Philipino cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500142

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษามาเลยเบื้องตน
(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลยเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโย
คพื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัวกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation,
color, cardinal numbers, clothes, accessories
1500143

สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยในสถานการณ
ตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซีย กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different situations and
contexts, Malaysian or Indonesian cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500144

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes, accessories
1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาวในสถานการณ
ตาง ๆ วัฒนธรรมลาว กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations and
contexts, Lao cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500146

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม า เบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes, accessories
1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น , การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า ใน
สถานการณตางๆ วัฒนธรรมพมา กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different situations and
contexts, Burmese cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500148

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตาง ๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes, accessories
1500149

สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น , การรั บ ประทานอาหารนอกบ า น การท อ งเที่ ย ว การเดิ น ทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนาม กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations
and contexts, Vietnamese cultures and communication strategies
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2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การทํ า ความเข า ใจ การวิ เ คราะห
การแสดงทั ศ นะที่ เ ป น ประโยชน ต อ การเมื อ งและการปกครองของไทย เหตุ ก ารณ ทางประวั ติ ศ าสตร
การเปลี่ย นแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้ งแต สมัย สุโขทัยจนถึงปจจุ บันโดยเชื่อมโยงกับมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing
thoughts on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changes of Thai
government and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social, cultural
dimensions and influence of globalization
2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจาอาเซียน และความ
เปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association of
South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN
Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), fundamental information
and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership
and ASEAN citizenship
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รหัสวิชา
2000114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทย
กับสังคมโลกในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การ
ปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between
Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles
of Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and global
community
2000115

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติ และวิกฤตการณ ทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย เพื่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security,
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and
environmental management for sustainable locality development
2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและ
พาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใชกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of laws
used in daily life
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3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนว คิ ด เกี่ ย ว กั บ ชี วิ ต แล ะจริ ย ธ รรม ป ญ หาทางจริ ย ธ รรมในสั ง คมป จ จุ บั น
หลักจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical
principles for life happiness, life skills in 21 st century, life skills based on the philosophy of
sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness and public
consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
ทองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญ
ประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public
consciousness for individual, communal and local development, roles of individual and
non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุ ณคาของสุนทรีย ภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและการ
แสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
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รหัสวิชา
2500117

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรมมนุษย
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษย
สัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of psychology
for happiness in life
2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการ
ให บ ริ ก ารการจั ดระบบทรั พ ยากรสารสนเทศ กลยุทธ และทั กษะการสืบ ค น ทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน (OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources, strategies
and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, academic
report writing, reference citation and laws and ethics for information use
2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวั ติ ค วามเป น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics and
government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different regions
of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province

37

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย การพั ฒ นาลั ก ษณะการคิ ด และกระบวน
การคิ ด ความคิ ดสร า งสรรค การคิ ดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge and
methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the
knowledge in daily life
4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน
ของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและ
ผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่
เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players and
watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising injuries
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รหัสวิชา
4000126

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดาน
การประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความปลอดภัย
ของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะ
ของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information and
communication technology; use of information and communication technology for data
retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, network
communication, network security system, computer ethics and cyber laws, and computer
ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ดาน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture and agricultural industry
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รหัสวิชา
4000128

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวน
บุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล
และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริมสุขภาพแบบ
องครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพ
ทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs,
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality development,
personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, health fitness,
awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, health checkup and
health insurance system in Thailand
4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการใน
ชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities, recreation activities for oneself and
family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ต า งประเทศ การเข า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน การบริ ห ารจั ด การกองทุ น และสิ ท ธิ ข องประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development
of health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen
rights under the National Health Insurance System
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4000131

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใช
ใน การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment systems
and actuarial science
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาแกน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4011105
ฟสิกสเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Physics
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารทางฟสิก ส การวัด กฎการเคลื่อ นที่แ ละแรงโนม ถว ง งานและ
พลั ง งาน โมเมนตั มและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน และแบบกลิ้ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของ
ไหล ปรากฎการณ ค ลื่ น เทอร โ มไดนามิก ส ไฟฟา เบื้อ งตน เครื่อ งมือ วัด ละเอีย ด การตกอยา งเสรี
การเคลื่ อนที่ แบบซิ มเป ล ฮาร โ มนิ ก และเครื่องมือวัดทางไฟฟา อยางงาย
Theories and laboratories in physics, measurement, laws of motion and
gravitational force, work and energy, momentum and collision, rotation and rolling motion,
properties of matter, fluid mechanics, wave phenomena, thermodynamics, basic electricity,
measuring tools, free fall, simple harmonic, motion and simple electrical measuring
instruments
4021115

เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
General Chemistry
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมีและกรด-เบส
แกส ของแข็ง ของเหลว ไฟฟาเคมีเบื้องตน
Atomic structure and periodic table, chemical bond, stoichiometry, chemical
equilibrium and acid-base, gas, solid, liquid, fundamental electrochemistry, and laboratory
practice
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4033107

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Biology
ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติก าร สารประกอบเคมีในสิ่ง มีชีวิ ต เซลล เนื้ อเยื่อ การสื บ พัน ธุ การ
เจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการ ระบบในสิ่ ง มี ชี วิ ต การจํ า แนกสิ่ ง มี ชี วิ ต กํ า เนิด และวิ วั ฒ นาการของชี วิ ต
พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
Theories and laboratories, macromolecules, cell, tissues, reproduction,
growth and development, organ system, biological classification, origin and evolution of life,
inheritance, live and environment and environmental conservation
6601101

คณิตศาสตรชางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Industry
เวกเตอร เมทริกซและดีเทอรมิแนนต ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ คาสูงสุดและ
ค า ต่ํ า สุ ด ของอนุ พัน ธ สมการเชิ งอนุ พัน ธ การอิน ทิเกรต เทคนิ คและการประยุกต การอิน ทิเ กรต และ
อินทิเกรตหลายชั้น
Vector, matrix and determinant, limit and continuity, derivative, maximum
and minimum values of derivative, differential equations, integration, techniques and
applications of integration, and multiple integrals
6601501

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
ความหมาย วิ วัฒ นาการ และบทบาทหน า ที่ ข องระบบปฏิ บั ติก าร การบริ ห ารจั ดการ
กระบวนการ การจั ดสรรหน ว ยประมวลผล การบริห ารหนว ยความจํ า การจั ดคิว งานและการจัด สรร
ทรัพยากร การจัดการขอมูลและการแสดงผล ระบบแฟม การควบคุมการคืนสูสภาพเดิม และการทํางาน
ของซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่แตกตางกัน
Definition, evolution and functions of operating systems; process
management; processor allocation, memory management, queuing and resource allocation,
data management and display, file systems, recovery control and operation of various
operating system software
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6601601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโครงสราง
3(2-2-5)
Structured Programming
ขั้นตอนวิธีและผังงาน วิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง และการฝกปฏิบัติการโปรแกรมดวย
เครื่องคอมพิวเตอร
Algorithms and workflow; computer solutions for scientific and industrial
problems; program design and development; high-level language for fundamental
programming and computerized programming practices
6602101

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
3(3-0-6)
English for Industrial Technology 1
ทักษะการฟง การสนทนา การอานและการเขียนเชิงเทคนิคดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเขียนรายงานประจําวัน และการอานคูมือการใชงานเครื่องมือเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
Skills in listening, speaking, reading and technical writing for industrial
technology, daily report writing, and reading equipment manual in industrial work
6602102

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
3(3-0-6)
English for Industrial Technology 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6602101 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
Pre-requisite: 6602101 English for Industrial Technology 1
ทักษะการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น การนําเสนอ การจัดทํารายงาน และการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Communication skills at a higher level, report writing, and project
presentation in industrial technology
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(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
6611201
อิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics
ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟท
การวิเคราะหวงจรเสมือนสัญญาณขนาดเล็กออปแอมป หลักการทํางานและการคํานวณเบื้องตนของวงจร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง การประยุกตใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบแหลงจายไฟฟากระแสตรง
วงจรสวิตซ และวงจรขยายสัญญาณ
Semiconductor theory, current and voltage properties of diodes, transistors,
and FET; analysis of small signal op-amps; operation and calculation principles of power
electronics circuit devices, operations and calculation of basic power electronics devices,
application of electronic devices in DC power supply systems, switch circuit and amplifier
circuit
6611202

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0-3-0)
Electronics Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือศึกษาพรอมกัน : 6611201 อิเล็กทรอนิกส
Pre-requisite: 6611201 Electronics
ปฏิบัติการดานอิเล็กทรอนิกส
Laboratory practice related to electronics

6611603

โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ โครงสร า งข อ มู ล การประมวลผลข อ มู ล ประเภทสาย
อั ก ขระ แถวลํา ดั บ ระเบี ย น และตั ว ชี้ รายการเชื่ อ มโยง คิ ว กองซ อ น การเวี ย นเกิ ด ต น ไม
กราฟและการประยุ ก ต ใ ช การเรี ย งลํา ดั บ และการค น หาข อ มู ล
Introduction to data structures; data processing in terms of string, array,
records and pointer; link-list, queue, stack, recursive, tree, graph and applications, sorting
and searching
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6611701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Data Communication and Computer Network
ทฤษฎีและเทคโนโลยีของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย องคประกอบและการทํางานของ
โปรโตคอล ประเภทของระบบการสื่อสารขอมูล ชนิดของสัญญาณ อุปกรณทางดานการสื่อสาร สื่อกลาง
มาตรฐานระบบเปด พื้นฐานอินเตอรเน็ตและโปรโตคอลทีซีพีไอพี และเทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบใกลและระยะไกล
Theories and technologies of data communication and networks,
components and operations of protocols, category of data communication system, type of
signal, communication equipment, open standard transmit, basic Internet and TCP/IP
protocols, and technology of LAN and WAN
6611702

ปฏิบัติการการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือศึกษาพรอมกัน : 6611701 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร
Pre-requisite: 6611701 Data Communication and Computer Network
ปฏิบัติการดานการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Laboratory practice related to data communication and computer network
6612201

การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Circuits Design
ทฤษฎีระบบจํานวน เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิปฟลอป การลดรูปสมการดวยพีชคณิตบูลีน
และแผนภาพคาร น อจห การออกแบบวงจรคอมบิ เนชั น นอลและแบบซี เควนเชี ย ล เทคนิคและวิธีการ
ออกแบบวงจรที่ใชอุปกรณที่สามารถโปรแกรมได
Number system theory, code number, logic gates, flip-flops, equation
reduction by boolean algebra and karnaugh map, combination and sequential circuit design,
techniques and circuit designing methods of programmed devices
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6612202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฎิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล
1(0-3-0)
Digital Circuits Design Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือศึกษาพรอมกัน : 6612201 การออกแบบวงจรดิจิทัล
Pre-requisite: 6612201 Digital Circuits Design
ปฏิบัติการดานการออกแบบวงจรดิจิทัล
Laboratory practice related to digital circuits design

6612203

ไมโครโพรเซสเซอร 1
3(3-0-6)
Microprocessor 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือศึกษาพรอมกัน : 6612201 การออกแบบวงจรดิจิทัล
สถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรพื้นฐาน โครงสรางภายในและการ
ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร รายละเอียดของชุดคําสั่งตามประเภทการใชงาน การเขียนโปรแกรม
เบื้องตนและโปรแกรมใชงานจริง และการออกแบบวงจรหนวยความจําและอุปกรณตอรวม
Microprocessor architecture and basic microcontroller, internal structures
and applications of microcontroller, instruction details according to type of use, basic and
application programming, and memory circuit design and memory and peripherals
6612204

ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร 1
1(0-3-0)
Microprocessor Laboratory 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือศึกษาพรอมกัน : 6612203 ไมโครโพรเซสเซอร 1
Pre-requisite: 6612203 Microprocessor 1
ปฏิบัติการดานไมโครโพรเซสเซอร 1
Laboratory practice related to microprocessor 1
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6612501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Architecture
องคประกอบและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร
และระบบย อ ยภายในคอมพิ ว เตอร สถาป ต ยกรรมของหน ว ยประมวลผลกลาง หน ว ยเลขคณิ ต และ
ตรรกะ การควบคุมเสนทางของขอมูลสูหนวยประมวลผลกลาง การจัดการสงขอมูลระดับรีจิสเตอร ระบบ
จัดการการติดตออุปกรณภายนอก และการทํางานของไมโครคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
Components and operation of a computer systems, architecture of computer
systems and subsystems, architecture of CPU, arithmetic logic unit, CPU data control,
management of register data, external devices management, and microcomputer operation
and operating system
6613501

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบสมองกลฝงตัว
3(2-2-5)
Embedded System Application Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6601601 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโครงสราง
Pre-requisite: 6601601 Structured Programming
การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมประยุกตทางอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือพัฒนา
โปรแกรมบนระบบสมองกลฝงตัว การเลือกใชและสรางยูสเซอรอินเตอรเฟส และประยุกตใชงานรวมกับ
ฐานขอมูล การสรางรายงาน การจัดการความปลอดภัย การสื่อสารและจัดการผานเครือขายคอมพิวเตอร
Industrial applications analysis and designs, use of programming tools for
embedded systems, selection and creation of user interface, and application to database,
reporting, security management, communication and management of computer networks
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6613601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6601601 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโครงสราง
Pre-requisite: 6601601 Structured Programming
หลักการพื้นฐาน สวนประกอบ และคุณลักษณะ การออกแบบสรางฟอรมและเมนูของการ
เขียนโปรแกรมแบบวิชวล การประมวลผลฐานขอมูล และการทําโครงงานเพื่อพัฒนาระบบงานประมวลผล
สารสนเทศ
Basic principles, compositions and properties design of form and menu of
visual programming, database processing, and project development for information
processing system
6613602

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
ทฤษฎี วงจรการพั ฒนาระบบ การวางแผน การวิเคราะห การออกแบบ และการทําให
เกิดผลในทางปฏิบัติ ระเบียบวิธีในการวิเคราะหและออกแบบระบบ เครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาระบบ
และการบํารุงรักษา ระเบียบวิธีในการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
System Development Life Cycle theory; planning, analysis, design, and
implementation; system analysis and design methodologies, basic tools for system
development and maintenance, object-oriented system analysis and design methodologies
6613603

