หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

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

3. วิชาเอกของหลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 .
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่ นกรองหลั กสูตรสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบ
ในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานวิช าการ ในการประชุ มครั้งที่ 8/2558 วันที่ 11 เดือ น
ธันวาคม.พ.ศ. 2558 .ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 อนุมัติ
หลักสูตรและอนุมัติให้เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
8.2 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Computer Technician)
8.3 ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Network Administrator)
8.4 ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Supporter)
8.5 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและจั ด การช่ ว ยเหลื อ งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology
Service and Manager)
8.6 นักพัฒนาเว็บและโมบายแอปพลิเคชัน (Web and Mobile Application Developer)
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
รายการ
1. งบดาเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (1)
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
รวม (2)
รวม (1) + (2)
จานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2559

2560

300,000
200,000
-

500,000
400,000
-

500,000

-

ปีงบประมาณ
2561
600,000
600,000
-

2562

2563

700,000
800,000
-

700,000
800,000
-

-

-

900,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000

300,000 500,000 800,000 1,500,000 1,500,000
300,000 500,000 800,000 1,500,000 1,500,000
800,000 1,400,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000
80
160
240
320
320
10,000
8,750
8,333
9,375
9,375

2.7 ระบบการศึกษา
การศึกษาแบบเรียนในชั้ นเรียน การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข) และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่ น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน
8 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา
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3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ
9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
บังคับ
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
บังคับ
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้อกาหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีก ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
(1) วิชาแกน
บังคับ
(2) วิชาเฉพาะด้าน
บังคับ
(2.1) องค์การและระบบสารสนเทศ บังคับ
(2.2) เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
บังคับ
(2.3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ บังคับ
(2.4) โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
บังคับ
(2.5) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ บังคับ
(2.6) วิชาเลือก ให้เลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่ง ไม่น้อยกว่า
1) แขนงเทคโนโลยีเว็บและโมบาย
2) แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า

94
15
72
3
9
12
12
6
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7

หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

130

หน่วยกิต

30
9
9

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

ไม่น้อยกว่า
รวม

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
จานวนไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500135
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English at Work
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500136
ภาษาจีนพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1500137
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
Chinese Conversation at Work
1500138
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
1500139
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
1500140
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Basic Tagalog
1500141
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
1500142
ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Basic Malay
1500143
สนทนาภาษามาเลย์
Conversation in Malay
1500144
ภาษาลาวเบื้องต้น
Basic Lao
1500145
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
1500146
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
1500147
สนทนาภาษาพม่า
Conversation in Burmese
1500148
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
1500149
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวนไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

6
6

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000115
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
2000116
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

จานวนไม่น้อยกว่า

วิชาบังคับ
รหัสวิชา
2500114
2500115

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development

วิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
2500117
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
Psychology in Daily Life
2500118
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills
2500119
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
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หน่วยกิต
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
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)

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

หมายเหตุ

6

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
4000128
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
4000129
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
4000130
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
4000131
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า 3
หนวยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ

จานวนไม่น้อยกว่า

94

หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาแกน
15
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
7101001
คณิตศาสตร์ดีสครีต
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
7101002
การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
3(2-2-5)
Numerical Computation and Probability
7101003
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics for Computer Technology
7101005
ดิจิทัลคอมพิวเตอร์และลอจิก
3(2-2-5)
Digital Computer and Logic
7101006
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
3(2-2-5)
Calculua and Analytic Geometry
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
จานวนไม่น้อยกว่า
ก. กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน
1) องค์การและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7112101
นโยบายและจริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์
Computer Policy and Ethics

72
42
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-3)

2) เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7112201
ระบบฐานข้อมูล
Database System
7112202
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
(Human-Computer Interaction)
7114211
โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
Computer Technology Research Project 1
7114212
โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
Computer Technology Research Project 2

9

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

3) เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7111301
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Programming
7112302
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented Programming

12

17

3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
7112303
7112304

ชื่อวิชา
ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
Abstract Data Types and Problem Solving
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

4) โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
12
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7112401
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Networking
7112402
ระบบปฏิบัติการ
Operating System
7112403
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย
(Multimedia and Computer Graphic)
7113405
เครื่องจักรอัจฉริยะ
(Smart Machince)

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

5) ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7111501
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
7112502
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
Microprocessor and Microcontroller

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

6

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

3(2-2-5)

ข. กลุ่มรายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1) แขนงเทคโนโลยีเว็บและโมบาย
1.1) บังคับเรียน
24
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
7112404
ระบบปฏิบัติการโมบายและพื้นฐานการเขียนแอปพลิเคชัน 3(2-2-5)
Mobile Operating Systems and Basic Application Programming
7113204
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Development
7113205
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Mobile Application Development
7113206
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
3(2-2-5)
Cross Platform Application Development
7113306
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
18

รหัสวิชา
7113309
7113310
7113506

รหัสวิชา
7101004
7101007
7101008
7112305
7113102
7113103
7113203
7113308
7113406
7113408
7113503
7113506
7114207
7114208

