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3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้ประกาศใช้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก (IT 2000)
แต่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมในระดับนานาประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ภู มิ ปั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ (Knowledge-based Economy/Society : KBE/KBS)
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่ งชาติ จึงได้จดั ทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
ประเทศในระยะที่ ส อง ซึ่ งจะครอบคลุ ม เวลา 10 ปี (พ.ศ.2544-2553) หรื อ IT 2010 ขึ้ น โดยให้
ความสํา คัญ กับ บทบาทของเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในฐานะเครื่ อ งมื อ ในการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นา
ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิ จและสังคม โดยเน้นถึ งการประยุกต์ใช้ในสาขาหลักที่เป็ นเป้ าหมายของการ
พัฒนาโดยคํานึงถึงความสมดุลย์ระหว่างภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม
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ทั้ง นี้ IT 2010 ได้เน้ น การพัฒ นาด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ ใน 5 สาขา ได้แ ก่ การพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม
(e-Industry) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิ ชย์ (e-Commerce) การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคสังคม (e-Socitey)
รวมไปถึ งการเสริ มสร้ างอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Industry) ให้มีขีดความสามารถและ
ความเข้มแข็งมากขึ้น
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม เป็ นสถาบัน การศึ ก ษาในระดับ อุ ดมศึ ก ษา ที่ ส ามารถรองรั บ
นโยบายการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสร้างแรงงานความรู ้เพื่อนําไปสู่ สังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบุคคล
เพื่อสนองตอบให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคส่ วนต่างๆ ดําเนินการไปได้
4.2 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบุคลากรเพื่อปฏิบตั ิงาน
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักการพึ่งพาความก้าวหน้าทางวิทยาการ มีความคิดริ เริ่ ม มี
กิจนิ สัยในการค้นคว้าปรับปรุ งตนเองให้กา้ วหน้าทันต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาด้วย
หลัก การและเหตุ ผ ล ปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยหลัก วิ ช าการที่ มี ก ารวางแผนและควบคุ ม อย่า งรอบคอบเพื่ อ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการทํางาน
4.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท้ งั ด้าน
ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย และสามารถใช้เป็ นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
4.3.2 เพื่ อผลิ ต บัณ ฑิ ตให้ ส ามารถทําหน้าที่ เป็ นนัก เทคโนโลยีค อมพิ วเตอร์ นัก วิช าการ
คอมพิ วเตอร์ ฝ่ ายสนับ สนุ นการปฏิ บตั ิ งานทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ผูด้ ู แล
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ปรึ กษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งใน
หน่วยงานของรัฐ เอกชนและการประกอบอาชีพอิสระ
4.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ขยันหมัน่ เพียร มี
ความสํานึกในจรรยาบรรณอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
4.3.4 เพื่อส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นในการศึกษา หาความรู ้
และนํากลับไปใช้พฒั นาชุมชน
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5. กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552
6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึ กษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึ ก ษาปกติ มี ระยะเวลาศึ ก ษาหนึ่ งภาคการศึ ก ษาปกติ ไม่ น้อยกว่า 15 สั ป ดาห์ ทั้งนี้ อาจจะมี ภาค
ฤดู ร้อนได้ โดยมี ระยะเวลาและจํานวนหน่ วยกิตที่มีสัดส่ วนเที ยบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาปกติ ช่ วง
การศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาทฤษฎี ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 คาบต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิ ที่ใช้ระยะเวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่นอ้ ยกว่า 30 คาบต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยว่า 45 คาบต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายที่ ใ ช้เวลา ทํา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 คาบต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาปกติ กรณี ได้รับการเทียบโอนหรื อยกเว้นรายวิชาให้เป็ นไปตาม
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16.2 ประมาณค่ าใช้ จ่ายต่ อหัว
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิ ตบัณ ฑิ ตตามหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติ

2552
35,000

ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวต่ อปี
2553
2554
35,000
35,000

2555
35,000

2556
35,000

17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 136 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ 9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บงั คับ 6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
และเลือกเรี ยนในกลุ่มใดก็ได้ อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชี พและวิชาชีพ จํานวน 8 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

1500105
1500106
1500107

1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
รายวิชาเลือก
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

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(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2000103
2500105

2000104
2000105
2500106
2500107
2500108

4000109
4000110

4000111
4000112
4000113

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Lifestyle
รายวิชาเลือก
สุ นทรี ยศาตร์ แห่งชีวิต
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

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

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
รายวิชาเลือก
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Life Quality
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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4000114
4000115

1553610
1553611
3501001
3561101
3562111
4011501
4071106

7121301
7121501
7122103
7122109
7122111

เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
17.3.2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต
17.3.2.1 วิชาแกน ให้ เรียน 21 หน่ วยกิต
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
English for Information Technology 1
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
English for Information Technology 2
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
Introduction to Business Operation
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Economics
ฟิ สิ กส์ประยุกต์
Applied Physics
สุ ขลักษณะสําหรับผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
Hygienic Condition for Computer User

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

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

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่วยกิต
ก. รายวิชาบังคับ จํานวน 53 หน่วยกิต
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Computer Programming
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Microprocessor and Microcomputer
การซ่อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
Microcomputer Maintenance
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7122207
7122402
7122548
7122701
7122702
7122754
7123138
7123141
7123163
7123610
7123706
7123805
7124901
7124907

7121129

เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และการติดตั้ง
Software Technology and Installation
ดิจิทลั คอมพิวเตอร์ 1
Digital Computer 1
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
Computer Security
ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น
Introduction to Data Communication and Networking
การสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
Computer and Network Support
การเชื่อมต่อและการสื่ อสารภายในระบบคอมพิวเตอร์
Interface and Communication in Computer System
สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Performance
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ช้ นั สู ง
Advanced Computer Architecture
การเขียนโปรแกรมระบบ
System Programming
ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
Network Operating System
ค่ายฝึ กเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology Training Camp
การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Seminar in Information and Communication Technology
โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Project in Computer Tecnology

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(45)
1(0-2-1)
3(1-6-2)

ข. วิชาเอกเลือก ให้เลือกรายวิชา ต่อไปนี้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
หุ่นยนต์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Robotics
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7121130
7121503
7122201
7122502
7122511
7123404
7123506
7123537
7123601
7123703
7123705
7123711
7123721
7124311
7124319
7124610