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมประยุกตทางอุตสาหกรรม การใชเครื่องมือพัฒนา
โปรแกรมทางอินเตอรเน็ตดานใหและรับบริการ การเลือกใชและสรางยูสเซอรอินเตอรเฟส เว็บฟอรม การ
ประยุกตใชงานรวมกับฐานขอมูล และการจัดการความปลอดภัย
Analysis and design of industrial application, use of internet programming
tools for server and client, selection and creation of user interface, web form, and
application to database and security management
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รหัสวิชา
6613604

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-oriented Programming
นิ ย ามและคุ ณ สมบั ติ ข องภาษาเชิง วัต ถุ แนวคิด และเทคนิค ของการเขีย นโปรแกรม
เชิ ง วั ต ถุ การสร า งแบบจํา ลองซอฟต แ วรเ ชิง วัต ถุดว ยจาวาหรือ ยูเ อ็ม แอล ไวยากรณข องภาษาเชิง
วั ต ถุ ประเภทของข อมู ล โอเปอเรเตอร แ ละนิพ จน หลัก การของออบเจ็ก ตค ลาส เอนแคปซูเ ลชัน อิน
เฮอร ริ แ ทนซ โพลี มอร พิ ซึ ม การจั ด การสิ่ง ผิด ปกติ ไลบราลี ม าตรฐานของภาษาคอมพิ ว เตอร การใช
คําสั่ งในไลบราลี และการออกแบบเชิ งวัตถุเ บื้อ งตน
Definition and properties of objected-oriented langurage, concepts and
techniques of object-oriented programming, modeling object-oriented software with Java
or UML; syntax of object-oriented languages, type of information operators and expressions,
principles of object class, encapsulation, inheritance, polymorephism, management of
irregularities, standard library of computer languages, application of commands in library,
and object-oriented design
6613701

การออกแบบและการบริหารเครือขาย
3(2-2-5)
Network Design and Administration
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 6611701 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Pre-requisite: 6611701 Data Communication and Computer Network
โครงสร า งและการออกแบบเครื อ ข า ย การสื่ อ สารแบบระบบรั บ และให บ ริ ก าร
ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต บริการบนอินเทอรเน็ต การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร การ
วางแผน การติดตั้ง และการจัดการเครือขาย การสรางผูใชงานระบบและการจัดการระบบ และโปรแกรม
แกไขปญหาในเครือขาย
Network structure and design, communication of service and server systems,
operating systems, internet network systems, internet services, computer network
management; planning, installation and network management, user and system
management, and network problem-solving software
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รหัสวิชา
6613702

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการการออกแบบและการบริหารเครือขาย
1(0-3-0)
Network Design and Administration Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือศึกษาพรอมกัน : 6613701 การบริหารและออกแบบ

ระบบเครือขาย
Pre-requisite: 6613701 Network Design and Administration Laboratory
ปฏิบัติการดานการบริหารและออกแบบระบบเครือขาย
Laboratory practice related to network design and administration
6613801

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Ethics and Laws
แนวคิดเชิงเปรียบเทียบของนักปรัชญา และการประยุกตกับจริยธรรมทางคอมพิวเตอร
และกฎหมายทางคอมพิวเตอรของไทยและตางประเทศ
Comparative concepts of philosophers and application to computer ethics,
and Thai and foreign computer laws
6613901

สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
1(0-2-1)
Seminar on Industrial Computer Technology
ค น คว า นํ า เสนอ และอภิ ป ราย งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร

อุตสาหกรรม
Review, presentation, and discuss of research works related to industrial
computer technology
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รหัสวิชา
6614601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2-5)
Software Engineering
ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต ซอฟต แ วร เ กี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร เ ชิ ง วิ ศ วกรรม
ซอฟตแวรที่ใชในการวางแผนโครงการ การกําหนดสิ่งที่ตองการในซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การ
เขียนและการถอดรหัสโปรแกรมแปลภาษา คุณภาพ เทคนิคการทดสอบ การติดตั้งและการบํารุงรักษา
ซอฟตแวร
Theory and practice of software production on engineering computer
systems, project planning software, requirements for software specification, software design,
compiler programming and decoding, software quality, testing techniques, and software
installation and maintenance
6614701

การประมวลผลแบบคลาวด
3(2-2-5)
Cloud Computing
กระบวนทัศนคอมพิวเตอร พื้นฐาน สถาปตยกรรมและการจัดการการประมวลผลแบบ
คลาวด การใชระบบและการบริการแบบคลาวด ไดรเวอรเทคโนโลยี วิชวลไลซเซชัน แบบจําลองการเขียน
โปรแกรม การพัฒนาซอฟตแวรของคลาวด ระบบเครือขายแบบคลาวด ผูใหบริการ ซอฟตแวรแบบเปดเผย
ตนฉบับ การรักษาความปลอดภัยและแนวคิดขั้นสูงในคลาวด
Computing paradigms, fundamentals, architecture and cloud computing
management; cloud deployment and service models, technological drivers, virtualization,
programming models, software development in cloud; networking for cloud computing,
service providers, open source support software, security and advanced concepts
6614901

โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 1
2(0-4-2)
Industrial Computer Technology Project 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่สาขาวิชากําหนด
Pre-requisite: course subject department specify
การวิเคราะหปญหาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม การเลือกหัวขอ การ
จัดทํา การนําเสนอและอนุมัติโครงราง
Identifying problems in industrial computer technology, selecting a topic,
writing a proposal and presenting for an approval
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รหัสวิชา
6614902

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2
3(2-2-5)
Industrial Computer Technology Project 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6614901 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 1
Pre-requisite: 6614901 Industrial Computer Technology Project 1
การพัฒนาโครงงานในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 1 การจัดทํา
เลมปริญญานิพนธ และการนําเสนอผลงาน
Project development in Industrial Computer Technology Project 1, thesis
reporting and presentations
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
6621201
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Electrical Technology
ความรู  เ บื ้ อ งต น ทางไฟฟา ทฤษฎี การวิ เ คราะห ว งจร หลั ก การกํ า เนิ ด ไฟฟ า ของ
ไฟฟ า กระแสตรง และกระแสสลั บ ทั้ ง แบบเฟสเดี ย วและหลายเฟส หลัก การเบื้อ งตน เครื่อ งจัก รกล
ไฟฟ า หม อ แปลงไฟฟ า มอเตอร ไ ฟฟ า กระแสตรง และกระแสสลั บ แบบเฟสเดี ย วและสามเฟส การ
ควบคุ ม มอเตอร เ บื้ อ งต น และการควบคุม ดว ยเครื่อ งควบคุม แบบลํา ดับ ขั้น เครื่อ งมือ และอุป กรณใ น
งานไฟฟ า อุ ตสาหกรรม และความปลอดภัย ในการทํางาน
Basic knowledge in electricity; theory, circuit analysis, electricity generator
principles of DC and single and multiple phase AC; basic principles of electrical machinery,
transformers, DC motor and single and three phase AC; basic motor control and
programmable logic controller; instruments and equipment in electrical industry and safety
in workplace
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รหัสวิชา
6621602

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database System
ความรูเบื้องตน สถาปตยกรรม ขั้นตอนการออกแบบและแบบจําลองของฐานขอมูล การ
จัดการขอมูลแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ แผนภาพเอนทิตี-รีเลชันชิป การฟนฟูและสํารองขอมูลดวยภาษา
เอสคิวแอล การทํานอมัลไลเซชั่น และระบบจัดการฐานขอมูลโดยใชซอฟตแวรที่ตางกัน
Basic knowledge, architecture, designing process and models of database; relational
database management system models, entity-relationship diagram, data recovery and
backup using SQL language, normalization process, and variety software of database
management system
6621801

กราฟกสวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Graphics
หลั ก การพื ้ น ฐานการเขี ย นแบบ เครื ่ อ งมื อ และวิ ธ ี ใ ช การเตรี ย มงานเขี ย นแบบ
เรขาคณิ ต ประยุ ก ต  ขนาดและรายละเอี ย ด การเขี ย นภาพออโธกราฟ  ก ส ภาพพิ ค ทอเรี ย ล การ
เขี ย นภาพด  ว ยมื อ เปล า การเขี ย นภาพตั ด และการใช  ค อมพิ ว เตอร  ช ว ยในงานเขี ย นแบบ
Basic principles of drawing, tools and instructions, drawing preparation, applied
geometry, size and details, orthographic drawing, pictorial drawing, hand drawing, cut
drawing and computer drawing
6621802

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
Small and Medium Enterprise Management
ลั ก ษณะ รู ป แบบ ความสํา คั ญ วิ ธี ก ารดํา เนิ น งาน หลั ก การจั ด การ ป ญ หาใน
การดํ า เนิ น งาน กฎ หมายที ่ เ กี่ ย ว ข อ ง การว างแผ นเชิ ง กล ยุ ท ธ แล ะการประเมิ น ผ ล การ
ดํา เนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
Characteristics, patterns, importance, operation method, management
principles, implementation problems, relevant regulations, strategic planning, and
performance evaluation of small and medium enterprises
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รหัสวิชา
6622301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คอมพิวเตอรในงานควบคุม 1
3(2-2-5)
Computers in Control System 1
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานควบคุมและจัดการในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหและ
การออกแบบฮารดแวร การโปรแกรมควบคุมและจัดการดวยภาษาระดับสูงเพื่อวัดควบคุมหรือสื่อสารขอมูล
กับอุปกรณในงานอุตสาหกรรมผานทางชองสื่อสาร และปฏิบัติการพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
Computer application and management in industrial control system, hardware
analysis and design, control and management programming with high-level language to
control or communicate with industrial devices via communication port, and system
operation
6622302