ชื่อวิชา
เว็บเซอร์วิสเทคโนโลยี
Web Service Technology
ระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรม
Embedded Systems and Programming
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
1.2) เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
6
ชื่อวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Electric and Electronics for Computer Technology
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
English for Computer Technology 1
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
English for Computer Technology 2
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
การประกอบธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
Computer for Business
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
Practical in Electronic Office
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้และการออกแบบ
Graphical User Interface and Design
ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
การซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Maintenance
การบริหารและการบริการอินเทอร์เน็ต
Internet Administration and Services
การสัมมนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์
Technology Seminar for Applications
หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Technology
19

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

รหัสวิชา
7114209
7114210

ชื่อวิชา
การพัฒนาเกมบนโมบาย
Mobile Game Development
ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data

2) แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
2.1) บังคับเรียน
24
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7113407
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
Network Analysis and Design
7113408
ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
7113409
ระบบเครือข่ายเฉพาะที่
Local Area Network System
7113412
ระบบเครือข่ายทีซีพีไอพี
TCP/IP Network System
7113503
การซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์
Microcomputer Maintenance
7113504
การสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer and Network Support
7113505
การจัดการและบารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต
Internet Server Management and Maintenance
7113506
การบริหารและการบริการอินเทอร์เน็ต
Internet Administration and Services
รหัสวิชา
7101004
7101007
7101008
7112404
7113102

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2) เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Electric and Electronics for Computer Technology
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
English for Computer Technology 1
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
English for Computer Technology 2
ระบบปฏิบัติการโมบายและพื้นฐานการเขียนแอปพลิเคชัน 3(2-2-5)
Mobile Operating Systems and Basic Application Programming
การประกอบธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer for Business
20

รหัสวิชา
7113103
7113204
7113205
7113306
7113307
7113310
7113410
7113411
7114207
7114208
7114210

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
3(0-6-3)
Practical in Electronic Office
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Development
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Mobile Application Development
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการติดตั้ง
3(2-2-5)
Software Technology and Installation
ระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Embedded Systems and Programming
มาตรฐานสาหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5)
Standard for Information and Communication Technology
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Network System Security
การสัมมนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์
3(2-2-5)
Technology Seminar for Applications
หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Topic in Computer Technology
ข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Big Data

(3) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
แบบที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
7114104
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(90)
Pre-practicum in Computer Technology
7114105
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5(450)
Internship in Computer Technology

21

แบบที่ 2
รหัสวิชา
7114106

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรียมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1(45)
Pre-practicum Co-operative Education in Computer Technology
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6(540)
Co-operative Education in Computer Technology

7114107

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี

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

หมวดวิชาและหมู่
วิชา
บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้
150 หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
250 หมายถึง
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
400 หมายถึง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
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ความหมายของเลขรหัสวิชาและค่าหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่
วิชา
เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของรายวิชา

หมายเหตุ
หมู่วิชาเฉพาะด้านในหมวดวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (711) ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น
ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

องค์การและระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
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(711-1--)
(711-2--)
(711-3--)
(711-4--)
(711-5--)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แขนงเทคโนโลยีเว็บและโมบาย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
2000113
7101001
7101005
7111301
7111501

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อาเซียนศึกษา
คณิตศาสตร์ดีสครีต
ดิจิทัลคอมพิวเตอร์และลอจิก
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2000112
2500114
4000125
7101002
7112201
7112402

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
จริยธรรมและทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
ระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
รวม
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

2500115
1500134
XXXXXXX
7101003
7112101
7112302
7112401

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
........................................................
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นโยบายและจริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500135
4000126
7101006
7112202
7112303
7112403
7112502

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
รวม

25

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7112304
7112404
7113306
7113204
7113205
7113309
7113405

ชื่อวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการโมบายและพืน้ ฐานการเขียนแอปพลิเคชัน

เว็บเทคโนโลยี
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
เว็บเซอรวิสเทคโนโลยี
เครื่องจักรอัจฉริยะ
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

หมวดวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(90)

หมวดวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะ(พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7113206
7113310
7113506
XXXXXXX
XXXXXXX
7114104
7114106

ชื่อวิชา
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
ระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรม
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
........................................................
........................................................
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รวม
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1(45)
16/17

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

7114105

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หรือ
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
รวม

5(450)

เฉพาะ(พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ)

7114107
7114211

6(540)
1(0-2-1)
6/7

เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

2(0-4-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
8

เฉพาะด้านบังคับ
เลือกเสรี
เลือกเสรี
หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7114212
XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อวิชา
โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
........................................................
........................................................
รวม
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แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
2000113
7101001
7101005
7111301
7111501

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อาเซียนศึกษา
คณิตศาสตร์ดีสครีต
ดิจิทัลคอมพิวเตอร์และลอจิก
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2000112
2500114
4000125
7101002
7112201
7112402

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
จริยธรรมและทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
ระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
รวม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
28