การพัฒนาหุ่ นยนต์ขนาดเล็ก
Micro Robot Development
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
โปรแกรมสําเร็ จรู ปมัลติมีเดีย
Multimedia Package
การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
Structured Programming
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
Webpage Design and Programming
ดิจิทลั คอมพิวเตอร์ 2
Digital Computer 2
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
Assembly Programming
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human and Computer Interaction
ระบบเครื อข่ายเฉพาะที่
Local Area Network System
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
Internet Technology
สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
Noise Interference in Electronic System
มาตรฐานสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Standard for Information and Communication Technology
การบริ หารและการจัดการฐานข้อมูล
Database Administration and Management
นโยบายและกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Policy and Laws of Information and Communication Technology
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สาํ หรับชุมชน
Computer System Development for Community

3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
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7124615
7124616
7124619
7124620
7124621
7124622
7124716
7124902

7124805
7124806

การประกอบธุ รกิจคอมพิวเตอร์
Computerized Business
การบริ หารศูนย์สารสนเทศ
Information Center Management
การจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Management with Computer
การเขียนโปรแกรมระบบชั้นสู ง
Advanced System Programming
ระบบบ่งชี้ดว้ ยคลื่นความถี่วิทยุและการประยุกต์ใช้
Radio Frequency Identification System and Application
ระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรม
Embedded System amd Programming
การบริ หารและการบริ การอินเตอร์ เน็ต
Internet Administration and Services
หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Special Topic in Information and Communication Technology

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)
2(1-2-3)

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานและวิชาชี พ จํานวน 8 หน่วยกิต
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Computer Technology
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6(540)
Co-operative Education in Computer Technology

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนในรายวิชาใดๆในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
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17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชาและค่ าหน่ วยกิต
รหัสวิชา

1

2

3

4

5

6

7

หมู่วชิ า
หมวดวิชา
เลขหลักที่ 1- 3
เลขหลักที่ 4
เลขหลักที่ 5
เลขหลักที่ 6 -7

ลําดับวิชา

ชั้นปี

เป็ นหมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
แทนระดับชั้นปี หรื อความยากง่ายของวิชา
แทนหมู่วชิ า บ่งบอกถึงเนื้อหาวิชา
แทนลําดับก่อนหลังของวิชาในแต่ละหมวด

หมู่วชิ าในหมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (712) ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1) ฮาร์ ดแวร์
(712-1--)
2) ซอฟต์แวร์
(712-2--)
3) ข้อมูลและสารสนเทศ
(712-3--)
4) ทฤษฎีและการคํานวณ
(712-4--)
5) ระเบียบวิธี
(712-5--)
6) การประยุกต์ใช้งาน
(712-6--)
7) เทคโนโลยีการสื่ อสารและโทรคมนาคม
(712-7--)
8) การฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
(712-8--)
9) โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(712-9--)

ความหมายดังนี้

ค่ าหน่ วยกิต
จัดแบ่งดังนี้ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) เช่น 3(3-0-6) 3(2-2-5) เป็ นต้น โดยมี
1) ตัวเลขหน้าวงเล็บเป็ นจํานวนหน่วยกิต
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2) ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บเป็ นจํานวนคาบการสอนทฤษฎี กําหนดเรี ยน 1 คาบต่อ 15
สัปดาห์ คิดเป็ น 1 หน่วยกิต
3) ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บเป็ นจํานวนคาบการสอนภาคปฏิ บตั ิ กําหนดเรี ยน 2 คาบ
หรื อ 3 คาบต่อ 15 สัปดาห์ คิดเป็ น 1 หน่วยกิต
4) ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บเป็ นจํานวนชัว่ โมงการค้นคว้าด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ จํานวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็ น 3 เท่าของจํานวนหน่วยกิต
17.5 แผนการศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
4000109 สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3501001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
7121301 ระบบฐานข้อมูล
7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7122402 ดิจิทลั คอมพิวเตอร์ 1
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3561101 องค์กรและการจัดการ
4011501 ฟิ สิ กส์ประยุกต์
7122103 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
7122701 ระบบปฏิบตั ิการ
รวม

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติค้ นคว้ า)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 2
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
2500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
1503610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
7122109 ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์
7122702 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
1503611 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4071106 สุ ขลักษณะสําหรับผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
7122111 การซ่อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
7122207 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และการติดตั้ง
7123138 การเชื่อมต่อและการสื่ อสารภายในระบบคอมพิวเตอร์
7123612 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ ช้ นั สู ง
7123706 ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย
รวม

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติค้ นคว้ า)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปี ที่ 3
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
3562111 เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7122548 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
7122754 การสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
7123141 สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์
7123610 การเขียนโปรแกรมระบบ
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
7124803 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปี ที่ 4
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
7123805 ค่ายฝึ กเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7124901 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
7124907 โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
7124804 สหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติค้ นคว้ า)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(-)
21 หน่วยกิต
2(90)
9(-)
3(-)
14 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติค้ นคว้ า)
1(45)
1(0-2-1)
3(1-6-0)
3(-)
3(-)
11 หน่วยกิต
6(540)
6 หน่วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถฟั งเพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพู ด ในสถานการณ์ ต่ า งๆ และนํ า เสนอผลการสื บ ค้น โดยเน้ น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆในชี วิต
ประจําวัน การทักทายการกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุ ณ
การขอโทษ และการแสดงความเห็ น ใจ การขอร้ อ ง และการเสนอความ
ช่วยเหลื อ การเชื้อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและ
สิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้ อขายสิ นค้าและการ
บริ การ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107 ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุ กรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหา
ข้อมู ลที่ตอ้ งการการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป
เทคนิ คการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจน
การกรอกแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ การเขี ย นจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเขี ย น
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การลา
การทัก ทาย การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่ น การกล่าวคําขอบคุ ณ และขอโทษ
การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น
และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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1500113