คอมพิวเตอรในงานควบคุม 2
3(2-2-5)
Computers in Control System 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6622301 คอมพิวเตอรในงานควบคุม 1
Pre-requisite: 6622301 Computers in Control System 1
การวัดควบคุมหรือสื่อสารขอมูลกับอุปกรณในงานอุตสาหกรรมดวยโปรแกรมภาษากราฟกส
แผงวงจรตอพวงผานทางชองทางการสื่อสารพีซีไอและยูเอสบี ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การพัฒนา
โปรแกรมเพื่อเชื่อมตอกับฐานขอมูล การจัดทํารายงานและติดตอกับโปรแกรม และการพัฒนาระบบในงาน
อุตสาหกรรม
Control or communication with industrial devices using graphics language
program, board interfacing via PCI and USB port, computer network system, system
development to database connection, reporting and software communication, and industrial
system development

54

รหัสวิชา
6622601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Algorithm Design and Analysis
การออกแบบและวิ เคราะหขั้นตอนวิธี ความถูกตองของขั้นตอนวิธี การวิเคราะหความ
ซับซอน เทคนิคการแบงแยกเพื่อเอาชนะ การเลือก การคนหา การคนหา การโปรแกรมแบบพลวัต ปญหา
เชิงการจัด ปญหากราฟ ปญหาแบบสมบูรณเอ็นพี และขั้นตอนวิธีแบบขนาน
Design and analysis of algorithms, correctness of algorithms, complexity
analysis, divide-and-conquer techniques, selection, searching, dynamic programming,
combinatorial problems, graphs problems, NP-complete problems and parallel algorithms
6623101

สถิติและการวิจัยดําเนินงานในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Statistics and Industry Operations Research
ทฤษฎี ความน า จะเป น ตั ว แปรสุ ม ขอ วินิ จ ฉั ย ทางสถิติ การวิ เ คราะหค วามแปรปรวน
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและแบบจําลองทางคณิตศาสตร ทฤษฎีการตัดสินใจ การเลียนแบบทาง
สถิติ คิว ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมสินคาคงคลัง การวิเคราะหงาน ทฤษฎีใหมในงานอุตสาหกรรม การ
ฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการวิจัยดําเนินงานในงานอุตสาหกรรม และการใชวิธีการทางสถิติในการ
แกปญหาและการวิจัยดําเนินงานทางอุตสาหกรรม
Probability theory, random variables, statistical inference, regression and
correlation analysis, basic principles of structure and mathematical model, decision theory,
statistical imitation, queue, theory of substitution, inventory control, job analysis, new
theory in industry, practice of computer programming for industry operations research, and
applications of statistics to solve problems and conduct industry operations research
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รหัสวิชา
6623201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ไมโครโพรเซสเซอร 2
3(2-2-5)
Microprocessor 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6612203 ไมโครโพรเซสเซอร 1
Pre-requisite: 6612203 Microprocessor 1
การออกแบบระบบฮารดแวรและซอฟตแวรของไมโครคอนโทรลเลอร การสรางสัญญาณ
การแปลงสั ญ ญาณจากแอนะล็ อ กเป น ดิ จิ ทั ล และดิ จิ ทั ล เป น แอนะล็ อ ก การสื่ อ สารกั บ พอร ต ของ
ไมโครคอมพิวเตอร การเชื่อมตอกับอุปกรณ กระบวนการอินเตอรรัพท และอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร
Hardware and software systems design of microcontroller, building signals,
conversion from analog to digital and digital to analog, microcomputer communication,
device interface, interrupt process, and mathematical algorithms
6623202

การออกแบบระบบดิจิทลั แนวใหม
3(2-2-5)
Modern Digital System Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6612201 การออกแบบวงจรดิจิทัล
การใชอุปกรณดิจิตัลที่สามารถโปรแกรมไดในการออกแบบวงจรลอจิกและวงจรลําดับขั้น
กระบวนและเครื่องมื อที่ ใชในการออกแบบซอฟต แวร การประมวลผลรู ปแบบขนานและลําดับ ขั้น ดว ย
โปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล สเตตไดอะแกรม และการอินเตอรเฟสกับอุปกรณอินพุตเอาตพุต
Application of programmed digital devices for logic and sequential circuit
design, process and tools for software design, parallel and sequential processing with VHDL
language, state diagram and I/O devices
6623301