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

2500115
1500134
XXXXXXX
7101003
7112101
7112302
7112401

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
........................................................
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นโยบายและจริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ (วิชาแกน)
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500135
4000126
7101006
7112202
7112303
7112403
7112502

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
รวม
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7112304
7113407
7113408
7113409
7113412
7113405
7113503

ชื่อวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายเฉพาะที่

ระบบเครือข่ายทีซีพีไอพี
เครื่องจักรอัจฉริยะ
การซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์
รวม

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(90)

หมวดวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะด้านเลือก
เฉพาะ(พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7113504
7113505
7113506
XXXXXXX
XXXXXXX
7114104
7114106

ชื่อวิชา
การสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
การจัดการและบารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต
การบริหารและการบริการอินเทอร์เน็ต
........................................................
........................................................
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รวม
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1(45)
16/17

หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

7114105

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หรือ
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
รวม

5(450)

เฉพาะ(พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ)

7114107
7114211

6(540)
1(0-2-1)
6/7

เฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

2(0-4-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
8

เฉพาะด้านบังคับ
เลือกเสรี
เลือกเสรี
หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7114212
XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อวิชา
โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
........................................................
........................................................
รวม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing, Thai usage for communication
in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน การฟังเพื่อ
จับใจความสาคัญและตอบคาถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความสาคัญและ
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน การแนะนา
ตนเองและองค์กร การสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ การนาเสนองาน การอ่านเอกสาร การเขียน
จดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การทักทายและการลา การแนะนา
ตนเองและผู้อื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินค้า
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

ภาษาจีนเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทางาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัด
หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning,
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume
writing
1500138

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น คาศัพท์และอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยคขั้น
พื้นฐาน คาทักทายในชีวิตประจาวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite : 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นและการใช้ภ าษาญี่ปุ่นในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา
1500140

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์รูปประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
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 and accessories
1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Pre-requisite : 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาตากาล็อกในสถานการณ์ต่างๆ
วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร
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, Filipino cultures and communication strategies
1500142

ภาษามาเลย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย์เบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
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 and accessories
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รหัสวิชา
1500143

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย์
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Pre-requisite : 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิ ทธิภ าพ การพูดคุยเรื่องทั่ว ไป งาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อ
ของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษามาเลย์ในสถานการณ์
ต่างๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซีย และกลยุทธ์การสื่อสาร
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/Indonesian cultures and communication strategies
1500144

ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน
การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
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 and accessories
1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น
Pre-requisite : 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช้ ภ าษาลาวในสถานการณ์ ต่ า งๆ
วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธ์การสื่อสาร
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

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม่าเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน
การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
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 and accessories
1500147

สนทนาภาษาพม่า
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น
Pre-requisite : 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช้ ภ าษาพม่ า ในสถานการณ์ ต่ า งๆ
วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร
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
1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทาย และการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน
การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
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 and accessories
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รหัสวิชา
1500149

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Pre-requisite : 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทางการซื้อของ การ
สนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่ างๆ
วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร
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
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อการเมือง
และการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทย
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัตน์
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing
idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changing of Thai
government and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social,
cultural and influence of globalization
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รหัสวิชา
2000113

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค์กรคู่เจรจาอาเซียน และความ
เป็นพลเมืองอาเซียน
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
2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับสังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การ
ปรับตัวและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between
Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, roles
of Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thail and and global
community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
มั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้ อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์เพื่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security,
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and
environmental management for sustainable locality development
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2000116

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายอาญา การดาเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน
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
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกีย่ วกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรม เพื่อ
การดาเนิ นชีวิตอย่างมีความสุ ข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
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

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่มองค์กร หน่วยงานที่ทางานด้านจิตอาสา การบาเพ็ญ
ประโยชน์ หรือเป็นอาสาสมัคร
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
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และการ
แสดง การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสาคัญของจิตวิทยาต่อการดาเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้ อื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาตน มนุษย
สัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการ
ให้ บ ริ การ การจั ดระบบทรั พยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบ
ออนไลน์ (OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
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 วามเป็ น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสาคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม
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
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(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์
ของการออกกาลังกาย การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและ
ผู้ดูกีฬาที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่
เกิดจากการออกกาลังกาย
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
4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผล
คา ด้านตารางคานวณ ด้านการนาเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์
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
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
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
4000128

การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสาคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย ส่วน
บุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล
และทักษะการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่งเสริม สุขภาพแบบ
องค์รวม หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย สมรรถภาพทาง
กายและการตรวจสอบสุขภาพ 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 ความส าคัญและประโยชน์ของกิ จกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจาวัน ผู้นานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสาหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for oneself and
family
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รหัสวิชา
4000130

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและต่างประเทศ
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
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
4000131