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication)
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น
การทัก ทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่ น การกล่าวคําขอบคุ ณ และ
ขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ ม การซื้ อของ การถามตอบข้อมู ล เกี่ ยวกับ
ตนเอง ผูอ้ ื่นและสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น
การทัก ทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่ น การกล่ าวคําขอบคุ ณ และ
ขอโทษ การสั่ งอาหาร เครื่ องดื่ ม การซื้ อของ การถามตอบข้อมู ล เกี่ ยวกับ
ตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน สํ า คัญ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ที่ควรหลี กเลี่ยงในการสื่ อสารกับ
ชาวจีน
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน สํ า คัญ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควรหลี กเลี่ ยงในการสื่ อสาร
กับชาวญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน สํ า คัญ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสาร
กับชาวเกาหลี
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สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํา งาน เช่ น การอธิ บ ายชี้ แจงเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง าน การขอข้อ มู ล การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้น
คําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัคร
งานและประวัติยอ่
สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับ
การทํางาน เช่น การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน การขอข้อมูล การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้น
คําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัคร
งานและประวัติยอ่
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับ
การทํางาน เช่น การขอข้อมูล การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิงาน
การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ
เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2000103

จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุ ณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคม
ปั จจุบนั ตามหลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ
การดําเนิ นชี วิตตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั และความตระหนัก
ในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
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สุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วติ
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตในเชิ งการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิ ง
พฤติ กรรมที่ เกี่ ยวข้องกับความงามของศิล ปะแขนต่างๆ ด้านดุ ริยางคศิ ล ป์
ทัศ นศิ ล ป์ และศิ ล ปะการแสดง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความซาบซึ้ งและได้ ม าซึ่ ง
ประสบการณ์ ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตโดยการรับรู ้ ดว้ ยศาสตร์ แห่ งการ
ได้ยิน ได้พบเห็ นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนง
นั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง
ในเรื่ องของความงาม
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเอง
และผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุ ษย์ การพัฒนา
ตนเองในมิ ติ จิตวิท ยา สั ง คมวิท ยา ศาสนาและวัฒ นธรรมมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์
มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชี วิตอยูใ่ น
สังคมอย่างมีความสุ ข
วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style
วิว ฒ
ั นาการและการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทย สภาพปั ญ หาและแนว
ทางแก้ไ ขปั ญ หาสั ง คมไทยโครงการพัฒ นาอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ
ภู มิ ปั ญ ญาที่ ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตัว และการดํา เนิ น วิ ถี ชี วิ ต แบบไทย การ
วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ โ ลกปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ความเข้า ใจการพัฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคม
โลก
มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชี วภาพ วิก ฤตการณ์ ท างสิ่ งแวดล้อ มและภัย ธรรมชาติ ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง
ระบบระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุ ษย์และ
สิ่ งแวดล้ อ ม การจัด การทรั พ ยากรโดยเน้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
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ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อม
ถอยของอาณาจัก รทวารวดี ความสําคัญ ของอารยธรรมยุคทวารวดี ที่ มี ต่อ
จังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชี วิต ปรากฏการณ์
ทางสังคม หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมาย
นิ ติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ ืมเงิน คํ้าประกัน
หุ ้น ส่ วนและบริ ษ ัท หลัก ทัว่ ไปเกี่ ยวกับ กฎหมายอาญา การประยุก ต์และ
บูรณาการ
17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์