การประยุกตระบบบงชี้ดวยคลื่นความถี่วิทยุ
3(2-2-5)
Application of Radio Frequency Identification System
โครงสราง มาตรฐาน และประยุกตใชระบบบงชี้ ดวยคลื่นความถี่วิทยุ การออกแบบและ
พัฒนาระบบบงชี้ดวยคลื่นความถี่วิทยุ ระบบสมองกลฝงตัวและระบบคอมพิวเตอร ไปใชในงานอุตสาหกรรม
งานระบบขนสง งานระบบบัตรเงินสด งานระบบควบคุมการผานเขาออก งานระบบลงเวลา
RFID structure, standards and applications, design and development of RFID
system with embedded systems and computers for industrial applications, transportation
systems, cash card system, access control system and time attendance system
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รหัสวิชา
6623401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบสมองกลฝงตัวและการใชงาน
3(2-2-5)
Embedded System and Application
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6612203 ไมโครโพรเซสเซอร 1
Pre-requisite: 6612203 Microprocessor 1
หลั ก การทํ า งานไมโครคอนโทรลเลอร การออกแบบระบบสมองกลฝ ง ตั ว โดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอรและเชื่อมตอกับอุปกรณ การประเมินและเลือกอุปกรณที่เหมาะสมตอการนําไปใชงาน
การประยุกตระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทมรวมกับการทํางานบนระบบสมองกลฝงตัว หลักการและวิธีการ
ออกแบบซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัวแบบเรียลไทม
Principle of microcontroller, embedded system design by microcontrollers
and interface with devices, equipment evaluation and selection, application of real-time
operating systems to embedded system, principles and methods of real-time embedded
software design
6623502

การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Image Processing and Analysis
ภาพดิจิทัล การเพิ่มสมรรถนะของภาพในโดเมนเชิงพื้นที่ การเพิ่มสมรรถนะของภาพใน
โดเมนความถี่ การบูรณะภาพ การบีบอัดภาพ การตัดแยกภาพ การประมวลผล ภาพแบบหลอมรวม การ
พรรณนาและการแทนวัตถุ การรูจําวัตถุ การเห็น 3 มิติและการวิเคราะหภาพเคลื่อนไหว
Digital images, image enhancement in spatial domain, image enhancement in
frequency domain, image restoration, image compression, image segmentation,
morphological image processing, object description and representation, object recognition,
3D vision and motion analysis
6623503

ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Vision
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6623502 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลภาพดิจิทัล
Pre-requisite: 6623502 Digital Image Processing and Analysis
การไดมาซึ่งภาพดิจิทัล การประมวลผลกอนการแบงภาพเปนหลายสวนอยางมีความหมาย
การแทนคารูปทรง การรูจําวัตถุ การวิเคราะหการเคลื่อนไหว และการติดตามวัตถุ
Acquisition of digital images, meaningful images segmentation processing,
shape encoding, object recognition, motion analysis and object tracking
57

รหัสวิชา
6623504

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2-5)
Computer Graphics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6623502 การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลภาพดิจิทัล
Pre-requisite: 6623502 Digital Image Processing and Analysis
ฮารดแวรที่ใชในการแสดงภาพคอมพิวเตอรกราฟกส การแปลงรูปสองมิติ การยายตําแหนง
ในสองมิติและสามมิติ การตัดภาพขอบลน มุมมองสามมิติ ขั้นตอนวิธีการ คํานวณหาพื้นผิวที่มองเห็นและ
แบบจําลองการสองสวาง แบบจําลองเชิงเรขาคณิต รูปแบบของภาพ และทฤษฎีสี
Display hardware and applications, 2D scan conversion, 2D and 3D
transformations, clipping, 3D viewing, visible surface algorithms and illumination models,
geometric modeling, image formats, and color theories
6623601

การบริหารและจัดการขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
Big Data Management
แนวคิดพื้นฐาน การวิเคราะห การดําเนินงาน การบริหารจัดการและการประยุกตใชขอมูล

ขนาดใหญ
Basic concepts, analysis, implementation, management, and application of big
data
6623701

ระบบการสื่อสารขอมูล
3(2-2-5)
Data Communication System
ระบบและหลั ก การติ ด ต อ สื่ อ สาร การเชื่ อ มต ออุ ป กรณ รู ป แบบมาตรฐานไอเอสโอและ
มาตรฐานอื่น โครงสรางอุปกรณและฮารดแวร การออกแบบ การใชและการพัฒนาโปรแกรมระบบสื่อสาร
ขอมูลสําหรับดูแลควบคุมอุปกรณ
Communication system and principles, ISO standard device interface and
others, equipment and hardware structures; software design, application, and development
of communication system for device control
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6623801

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
หลักการปองกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการความปลอดภัย การวางผัง
โรงงาน การออกแบบอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในงานเชื่อม งานไฟฟา งานที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงและสารที่
เปนพิษ และการจัดหนวยงานดานความปลอดภัย
Principles for accident prevention in factories, planning and safety measures,
factory layout, equipment design to prevent accidents in welding, electrical work and jobs
related to fuel and toxic, and safety department organization
6624301

หุนยนตเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Robot
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 6612203 ไมโครโพรเซสเซอร 1
Pre-requisite: 6612203 Microprocessor 1
กลไก ประเภท ระบบเซ็ น เซอรแ ละระบบสงกํ าลังของหุน ยนตขนาดเล็ก การออกแบบ
โครงสรางสําหรับการใชงานและการเคลื่อนที่ การออกแบบระบบฮารดแวรและโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ขนาดเล็ ก การออกแบบระบบติ ดตอสื่ อสารระหวางหุน ยนตขนาดเล็ก การนําปญ ญาประดิษฐไปใชใน
หุนยนตขนาดเล็ก
Mechanism, types, sensors and transmission of small robots, structural design
for usability and mobility, hardware and software system design, communication system
design between robots, and applications of artificial intelligence to robots
6624501

อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
3(2-2-5)
Internet of Things
เลเยอร เ ครื อ ข า ยทางกายภาพแบบเอ็ ม ทู เ อ็ ม ตั ว รั บ รู เ ครื อ ข า ยแบบเลกาซี่ เ อ็ ม ทู เ อ็ ม
โพรโตคอล ระบบอาคารและบ า นอั ตโนมั ติ การวั ดยู ทีลี ตี้โ ดยใช เลกาซี่เ อ็ม ทูเ อ็ม โพรโตคอล ไอพี เบส
โพรโตคอล และแอพพลิเคชันที่สําคัญของอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
M2M area network physical layers, legacy M2M protocols for sensor networks,
building automation and home automation, legacy M2M protocols for utility metering, IPbased protocols, and key applications of Internet of things
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6624701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ความมั่นคงของเครือขาย
3(2-2-5)
Network Security
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 6611701 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Pre-requisite: Data Communication and Computer Network
หลักการเบื้องตนของความมั่นคงเครือขาย และนโยบายพื้นฐานทฤษฎีจํานวน เทคโนโลยี
การพิสูจนตัวจริงและการเขารหัส ประเภทของเทคนิคความมั่นคง และขอดี ขอเสีย วิธีมาตรฐานเพื่อความ
มั่นคงของงานประยุกตคอมพิวเตอรและ คอมพิวเตอรเครือขาย เทคนิคการตรวจสอบและการปองกันการ
บุกรุก มาตรฐานความมั่นคงของเครือขายและองคกร กรณีศึกษาการวิเคราะหความเสี่ยง และการวางแผน
ความมั่นคง
Principles of network security and basic policy, number theory, authentication
and encryption technologies, types of security techniques, standard methods for securing
computer applications and computer networks, techniques for detecting and preventing
security violation, network security standard and organization, computer ethics, and case
study of risk analysis and security planning
6624901

หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 1
Special Topics in Industrial Computer Technology 1
หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Special topics in industrial computer technology

3(2-2-5)

6624902

หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2
Special Topics in Industrial Computer Technology 2
หัวขอพิเศษที่สูงขึ้นทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Advanced special topics in industrial computer technology

3(2-2-5)
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(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ใหเลือกเรียนจากแผนใดแผนหนึ่งดังตอไปนี้
ก. แผนฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
6633801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม 2(0-90-0)
Pre-practicum in Industrial Computer Technology
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชี พ การพั ฒนาตัวผู เรีย น ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจู งใจ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกั บ
วิชาชีพ
Preparation activities for professional experience, in field of job characters
and job opportunities, student development in appreciate knowledge skills, attitudes,
motivation and professional requirements
6633802

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
5(0-450-0)
Professional Internship in Industrial Computer Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6633801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
Pre-requisite: 6633801 Pre-practicum in Industrial Computer Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
เอกชน หรือหนวยงานของรัฐ
Practical training in industrial computer technology in approved private or
government sectors
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หรือ ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
6633803
เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-45-0)
Pre-cooperative Education
หลักการ แนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การเขียนประวัติสวนตัว และจดหมายสมัคร
งานภาษาอั ง กฤษ รวมทั้ ง การเตรี ย มตั ว สั ม ภาษณ ง าน ความรู ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การทํ า งานในสถาน
ประกอบการ บุคลิกภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการสื่อสาร การทํางานเปนทีม และการบริหาร
จัดการองคกร
Principles, concepts, process and steps of cooperative education, including
rules related to cooperative education. Job application techniques: selecting workplaces,
writing a resume and application letters, as well as preparing for job interviews; essential
knowledge for entering workplaces: personality, information technology, communication
skills, team working and organization management
6633804

สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
Cooperative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 6633803 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-requisite: 6633803 Pre-cooperative Education
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานในสถานประกอบการณเปนระยะเวลา
อยางนอย 540 ชั่วโมง การประยุกตใชความรูที่ไดรับในหองเรียนในการทํางานจริง การนําเสนอรายงานผล
การปฏิบัติสหกิจรวมกับเพื่อนรวมชั้น และอาจารยนิเทศกเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Minimum practical work experience, at least 540 hours, application of
classroom theory to a work environment; presentation of work report, after finishing
internship, in presence of their classmates and academic advisor at end of course

62