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้
ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย
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. หมวดวิชาเฉพาะ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7101001
คณิตศาสตร์ดีสครีต
3(2-2-5)
Discrete Mathematics
ลอจิ ก ตรรกศาสตร์ ทฤษฎี เ ซต ความสั ม พั นธ์ แ ละฟั งก์ ชั น การหาค่า ผลรวม ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีจานวน ความสัมพันธ์เวียนเกิด ต้นไม้ ทฤษฎีกราฟ และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
เพื่อพิสูจน์ทฤษฏีดังกล่าวข้างต้น โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
7101002

การคานวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
3(2-2-5)
Numerical Computation and Probability
การคานวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ วิธีเรียง
สับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ทวินาม ทฤษฎีความน่าจะเป็น และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อพิสูจน์
ทฤษฏีดังกล่าวข้างต้น โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
7101003

คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics for Computer Technology
สถิติ พื้น ฐานเพื่อการวิจัย การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐ าน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์และการถดถอยและสหสัมพันธ์ การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย และฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และตีความค่าทางสถิติ
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รหัสวิชา
7101004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Electric and Electronics for Computer Technology
หลักการไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ กฎของโอห์ม วงจรอนุกรม ขนาน และผสม
การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การใช้งานเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ และฝึกปฏิบัติการต่อวงจรทาง
ไฟฟ้า
7101005

ดิจิทัลคอมพิวเตอร์และลอจิก
3(2-2-5)
Digital Computer and Logic
หลักการและทฤษฎีเบื้ องต้นของระบบดิจิทัล ระบบตัวเลข ระบบเลขฐาน พี ชคณิตบูลีน
วงจรตรรก ตารางความจริ ง การลดทอนบู ลี น ผั ง คาร์ น อ เกทและวงจรเกท วงจรคอมบิ เนชัน วงจร
มัลติเพล็กซ์ ดีมัล ติเพล็ กซ์ วงจรฟลิ ปฟลอป รีจิสเตอร์ วงจรนับ วงจรเข้า -ถอดรหัส และฝึกปฏิบัติ การ
ประยุกต์ใช้ วงจรเกท ทีทีแอล และซีมอส
7101006

แคลคูลัสและเลขาคณิตวิเคราะห์
3(2-2-5)
Calculua and Analytic Geometry
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ การอินทิเกรต อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันอดิศัย และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อพิสูจน์
ทฤษฏีดังกล่าวข้างต้น โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
7101007

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
English for Computer Technology 1
ศัพท์ สานวน และภาษาเฉพาะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษ
จากบทความ นิตยสารออนไลน์ ในสาขาคอมพิวเตอร์ และการจัดทาสรุปรายงาน โดยสามารถบูรณาการ
ทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
7101008

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
English for Computer Technology 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ การสมัครงาน การอ่าน
ตารา วารสาร และเขียนรายงานทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยสามารถบูรณาการทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง
พูด อ่าน และเขียน
7111301

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Computer Programming
ความเป็นมาของภาษาที่ ใช้เขียนโปรแกรม การออกแบบอัลกอริธึมแบบบนลงล่างเพื่ อใช้
แก้ปัญหา การเขียนโฟลว์ชาร์ต ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเชิงโครงสร้าง โครงสร้างของตัวโปรแกรม
ส่วนประกอบ ความหมายและประเภทของข้อมูล คาสั่ งในภาษาที่ใช้โครงสร้างโปรแกรมแบบทางเลือก
การวนซ้ า ตั ว แปรแบบแถวล าดั บ ตั ว ชี้ โปรแกรมย่ อ ย และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโปรแกรมด้ ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
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รหัสวิชา
7111501

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Organization and Architecture
องค์ประกอบและการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
และระบบย่อยภายในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ตัวประมวลผลและหน่วยคานวณทางคณิตศาสตร์ การควบคุม
เส้นทางของข้อมูลสู่หน่วยประมวลผลกลาง การจัดการส่งข้อมูลระดับรีจิสเตอร์ ระบบจัดการการติดต่อ
อุปกรณ์ภายนอก การทางานของไมโครคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติศึกษาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมตัวอย่าง
7112101

นโยบายและจริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Policy and Ethics
หลักนิติศาสตร์เบื้องต้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และการคุ้มครอง สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ กฎหมาย
ว่าด้ว ยความผิดเกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ บริบททางสั งคมของเทคโนโลยีส ารสนเทศ วัฒ นธรรม กฎ และ
นโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นกับสังคม จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึก
ปฏิบัติศึกษากรณีการกระทาผิดกฎหมาย และจริยธรรม
7112201

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ยวกั บ ฐานข้ อมู ล สถาปั ต ยกรรมฐานข้ อมู ล แบบจ าลองฐานข้ อ มู ล
แบบจาลองข้อมูลเขิงสัมพันธ์ แผนภาพเอนทิตี-รีเลชันชิป ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลท์เซชัน
รูปแบบของภาษา การสืบค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
7112202

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction
ทฤษฎีความรู้เชิงประยุกต์ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ระบบการให้ความช่วยเหลือ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
และฝึกปฏิบัติการพัฒนาส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
7112302

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-oriented Programming
การจาลองสรรพสิ่งด้วยเทคนิคเชิงวัตถุ ความหมายวัตถุและวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
คลาส หลักการสาคัญการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การรับ โพลีมอร์ฟิซึม และฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ
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7112303