4000109

4000110

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญ ของการรู ้ ส ารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศและการ
บริ การ กลยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี
การใช้ ฐ านข้อ มู ล สารสนเทศและสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การรวบรวมและ
ประเมิ นค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
นําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียน
รายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวน
การคิ ด เช่ น การคิ ด เชิ งสร้ างสรรค์ การคิ ดเชิ งวิท ยาศาสตร์ การคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ การตัด สิ น ใจ องค์ป ระกอบในการตัด สิ น ใจ กระบวนการ
ตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุ ณภาพชี วิต แนวคิดเกี่ ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชี วติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ทางธรรมชาติ ข องอาหาร ยารั ก ษาโรคและ
สมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชี วิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของ
สิ่ งมีชีวิต การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนิ นชี วิต
อย่างมีคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกาย
และการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต
หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด
การประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ
เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีป ระเภทต่าง ๆ ที่ นํามาใช้ในองค์กร สํานักงาน และ
ครั วเรื อน การเลื อกบริ โภคเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในชี วิตประจําวัน การ
ประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
ทั้งเทคโนโลยีด้านวัส ดุ อุ ป กรณ์ วิธีก ารและระบบ เพื่ อตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้
งานระบบปฏิ บ ัติ ก ารและโปรแกรมประยุก ต์ที่ จาํ เป็ นต่ อ วิช าชี พ การใช้
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
ภาษาอังกฤษสํ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Information Technology 1
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ท กั ษะบู รณาการ ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการฟั ง การพู ด ข่า ว
บทความ สารคดี การนําเสนอบทความวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนพัฒ นาการอ่ านข้อ ความ บทความ สารคดี และการสื บ ค้น ข้อมู ล
ภาษาอังกฤษจากตํารา นิ ตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษสํ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
English for Information Technology 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ท กั ษะบู รณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการเขี ย นข้อ ความ
บทความวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์การเรี ยน
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝึ กการใช้บ ทความอ้างอิ งเชิ ง วิช าการ และฝึ กเขี ย น
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่นรายงาน รายงานการวิจยั ภาคนิ พนธ์
บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยมศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบธุ รกิ จ ได้แก่ การจัดการ การบัญ ชี การเงิ น การตลาด การบริ หาร
บุคคล การบริ หารสํานักงาน ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุ รกิจประเภทต่าง ๆ
แนวทางการประกอบธุ รกิ จ ตลอดจนศึ กษาปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องในการดําเนิ น
ธุ รกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลัก ษณะโครงสร้ างขององค์ก ารธุ รกิ จทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุ รกิจ ลักษณะประเภทของ
การประกอบธุ รกิจ หลักการบริ หารและหน้าที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารทุกๆ ด้าน
ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งงาน การจูงใจคนทํางาน การ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย และนโยบายที่ต้ งั ไว้
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เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Economic
ศึกษาเศรษฐศาสตร์ เกี่ ยวกับกระบวนทัศน์ นวัตกรรมและการเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยีข องนัก เศรษฐศาสตร์ สํานัก ต่าง ๆ ได้แก่ สํ านัก คลาสสิ ก นี โอ
คลาสสิ ก ชุ มปี เตอร์ และนี โอ-ชุ มปี เตอร์ ผลกระทบที่ เกี่ ยวกับนโยบายและ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งผลกระทบของการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี ต่อนโยบายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การจ้างงาน การเจริ ญเติบโตของธุ รกิจ ประสิ ทธิ ภาพในการผลิต การพัฒนา
กําลังคน โครงสร้างภาษี การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ฟิ สิ กส์ ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Physics
หลักการทํางานและการให้ความหมายของคําต่างๆในทางฟิ สิ กส์ โดยเฉพาะ
ทางด้านไฟฟ้ า รู ้ จกั วิธีต่อและบัคกรี ส่วนประกอบ รู ้ แบบวงจรไฟฟ้ า รู ้ จกั
เครื่ องมื อที่จาํ เป็ นเกี่ ยวกับวิธีใช้ วิธีแก้ไขข้อขัดข้อง ตลอดจนการเก็บรักษา
อุปกรณ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ศึกษารายละเอียดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิ ด พร้ อม
ทั้งการคํานวณและการปฏิบตั ิการ
สุ ขลักษณะสํ าหรับผู้ใช้ คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Hygienic Condition for Computer User
ศึกษา ผลกระทบที่ มาจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆ เช่ น การแผ่รังสี
(Radiation)จากคอมพิ วเตอร์ ความผิดปกติ ข องกล้ามเนื้ อ (Musculoskeletal)
จากการใช้งาน ความล้าตา (Visual fatigue หรื อ Visual stain/asthenopia) จาก
การใช้งาน ความเครี ยดจากการทํางาน และด้านอื่นๆ รวมถึงโรคที่มากับการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบใช้เป็ นเวลานาน และใช้อย่างผิดปกติวิธี ศึ กษา
วิธีการป้ องกัน และแก้ปัญหาด้านผลกระทบทางร่ างกาย และจิตใจ จากการใช้
งานคอมพิวเตอร์ การเตรี ยมความพร้อมของร่ างกายสําหรับผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์
และการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างถูกสุ ขลักษณะ
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17.6.2.2 วิชาเอก
หุ่นยนต์ เบื้องต้ น
Introduction to Robotics
ศึกษาหลักการการออกแบบและการทํางานของตัวอย่างหุ่นยนต์ท่ีทนั สมัยตัว
หนึ่ งในปั จจุบนั องค์ประกอบและระบบย่อยของหุ่ นยนต์ การแยกแยะวัตถุ
สามมิติจากภาพดิจิทลั การควบคุมหุ่นยนต์หรื อแขนหุ่นยนต์ข้ นั พื้นฐาน การ
แปลงพิ กดั ตําแหน่ ง ระบบควบคุ ม ป้ อนกลับ ส่ วนประกอบทางฮาร์ ดแวร์
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การทํางานของตัว รั บ รู ้ การใช้ค อมพิ วเตอร์
ควบคุม ภาษาสั่งงาน และการกําหนดภาระ
การพัฒนาหุ่นยนต์ ขนาดเล็ก
Micro Robot Development
ศึกษาระบบเซ็นเซอร์ และระบบส่ งกําลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก การออกแบบ
โครงสร้ างเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคลื่ อนที่ในสภาวะต่างๆ
การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่เหมาะสม สําหรับการควบคุ ม
การออกแบบระบบติ ด ต่อ สื่ อสาร ระหว่างหุ่ น ยนต์ข นาดเล็ ก และระบบ
ประมวลผลแบบแยกจากตัวหุ่ นยนต์ การคํานวณตัดสิ นใจการทํางานของ
หุ่ นยนต์ขนาดเล็ก ฝึ กปฏิ บตั ิ การใช้ชุดสําเร็ จรู ปเพื่อประกอบหุ่ นยนต์ และ
การเขียนชุดคําสั่งควบคุม
ระบบฐานข้ อมูล
Database System
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับฐานข้อมูล แบบจําลองฐานข้อมูล แบบจําลอง
ข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูล แผนภาพเอนทิต้ ี รี เลชันชิ พ
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การออกฐานข้อ มู ล การนอร์ ม ัล ไลท์ เซชัน
ภาษาสื บค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ได้แก่ ภาษา SQL และใช้งานซอฟต์แวร์
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ทวั่ ไปและระดับที่ให้บริ การแบบเซิ ร์ฟเวอร์
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Programming
ศึกษาระบบคอมพิ วเตอร์ และการประมวลผลข้อมู ล การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการออกแบบอัลกอริ ทึม ภาษาคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบ
ของโปรแกรม ข้อ มู ล และการดําเนิ น การกับ ข้อมู ล การรั บ และแสดงผล
ข้อมูล การควบคุมคําสั่งทํางาน โปรแกรมย่อย ชนิ ดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
ตัวชี้ และรายการโยง แฟ้ มข้อมูล ทั้งให้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยภาษาระดับสู งภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี เป็ นต้น

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(1-4-4)
Visual Programming
ศึกษาหลัก พื้ นฐานของการเขี ยนโปรแกรมแบบวิช วล ส่ วนประกอบและ
คุณลักษณะ การออกแบบและสร้างฟอร์ ม เมนู การประมวลผลฐานข้อมูล
การทําโครงงานพัฒนาระบบงานประมวลผลสารสนเทศ ทั้งนี้ โดยใช้ภาษา
แบบวิชวลภาษาใดภาษาหนึ่ง อาทิ วิชวลเบสิ ค เดลไฟ วิชวลซี เป็ นต้น
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
ศึกษาวิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของฮาร์ ดแวร์ โครงสร้าง
และองค์ป ระกอบในการทํา งานของคอมพิ ว เตอร์ ระบบงานต่ า งๆ ของ
คอมพิวเตอร์ เช่ น หน่ วยความจํา หน้าที่วงจรเลขคณิ ตและตรรกะ ระบบบัส
สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร์
เบื้องต้น พัฒนาการของสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ และไมโครโพรเซสเซอร์
การทํางานของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ
ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Microprocessor and Microcomputer
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7122103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ศึ ก ษาวิ ว ัฒ นาการและอนาคตของไมโครโพรเซสเซอร์ ตระกู ล ของ
ไมโครโพรเซสเซอร์ ในปั จจุ บ นั สถาปั ตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์
ไมโครโพรเซสเซอร์ 32 บิ ต และ 64 บิ ต และเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ส่ วนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมของแผงวงจรหลักของ
ไมโครคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ ระบบบัส สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์ เฟส
หน่วยความจํา