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
Abstract Data Types and Problem Solving
พื้น ฐานของชนิ ดข้อ มูล นามธรรมและขั้นตอนวิธี การโปรแกรมวัตถุ โครงสร้า งข้อมู ล
การประมวลผลข้อมูลสายอักขระ แถวลาดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย การเรียกซ้า
ต้นไม้ กราฟ และการประยุกต์ใช้การเรียง การค้นหา และขั้นตอนวิธี และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
เกี่ยวกับชนิดข้อมูลนามธรรม การเรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล
7112304

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เชิงวิศวกรรม การวางแผน
โครงการด้วยซอฟต์แวร์ การกาหนดสิ่งที่ต้องการในซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เชิ ง วั ต ถุ การประมาณต้ น ทุ น ซอฟต์ แ วร์ คุ ณ ภาพของซอฟต์ แ วร์ เทคนิ ค การทดสอบซอฟต์ แ วร์ การ
บารุงรักษาและการจัดการติดตั้งซอฟต์แวร์ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมเคสทูลในการปฏิบัติงาน
7112305

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะของวัตถุ
การออกแบบและสร้างฟอร์ม เมนู การประมวลผลฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติการกับภาษาแบบวิชวลภาษาใด
ภาษาหนึ่ง
7112401

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Networking
พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสัญญาณ มาตรฐาน
ระบบเปิด แบบจาลองทีซีพี/ไอพี การกาหนดตาแหน่งในไอพีเวอร์ชัน 4 การเข้ารหัสสัญญาณ วิธีการส่งผ่าน
ข้อมูล สื่อกลางและการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับและการควบคุมข้อผิดพลาด รูปแบบการเชื่อ มต่อและ
อุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่าย มาตรฐานเครือข่ายไออีอีอี 802 ไอพีเวอร์ชัน 6 ความปลอดภัยบนเครือข่าย
และฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
7112402

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Program Operating in Electronic Office
ความหมายและวิวัฒ นาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจา การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร ระบบรับเข้าและ
ส่งออก การควบคุมการคืนสู่สภาพเดิม และฝึกปฏิบัติการทางานของระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันอย่าง
น้อยสองระบบ
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7112403

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Multimedia and Computer Graphic)
พื้นฐานงานด้านกราฟิก ศาสตร์ด้านการคานวณเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานด้านกราฟฟิกและงาน
ด้านการประมวลผลภาพ ทฤษฎีการเกิดภาพ แสง สี และเสียง การตกแต่งภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือมัลติมีเดีย
7112404

ระบบปฏิบัติการโมบายและพื้นฐานการเขียนแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Mobile Operating Systems and Basic Programming
พื้นฐานของระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมบนโมบาย สถาปัตยกรรม แพลตฟอรม
ภาษาที่ใชแตละแพลตฟอรม การเขียนแอปพลิเคชัน การสรางสวนต่อประสานผู ใชการจัดการขอมูล การ
ติดตอ กับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ การเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการใช
ฐานขอมูล และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนโมบาย
7113405

เครื่องจักรอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Smart Machince
พื้นฐานความสามารถและขีดจากัดของเครืองจักรอัจฉริยะ เทคโนโลยีเครื่องจักรอัจฉริยะ
การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรอัจฉริยะตามหลักแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการค้นหา วิธีการ
แก้ปัญหา การประมวลผล การติดต่อสื่อสาร การรับรู้ เป็นต้น และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานเครื่องจักร
อัจฉริยะสาหรับงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7112502

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
Microprocessor and Microcontroller
สถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐาน การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
รายละเอียดของชุดคาสั่งแยกตามประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมและโปรแกรมใช้งานจริงและ
ฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเพื่อความคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
7113102

การประกอบธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer for Business
บทบาทและหน้าที่ของนักประกอบการ การวางแผนก่อตั้งธุรกิจคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก
กลยุทธ์ในการจัดการแข่งขัน การตลาดและการบริหารการเงิน การกาหนดราคา การโฆษณาและการ
สนับสนุนการขาย การควบคุมคุณภาพและการวิเคราะห์ลูกค้า การบริหารคลังสินค้าและเทคนิคคลังสินค้า
ต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงและความสาเร็จ การบริหารบุคคล ตัวอย่างกรณีศึกษาธุรกิจด้านซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ และการบริการตามประเด็นต่างๆ ข้างต้น รวมทั้งศึกษาวิธีการใหม่ๆ ในการทาธุรกิจ ได้แก่
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ เป็นต้น
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7113103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
3(0-6-3)
Practical in Electronic Office
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของซอฟต์แวร์สานักงานอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ
การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปประเภทต่างๆ เพื่อใช้งานในสานักงานอัตโนมัติ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคา
โปรแกรมกราฟิกและนาเสนอ โปรแกรมตารางทางาน
7113203