40
7122111

7122201

7122207

การซ่ อมบํารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
Microcomputer Maintenance
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7122103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาสถาปั ตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ การทํางานของส่ วนประกอบต่างๆ
ของไมโครคอมพิ วเตอร์ การอิ น เตอร์ เฟสภายในและภายนอก ตลอดจน
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง
ส่ วนประกอบต่างๆ คอมพิวเตอร์ การจัดการฮาร์ ดดิ สก์ การตรวจเช็คและ
การซ่ อมบํารุ งเบื้องต้น เครื่ องมื อที่ ใช้ในการซ่ อม การติดตั้งฮาร์ ดแวร์ และ
ไดร์ ฟเวอร์ ที่เกี่ยวข้อง การทํางานของไบออส และการปรับแต่ง การติดตั้ง
ระบบปฏิ บตั ิการ การสํารองข้อมู ลฮาร์ ดดิ สก์ การใช้ซอฟต์แวร์ ตรวจสอบ
การทํ า งานของเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ การดู แ ลและบํ า รุ งรั ก ษาเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
โปรแกรมสํ าเร็จรูปมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
Multimedia Package
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับสร้างงานมัลติมีเดีย ใน
รู ป แบบต่า งๆอย่างน้ อยสามโปรแกรม ได้แก่ การสร้ า งและตกแต่ ง ภาพ
การสร้างภาพเคลื่อนไหว การทําภาพยนต์ การตัดต่อวิดีโอ การประมวลผล
เสี ยง เป็ นต้น
เทคโนโลยีซอฟต์ แวร์ และการติดตั้ง
3(1-4-4)
Software Technology and Installation
ศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ การทํางานของ
ซอฟต์ แ วร์ ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารการติ ด ตั้ง ระบบปฏิ บ ัติ ก ารต่ า ง ๆ การจัด การ
หน่ วยความจําและการปรับแต่งพร้ อมใช้งาน การติ ดตั้งคอมโพเน็ นท์ของ
ซอฟต์แวร์ บ างชนิ ด การติ ดตั้งซอฟต์แวร์ ที่ มี รูป แบบแตกต่างกัน ทั้ง นี้ ใ ห้
ครอบคลุมซอฟต์แวร์ ที่ทาํ งานในระบบปฏิบตั ิการต่างๆ การติดตั้งโปรแกรม
ป้ องกัน ไวรั ส การใช้โปรแกรมบี บ อัดข้อมู ล การคัดลอกฮาร์ ดดิ ส ก์แบบ
ต่างๆ การทําอิมเมจ การตรวจสอบความสมบูรณ์การทํางานของซอฟต์แวร์
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ดิจิทลั คอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Digital Computer 1
ศึกษาตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ระบบฐานของเลข การบวกและลบแบบเร็ วโดย
มีโอเปอร์ แรนด์สองตัว การบวกแบบมีหลายโอเปอร์ แรนด์ เลขคณิ ตของ
ตัวเลขที่ มีเครื่ องหมาย หน่ วยประมวลทางคณิ ตศาสตร์ และตรรก วงจรคู ณ
ตัวเลขแบบต่างๆ วงจรหารตัวเลขแบบต่างๆ วิธีการคํานวณตัวเลขแบบมีจุด
ทศนิ ยม ข้อผิดพลาดต่างๆ จากการคํานวณ เลขคณิ ตแบบไปป์ ไลน์ ดิจิทลั
เบื้องต้น เกท ที.ที.แอล (TTL) และซี มอส (CMOS) และวงจรดิ จิทลั พื้นฐาน
เน้นฝึ กปฏิบตั ิกบั เกทและไอซี พ้ืนฐานต่างๆ
การเขียนโปรแกรมเชิ งโครงสร้ าง
3(2-2-5)
Structured Programming
ศึกษาหลักภาษาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาระดับสู งภาษา
ใดภาษาหนึ่ ง เช่น ภาษาซี ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิ ค เป็ นต้น เน้นการเขียน
ผังงาน และการเขี ย นโปรแกรมเชิ งโครงสร้ าง ได้แก่ ชนิ ดข้อมู ล ค่ าคงที่
ตัวแปร นิ พ จน์ คําสั่ งรั บ ข้อมู ล และแสดงผลลัพ ธ์ คําสั่ ง กําหนดค่ า คําสั่ ง
ควบคุม การประมวลผลข้อความ อะเรย์ พอยต์เตอร์ โปรแกรมย่อยและการ
ประมวลผลแฟ้มข้อมูล
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
3(1-4-4)
Webpage Design and Programming
ศึกษาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและเว็บ ศิลปและมโนทัศน์การออกแบบเว็บ
การวิเคราะห์ และออกแบบข้อมู ล สําหรั บ เว็บ การวางโครงสร้ างเนื้ อเรื่ อง
รู ปแบบของจอภาพ การจัดวางข้อมูลในเว็บ การใช้สีในเว็บ องค์ประกอบ
พื้ น ฐานของเว็ บ การเคลื่ อ นไหวและการกํา หนดทิ ศ ทาง เทคโนโลยี
มั ล ติ มี เดี ย การออกแบบเว็ บ โดยคํา นึ ง ถึ ง การใช้ ง าน ศึ ก ษาและฝึ ก
ปฏิ บตั ิการสร้ างเว็บเพจ การเขี ยนเว็บด้วยภาษา markup ภาษาสคริ ปต์ที่ใช้
สําหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ และการสร้ างหน้าเว็บแบบพลวัต ศึกษา
ถึ งโมดู ล บนเซิ ร์ฟ เวอร์ การใช้งานคุ ก กี้ การติ ด ต่อเชื่ อมโยงและจัด การ
ฐานข้อมูล
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ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Security
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ เทคนิ ควิธีก ารในการรั ก ษาความปลอดภัย ใน
ระบบคอมพิ วเตอร์ แผนการป้ องกันด้วยรหัส ผ่าน วิธี การเข้ารหัส ลับ ของ
ข้อมูล อัลกอริ ทึมของการเข้ารหัส การสํารองและกูค้ ืนข้อมูล วิธีการป้ องกัน
เชิ ง กายภาพ ประเภทของการตรวจสอบ การฉ้ อ โกงและอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ มัลแวร์ (Malware) ในรู ปแบบต่างๆ
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operation System
ศึกษาความหมาย และวิวฒั นาการของระบบปฏิ บตั ิการ บทบาท หน้าที่ของ
ระบบปฏิบตั ิการ การจ่ายงานหรื อการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริ หาร
หน่ วยความจํา การจัดคิ วงานและการจัดสรรทรั พ ยากร การจัดการข้อมู ล
และ การแสดงผลระบบแฟ้ ม การควบคุ ม การคื นสู่ ส ภาพเดิ ม ศึ กษาและ
ฝึ กปฏิบตั ิการทํางานของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิ บตั ิการที่แตกต่างกันอย่างน้อย
สองระบบ ได้แก่ ไมโครซอฟต์วนิ โดว์ ลีนุกซ์ เป็ นต้น
การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Data Communication and Networking
ศึกษาหลักการของการสื่ อสารข้อมูล การเข้ารหัส สื่ อสัญญาณ รู ปแบบการ