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ การบริหารจัดการฐานข้อมูล อินเด็กซ์ การให้
สิทธิ์และการยกเลิกสิทธิ์ ความคงสภาพของข้อมูล ระบบความปลอดภัย การกู้และสารองข้อมูล การปรับ
ระบบให้มีประสิทธิ์ภาพ การประมวลผลข้อมูลแบบรายการ ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลพร้อม
กัน การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูล การควบคุมและจัดการข้อผิดพลาด การใช้งานสโตร์ การใช้งานท
ริกเกอร์และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล
7113204

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Development
แนวทางและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเบื้ องต้น รูปแบบของภาษาในการเขียนโปรแกรม
ภาษาเอชทีเอ็มแอลสมัยใหม่และภาษาสคริปต์ การใช้เครื่องมือทางด้านซอฟต์แวร์ต่ างๆ ในการสร้างและ
ตกแต่งเว็บ การเขียนโปรแกรมเว็บฝั่งลูกข่าย และแม่ข่าย การติดต่อฐานข้อมูล และฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชันใช้งานในองค์กร
7113205

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Mobile Application Development
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณโมบายที่มีการสรางสวนตอประสานกราฟิกกับผู ใชที่
ซับซอน การสรางกระบวนการทางานที่ทางานเบื้องหลัง การสรางระบบแจงเตือน การจัดการข้อมูลขั้นสูง
และขอมูลที่อยูบนเครื่องแมขาย การสรางแอปพลิเคชันที่มีการใช้สื่อประสม การใชงานกลองถายรูป และ
ไลบรารีรูปภาพการใช้ขอมูลพิกัดตาแหนงของผูใชและการใช งานแผนที่ การสรางแอปพลิเคชันทางานรวม
กับระบบเครือขาย ทางสังคม และฝึกปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โมบาย
7113206

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
3(2-2-5)
Cross Platform Application Development
พื้นฐานแพลตฟอร์ มอุปกรณ์โมบาย ไอโอเอส แอนดรอยด์ วินโดวส์โฟน รูปแบบการเขียน
โปรแกรมแบบเนทีฟ หลักการออกแบบส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้งาน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไดนามิกเว็บ ภาษา
สคริปต์ ได้แก่ จาวาสคริปต์ เจคิวรี เป็นต้น และฝึกปฏิบัติการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม
โดยใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ได้แก่ โฟนแก็พ ยูนิตี โมโน ไทเทเนียม เซนชา คิวที เป็นต้น
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7113306

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
แนวโน้มของเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบันและอนาคต ภาษาเอชทีเอ็มแอล เอชทีเอ็มแอลรุ่นห้า
หลักการออกแบบเว็บ การเขียนเว็บแบบสแตติกและไดนามิก การตกแต่งเว็บด้วยซีเอสเอส การออกแบบและ
สร้างเอกสารข้อมูลโดยใช้ภาษามาร์คอัพแบบเอ็กซ์เอ็มแอล การกาหนดโครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลแบบดี
ทีดี และเอ็กซ์เอ็มแอลแบบสครีมมา การกาหนดรูปแบบของการแสดงข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลแบบซีเอสเอส
และเอ็กเอสแอลที การเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลแบบเอสเอเอ็ก และดีโอเอ็ม การพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้งานเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล และฝึกปฏิบัติการเขียนเว็บและนาไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต
7113307

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการติดตั้ง
3(2-2-5)
Software Technology and Installation
เทคโนโลยีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ การทางานของซอฟต์แวร์ การจัดการ
หน่ วยความจ า ฝึ กปฏิ บั ติ การการติ ดตั้ งระบบปฏิ บั ติ การต่ างๆ และการปรั บแต่ งพร้ อมใช้ งาน การติ ดตั้ ง
ซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน การติดตั้งคอมโพเน็นท์ของซอฟต์แวร์ การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส การใช้
โปรแกรมบี บอัดข้ อมูล การคัดลอกฮาร์ดดิ สก์แบบต่ างๆ การตรวจสอบความสมบูรณ์ และการทางานของ
ซอฟต์แวร์
7113308

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
วัฏจักรของระบบงาน การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบงาน การพัฒนา
ระบบงาน การประเมินสมรรถนะของระบบงาน เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงาน และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
7113309

เว็บเซอรวิสเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Service Technology
พื้นฐานเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส การออกแบบเว็บ ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาเอ็กซ์เอชทีเอ็ม
แล ภาษาจาวาสคริปต์ เอชทีเอ็มแอลแบบไดนามิก แฟลซ แอปเพล็ต แอ็กทีฟเอ็กซ์ หน้ารูปแบบที่มีลาดับ
ชั้น แบบจาลองวัตถุเอกสาร ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล เว็บเซอร์วิส โซป ยูดีดีไอ ดับเบิลยูเอสดีแอล อาแจ็ก ภาษา
เอ็กซ์คิวรี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลสาหรับเว็บเซอร์วิส และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเว็บ
เซอร์วิส
7113310

ระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Embedded Systems and Programming
พื้นฐานของระบบสมองกลฝังตัว การสื่อสารระหว่างระบบที่แตกต่างกัน การเชื่อมต่อกับ
ภายนอก การประหยัดพลังงาน ความมั่นคง และเสถียรภาพ หลักการออกแบบและวิธีการ เครื่องมือที่ใช้
ออกแบบ และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
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7113406

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้และการออกแบบ
3(2-2-5)
Graphical User Interface and Design
หลั ก การออกแบบส วนต อประสานกราฟิ ก กั บ ผู ใช และการออกแบบ การก าหนด
กลุ มเปาหมาย ความตองการพื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลปและเทคนิคการออกแบบ ส่วนตอประสาน
กราฟิกกับผู ใชสาหรั บอุปกรณที่มีพื้นที่แสดงผลขนาดเล็ ก การประเมินผลการออกแบบสาหรับสวนตอ
ประสานผูใชบนอุปกรณโมบาย และฝึกปฏิบัติการออกแบบส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้
7113407

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Analysis and Design
พื้ น ฐานการออกแบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ รู ป แบบการวางสาย
การกาหนดตาแหน่งอุปกรณ์เครือข่าย การเลือกใช้เทคโนโลยี การเชื่อมโยงของสวิตซ์ และเราเตอร์ การ
จัดการระบบเครื อข่ายและการรั กษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย และฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบ
เครือข่าย
7113408

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer System Security
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคาม ช่องโหว่ และการโจมตี ไฟร์วอล
ระบบตรวจจั บผู้ บุ กรุ ก การควบคุมการเข้าถึง วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล ขั้นตอนวิธี ของการเข้ารหั ส
การวางแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ และฝึกปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร์
7113409

ระบบเครือข่ายเฉพาะที่
3(2-2-5)
Local Area Network System
พื้นฐานระบบเครือข่ายเฉพาะที่ ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายเฉพาะที่ สถาปัตยกรรม
ที่ใช้ในเครือข่ายเฉพาะที่ โพรโทคอลที่ใช้ในระบบเครือข่ายเฉพาะที่ ระบบเครือข่ายเฉพาะที่แบบต่างๆ การ
เชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยต่ า งชนิ ด กั น และฝึ ก ปฏิ บั ติ ส ร้ า งหรื อ จ าลองระบบเครื อ ข่ า ยเฉพาะที่ ใ น
ห้องปฏิบัติการ
7113410

มาตรฐานสาหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Standard for Information and Communication Technology
มาตรฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานของสถาบันอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
ประเภทของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค ส าหรั บ การจั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบมาตรฐาน และการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

50

รหัสวิชา
7113411

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Network System Security
การบุกรุกและการรักษาความมั่นคงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ ระบบกุญแจเดี่ยวและกุญแจคู่ ลายเซ็นดิจิทัล การยืนยันตัวบุคคล การ
รับรองสิทธิ์ การบริหารระบบกุญแจ ระบบเมลแบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส การบุกรุก
ที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอล และฝึกปฏิบัติการ
ติดตั้งระบบความมั่นคงปลอดภัยในเครือข่าย
7113412

ระบบเครือข่ายทีซีพีไอพี
3(2-2-5)
TCP/IP Network System
โครงสร้ างของทีซีพีไอพี โพรโทคอลของทีซีพีไอพี การหาเส้ นทางและโพรโทคอลการหา
เส้นทาง โพรโทคอลการเชื่อมต่อ อีเมล์และโพรโทคอลของอีเมล และฝึกปฏิบัติการทดสอบการทางาน
โพรโทคอลในเครือข่ายทีซีพีไอพี
7113503

การซ่อมบารุงไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
ระบบบัสของไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเทอร์เฟสหน่วยความจาหน่วย
ป้อนข้อมูล หน่ว ยแสดงผลที่ ป ระกอบเป็นเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ ใช้ในการซ่อม หลักการ
ตรวจเช็คและวิเคราะห์อาการเสียทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การซ่อมเบื้องต้น วิธีการบารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการซ่อม การใช้เครื่องมือการซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรม
ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
7113504

การสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3(2-2-5)
Computer and Network Support
พื้นฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การจัดตั้งหน่วยงาน
สนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การบริหารจัดการเพื่องานสนับสนุน ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์
หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หลักการตรวจสอบข้อขัดข้อง
ของระบบ การจัดทาและแผนปฏิบัติการเพื่อการบารุงรักษาระบบระยะสั้นและระยะยาว
7113505

การจัดการและบารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Server Management and Maintenance
โพรโทคอลในระดับชั้นอินเทอร์เน็ต พอร์ตที่ใช้สาหรับการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายการติดตั้ง
เครื่องให้บริการแม่ข่ายแบบต่างๆ สาหรับการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เครื่องแม่ข่ายให้บริการเว็บ
เครื่องแม่ข่ายจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ เครื่องแม่ข่ายถ่ายโอนแฟ้ม เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล เครื่องแม่ข่ายพ
ร็อกซี ไฟร์วอล เครื่องแม่ข่ายสาหรับแจกไอพี การปรับแต่งคุณลักษณะเครื่องแม่ข่ายให้เหมาะสมกับองค์กร
รูปแบบการโจมตีเครื่องแม่ข่าย การรักษาระบบให้มีความมั่นคง และฝึกปฏิบัติการติดตั้งเครื่องให้บริการแม่
ข่ายแบบต่างๆ สาหรับการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต
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7113506