สื่ อ สาร การสื่ อ สารแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้า จัง หวะ การตรวจจับ
ความผิดพลาด การควบคุมการประสานข้อมูล การมัลติเพลกซ์ การสวิตช์
วงจร การสวิ ต ช์ แ พคเก็ ต รู ป แบบเครื อข่ า ย เครื อข่ า ยบริ เวณเฉพาะที่
เครื อข่ายบริ เวณกว้าง หลักการเบื้ องต้นการเชื่ อมต่อเครื อข่ายด้วยอุ ปกรณ์
รี พีทเตอร์ บริ ดจ์ เราท์เตอร์ เกตเวย์ การให้บริ การของระบบเครื อข่ายต่างๆ
การสื่ อสารผ่านดาวเที ยม เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต อิ นทราเน็ ต เอ็กทราเน็ ต
การฝึ กปฏิบตั ิการเดินสายสัญญาณ การใช้ซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล การ
ใช้คาํ สั่งจัดการเครื อข่ายในกลุ่ มเดี ยวกัน เครื อข่ายเฉพาะที่ และเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต
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การสนับสนุนงานด้ านคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย
3(1-4-4)
Computer and Network Support
ศึกษาถึ งการจัดตั้งหน่ วยงานสนับสนุ นด้านคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย การ
บริ หารจัดการเพื่องานสนับสนุ น ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสนับสนุ นงาน
ด้านคอมพิ วเตอร์ และเครื อข่าย ฝึ กปฏิ บ ตั ิ การใช้ซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรม
อรรถประโยชน์เพื่ อตรวจสอบระบบคอมพิ วเตอร์ และเครื อข่าย หลัก การ
ตรวจสอบข้อขัดข้องของระบบ การจัดทําแผนปฏิบตั ิการเพื่อการบํารุ งรักษา
ระบบระยะสั้ นและระยะยาว แนวปฏิ บ ัติ และจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู ท้ าํ งาน
สนับสนุน
การเชื่ อมต่ อและการสื่ อสารภายในระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Interface and Communication in Computer System
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7122109 ไมโครโพรเซสเซอร์ และ
ไมโครคอมพิวเตอร์
ศึ ก ษาขบวนการรองรั บ ภาวะ การขั ด จั ง หวะ (interrupt) ของระบบ
คอมพิวเตอร์ การควบคุ มการทํางานและการรับส่ งข้อมู ลของไอ/โอ (I/O)
โครงสร้ า งและข้ อ กํ า หนดของระบบบั ส แบบต่ า งๆ ที่ มี ใ ช้ ใ นระบบ
คอมพิ ว เตอร์ การอ่ า นเขี ย นข้อ มู ล บนดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ แบบจานแม่ เหล็ ก การ
เปรี ยบเทียบโครงสร้างของระบบข่ายงาน การตรวจสอบข้อกําหนดของการ
เชื่ อ มประสานเข้า กับ ระบบสื่ อ ประสม โครงสร้ า งการทํา งานและข้อ ดี
ข้อ จํา กัด ของสถาปั ต ยกรรมเรด (RAID) การควบคุ ม การทํางานและการ
ติ ด ต่ อ สื่ อสารกั บ อุ ป กรณ์ ข่ า ยงาน ศึ ก ษาแนวทางและหลั ก การเขี ย น
โปรแกรมควบคุ มอุ ป กรณ์ (device driver) แบบต่างๆ การปรับ แต่งค่าของ
ไบออส
สมรรถนะระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer System Performance
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7122103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
แนะนําเครื่ องมือและเทคนิ คที่จาํ เป็ น ในการสร้ างและวิเคราะห์แบบจําลอง
สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ ข่ายงานสื่ อสารและระบบการผลิต กลยุทธ์
ในการเลื อกและการปรั บแต่งระบบ เทคนิ คทางสถิ ติและการประเมินของ
ระบบคอมพิวเตอร์ การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อตรวจสอบสมรรถนะของคอมพิวเตอร์
และการปรับแต่งระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีสมรรถนะสู ง
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สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ช้ั นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Computer Architecture
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7122103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาถึงสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั ิการขั้นสู งอย่างละเอียด
เน้ น ในด้ า นการออกแบบฮาร์ ด แวร์ วิ เคราะห์ แ ละตรวจสอบ ตัว อย่ า ง
เทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจ ได้แก่ สถาปั ตยกรรมแบบขนานในลักษณะ
ต่าง ๆ มัล ติ โพรเซสเซอร์ มัล ติ คอร์ โพสเซสเซอร์ กลุ่ ม ของคอมพิวเตอร์
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ ขี ดความสามารถสู งที่ มี ล ักษณะหลากหลายอิ นพุ ต
เอาต์ พุ ต และข่ า ยงานความเร็ ว สู ง ระบบที่ ใ ช้ ห น่ ว ยความจํา ร่ วมและ
หน่วยความจําแบบกระจาย ระบบปฏิบตั ิการแบบกระจาย
ดิจิทลั คอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
Digital Computer 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7122402 ดิจิทลั คอมพิวเตอร์ 1
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เกทต่ าง ๆ การออกแบบวงจรดิ จิ ท ัล พื้ น ฐาน ได้แก่ วงจร
เชิงผสม วงจรเชิ งลําดับ ทั้งที่เป็ นการประสานเวลาและการไม่ประสานเวลา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับวงจรฟลิปฟลอป วงจรเคาน์เตอร์ วงจรรี จิสเตอร์
วงจรห น่ วยความจํ า ระบ บ บั ส การเข้ า รหั ส และถอดรหั ส วงจร
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ พ้ื น ฐาน อุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น พร็ อ ม (PROM)
อี พ ร็ อ ม (EPROM) ดับ เบิ้ ล อี พ ร็ อ ม (EEPROM) ไอ/โอ (I/O) ชนิ ด ต่ า งๆ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ไทม์มิ ง ไดอะแกรม (timing diagram) ศึ ก ษาข้อกํา หนดทาง
ไฟฟ้ าในการออกแบบ ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อออกแบบวงจรและใช้ชุดวงจรไอซี เพื่อ
สร้างวงจรที่ออกแบบ
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Analysis and Design