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารและการบริการอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Administration and Services
หลักการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบต่างๆ สาหรับอินเทอเน็ต การติดตั้ง
และบริการเครื่องแม่ข่ายเพื่อบริการ การเปิดใช้บริการเว็บ การเปิดใช้บริการถ่ายโอนแฟ้ม การเปิดใช้บริการ
จดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ การจั ดการด้านความมั่นคงปลอดภั ย และฝึ กปฏิบัติ กรณี ศึกษาการให้ บริการ
อินเทอร์เน็ตขององค์กร
7113507

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(2-2-5)
Cloud Computing
คาจากัดความและแนวคิดของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ตัวแบบของการให้บริการ
การให้ บ ริ การด้านโครงสร้ างพื้น ฐาน ด้ านแพลตฟอร์ม ด้านซอฟต์แวร์ และกระบวนการทาธุรกิจ การ
ประยุกต์ใช้งาน กลุ่มเมฆแบบสาธารณะและแบบส่วนบุคคล ความมั่นคงกับการรักษา ความน่าเชื่อถือในการ
ประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ ผลกระทบของการประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆต่ อ องค์ ก ร และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
7114207

สัมมนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์
3(2-2-5)
Technology Semminar for Applications
การค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ฝึกปฏิบัติการสัมมนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7114208

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Topics in Computer Technology
การค้นคว้าเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การประยุกต์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เพื่อบูรณาการสู่งานที่หลากหลาย โดยใช้ลักษณะการบรรยาย อภิปรายหรือ
กาหนดให้มีการจัดทารายงาน ข้อเสนอแนะ และนาเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
7114209

การพัฒนาเกมบนโมบาย
3(2-2-5)
Mobile Game Development
ลักษณะและประเภทตางๆ ของเกม การวิเคราะหพฤติกรรมของผู เลนเกม แนวคิดและ
หลักการออกแบบเกม ขั้นตอนในการออกแบบเกม การสรางโครงเรื่องในเกม แนวคิดเรื่องระดับของเกม
หลักการวิจารณเกม และฝึกปฏิบัติการพัฒนาเกมบนอุปกรณโมบาย
7114210

ข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Big Data
ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ความเป็นมาและความสาคัญของข้อมูลขนาด
ใหญ่ ความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล ดาต้าฟิเคชัน คุณค่า นัยสาคัญ ความเสี่ยง และการควบคุมข้อมูลขนาด
ใหญ่ การฝึกปฏิบัติทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่
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รหัสวิชา
7114211

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
1(0-2-1)
Computer Technology Research Project 1
ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบการวิจัย และการหาค่าทางสถิติการ
วิจัย ฝกปฏิบัติใหนักศึกษาเขียนโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยการบูรณาการความรู้สู่การ
พัฒนาที่หลากหลาย โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่แตงตั้งจากสาขาวิชา
7114212

โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
2(0-4-2)
Computer Technology Research Project 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 7114212 โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1
การศึกษาตอเนื่องจากรายวิชาโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1 โดยนักศึกษา
ต้องพัฒนาระบบงานให้สมบูรณ์ จัดทารูปเล่มโครงงานตามรูปแบบงานวิจัย นาเสนอรายงานและสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงงานเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสาขาวิชา
ค. หมวดพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7114104
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2(90)
Pre-practicum in Computer Technology
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ โดยการกระทาในสถานประกอบการณ์หรือรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านคอมพิวเตอร์
7114105

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5(450)
Internship in Computer Technology
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนเพื่อนา
ความรู้ความสามารถจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
7114106

การเตรียมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1(45)
Pre-practicum Co-operative Education in Computer Technology
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง หลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการเขียนจดหมาย การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพและการเลือกสถาน
ประกอบการ การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะและจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ และองค์ ความรู้ ด้า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
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รหัสวิชา
7114107

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6(540)
Co-operative Education in Computer Technology
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7114106 การเตรียมสหกิจศึกษาฯ
การปฏิบัติงานจริงอย่างน้อย 540 ชั่วโมงตามหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการของ
เอกชนที่มีการนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสาหรับการ
ทางานจริง
3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

อ.ธานิล ม่วงพูล

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 2549
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2543
อ.อวยไชย อินทรสมบัติ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2538
อ.มงคล รอดจันทร์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2544
อ.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ 2537
อาจารย์โสภณ มหาเจริญ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 2549
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2539
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ตาแหน่ง
วิชาการ
ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563
อาจารย์ 12
12
12
12
12

อาจารย์

12

15

15

15

15

อาจารย์

12

15

15

15

15

อาจารย์
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15

อาจารย์
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