ศึกษาโครงสร้างองค์กรและการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน
องค์กร วงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาเบื้องต้น การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ เครื่ องมือและเทคนิ คในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
วิธีการพัฒนาระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบ การบํารุ งรักษา และการ
จัดทําเอกสาร กรณี ศึกษาเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศใน
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
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การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3(2-2-5)
Assembly Programming
ทบ ท วน ส ถ าปั ตยกรรมของไมโครคอมพิ วเตอร์ ศึ ก ษ าชุ ดคํ า สั่ ง
ภ าษ าแอ ส เซ ม บ ลี ข อ งไม โค รค อ ม พิ วเต อ ร์ ก ารโป รแก รม ด้ ว ย
ภาษาแอสเซมบลีสาํ หรับงานคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ งานจัดการข้อมูล งาน
แสดงข้อ มู ล และการติ ด ต่ อ ระหว่า งคอมพิ ว เตอร์ ก ับ อุ ป กรณ์ หลัก การ
ออกแบบโปรแกรมแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี เพื่อ
เชื่ อมต่ อกับ โปรแกรมที่ เขี ยนด้วยภาษาชั้นสู งอื่ น ๆ การปรับ แต่งตัวแปล
ภาษาให้สามารถใช้งานโมดูลที่แปลมาจากภาษาแอสเซมบลีร่วมกับชุ ดคําสั่ง
ที่เขียน โดยภาษาระดับสู งได้
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human and Computer Interaction
ศึกษาหลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุ ษย์
วิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาและแปลพฤติกรรมมนุ ษย์ การวิเคราะห์กิจกรรม
เทคนิ คการสังเกต การออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล สถาปั ตยกรรม
มนุ ษย์ การออกแบบกิ จกรรมของผูใ้ ช้ การวิเคราะห์งาน เทคนิ คการจําลอง
ทางวิศวกรรม การออกแบบขั้นตอนการอิ นเตอร์ เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์
และผูใ้ ช้ การเลื อกคําอุ ป มา วิธีการนําเสนอการอิ นเตอร์ เฟสและเครื่ องมื อ
สร้างต้นแบบ การศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ การจดจํา การศึกษาความสามารถ
ในการใช้และการวิเคราะห์ โปรโตคอลของกริ ยา และการนําไปใช้ในการ
แก้ปั ญ หาการอิ น เตอร์ เฟส และวัด ประสิ ท ธิ ภ าพความสามารถในการใช้
อินเตอร์ เฟส
การเขียนโปรแกรมระบบ
3(2-2-5)
System Programming
ศึ ก ษาถึ ง ระบบบัส และพอร์ ต ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นคอมพิ ว เตอร์ เช่ น ระบบการ
เชื่ อมต่อแบบขนาน แบบอนุ กรม RS-232 RS-485 และอนุ กรมความเร็ วสู ง
USB วงจรสวิท ชิ ง และการใช้ง าน การแปลงสั ญ ญาณดิ จิท ัล กับ สั ญ ญาณ
ภายนอกสํ า หรั บ ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ เทคนิ คการเชื่ อมต่ อ ของ
ไมโครคอมพิ วเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบคอมพิ วเตอร์ การ
เขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
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ระบบเครื อข่ ายเฉพาะที่
3(2-2-5)
Local Area Network System
ศึกษาระบบเครื อข่ายเฉพาะที่ ได้แก่ เครื อข่ายภายในอาคารและเครื อข่าย
ระหว่างอาคารที่ อยู่ในบริ เวณเดี ยวกัน โดยศึ กษาส่ วนประกอบของระบบ
เครื อข่ายเฉพาะที่ อาทิ สายสัญญาณและระบบการเดินสายสัญญาณ อุปกรณ์
ทวนสัญญาณ อุปกรณ์หาเส้นทาง บริ ดจ์ สวิทซ์ ศึกษาสถาปั ตยกรรมที่ใช้ใน
เครื อข่ายเฉพาะที่ เช่ น อี เทอร์ เน็ ต โทเคนริ ง เอฟดี ดีไอ และเอที เอ็ม ศึก ษา
โปรโตคอลต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นระบบเครื อ ข่ า ยเฉพาะที่ รู ป แบบการเชื่ อมต่ อ
ระบบเครื อข่ายเฉพาะที่แบบต่าง ๆ และการเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายต่างชนิ ด
กัน ฝึ กปฏิ บตั ิส ร้ างหรื อจําลองระบบเครื อข่ายเฉพาะที่ ในห้องปฏิ บ ตั ิการ
การกํา หนดและปรั บ แต่ ง ค่ า ในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆที่
เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology
ศึกษาสถาปั ตยกรรมของอินเตอร์ เน็ ต การให้บริ การและโปรโตคอลต่าง ๆ
ในเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การปรับแต่งอินเตอร์ เน็ตเซิ ร์ฟเวอร์ เทคโนโลยีที่
ใช้ในการสร้ างเว็บ ทั้งแบบคงที่ และแบบพลวัต การเชื่ อมต่อของเว็บ การ
ทํางานของเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ การเชื่ อมต่อระหว่างอินเตอร์ เน็ตกับระบบสื่ อสาร
อื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ การทํางานของบริ การต่าง ๆ ในอินเตอร์ เน็ต
ระบบการส่ งข้อความและพูดคุ ย การค้นหาในอินเตอร์ เน็ ต การประมูลและ
การซื้ อขายในอิ น เตอร์ เน็ ต การทํ า ธุ ร กิ จ ในอิ น เตอร์ เน็ ต เอเจนต์ ใ น
อินเตอร์ เน็ ต ระบบมัลติ มีเดี ย การส่ งภาพและเสี ยงในอินเตอร์ เน็ ต การส่ ง
ข้ออมู ล แบบ มัล ติ ค าสต์และเครื อข่าย MBONE เทคโนโลยีแบบพุ ช และ
ระบบความปลอดภัยในอินเตอร์ เน็ต
ระบบปฏิบัติการเครื อข่ าย
3(1-4-4)
Network Operating System
ศึกษาหลักการทํางานของระบบปฏิ บตั ิ การเครื อข่าย การทํางานแบบมัล ติ
ทาสกิง องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ไคล์เอ็นท์ การรี ไดเร็ คเตอร์
ไดร์ ฟ ดี สิ ก เนเตอร์ อุ ป กรณ์ พ่ ว งต่ อ ซอฟต์ แ วร์ เซิ ร์ ฟ เวอร์ การจัด การ
เครื อข่าย โมดูล wrap-up ตลอดจนศึกษาและปฏิบตั ิการกับระบบปฏิบตั ิการ
เครื อข่ายในระดับ ของผูด้ ู แลระบบอย่างน้อยสองระบบ เช่ น ระบบปฏิ บ ตั ิ
ไมโครซอฟต์วินโดว์เซิ ร์ฟเวอร์ ระบบปฏิ บตั ิ การลี นุกซ์ ระบบปฏิ บตั ิ การ
เน็ตแวร์ เป็ นต้น

47
7123711

7123721

7123805

สั ญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Noise Interference in Electronic System
สัญญาณรบกวน การป้ องกันสัญญาณรบกวนในตัวนํา ผลที่แสดงเป็ นตัวเก็บ
ประจุ และตั ว เหนี่ ยวนํ า ของตั ว นํ า ไฟฟ้ า ผลของสนามแม่ เหล็ ก ตั ว
ประกอบการป้ องกันสัญญาณรบกวน การป้ องกันสัญญาณรบกวนแบบไขว้
สายและแบบอื่นๆ การกราวน์ของระบบอิเล็กทรอนิ กส์ การป้ องกันสัญญาณ
รบกวนของวงจรขยายสัญญาณ การแยกวงจรโดยใช้ทรานสฟอร์ มเมอร์ การ
เชื่ อ มโยงโดยใช้ อุ ป กรณ์ ท างออปโต การป้ อ งกัน สั ญ ญาณรบกวนจาก
ภายนอก ชนิ ดของเคเบิ ลและตัวเชื่ อม การสมดุ ล การเชื่ อมต่อของอุปกรณ์
ประเภทแพสซี ส การป้ องกันการสึ กกร่ อนของหน้าสัมผัส การออกแบบวงจร
แผ่นพิมพ์
มาตรฐานสํ าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(2-2-5)
Standard for Information and Communication Technology
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เช่น มาตรฐานของ ISO ที่ เกี่ ยวข้อง มาตรฐาน
IEEE มาตรฐานอุ ตสาหกรรม มาตรฐานของสถาบันอื่ นๆในประเทศไทย
และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การกําหนดประเภทของเครื่ องคอมพิวเตอร์ การ
เขี ย นข้อ กํา หนดทางเทคนิ ค สํ า หรั บ การจัด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ การ
ตรวจสอบมาตรฐานและการตรวจรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
ค่ ายฝึ กเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1(45)
Computer Technology Training Camp
การจัดค่ายเพื่อทํากิ จกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น การพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับชุ มชน การจัดกิ จกรรมค่ายเพื่อฝึ กทักษะเฉพาะ
ทาง การจัดทําโครงการประกวดแข่งขันเป็ นกล่ม ๆ ตามความสนใจ
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การบริ หารและการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Administration and Management
ทบทวนความรู ้ พ้ืนฐานด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล อธิ บายรายละเอียด
สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูล การเปิ ด-ปิ ดระบบฐานข้อมูล การสร้างระบบ
ฐานข้อ มู ล ปฏิ บ ัติ ก าร การสร้ า งพจนานุ ก รมให้ ฐ านข้อ มู ล การจัด การ
แฟ้ ม ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ในระบบฐานข้อ มู ล การเตรี ย มความพร้ อ มของระบบ
ฐานข้อมูลในด้านมุมมองเชิงตรรกะ การจัดการตารางข้อมูล การจัดการดัชนี
ข้อ มู ล การจัด การบู ร ณภาพของข้อ มู ล การจัด การความมั่น คงของการ
ควบคุ ม การใช้ ง านของผู ้ใ ช้ การจัด การสิ ทธิ์ ในการใช้ ง านข้ อ มู ล ใน
ฐานข้ อ มู ล และการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล ระหว่ า งฐานข้ อ มู ล การกํ า หนด
กลยุทธในการสํารองข้อมูล และการกูค้ ืนเมื่อระบบล้มเหลว รวมถึงการปรับ
ระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพการใช้งานดีที่สุด ทั้งนี้ ฝึกปฏิ บตั ิ กบั ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลระดับเครื อข่าย อาทิ MySQL MS SQL server Oracle เป็ นต้น
นโยบายและกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Policy and Laws in Information and Communication Technology
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นระบบกฎหมายไทย การออกกฎหมาย การ
บัง คับ ใช้ ศึ ก ษาถึ ง แหล่ ง กฎหมาย กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทยที่บงั คับใช้แล้วและอยู่ในกรอบ
การพิ จ ารณา ได้ แ ก่ กฎหมายทางด้ า นการสื่ อสารและโทรคมนาคม
กฎหมายทางด้า นการควบคุ ม และส่ งเสริ ม การใช้อิ น เตอร์ เน็ ต กฎหมาย
ทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายทางด้านการคุม้ ครองทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และกฎหมายทางด้านการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวและปลอดภัยใน
ข้อมู ล กฎหมายการกระทําความผิดเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ เป็ นต้น รวมถึ ง
ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ร่ างข้อตกลงทัว่ ๆไป และข้อตกลงพิเศษ
สนธิ สั ญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนเจรจาทําความตกลง
เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ ขอ้ ตกลงที่จดั ทําขึ้น นโยบายด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารระดับ ประเทศ ระดับ องค์กร แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
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การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับชุ มชน
3(1-4-4)
Computer System Development for Community
ศึกษาลักษณะของชุ มชน ความต้องการของชุ มชน และการเสนอแนวคิดใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารไปใช้ในชุ มชน การฝึ กปฏิ บตั ิ
ร่ วมกับ ชุ ม ชนเพื่ อการจัด ทําโครงการ การวางแผน การออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สาํ หรับชุมชนอย่างน้อยหนึ่งระบบ
การประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computerized Business
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ บทบาทหน้ า ที่ แ ละความสํ า คัญ ของนัก ประกอบการ การ
วางแผนก่อตั้งธุ รกิจคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก กลยุทธ์ในการจัดการการแข่งขัน
การตลาดและการบริ ห ารการเงิ น การกําหนดราคา การโฆษณาและการ
สนับสนุ นการขาย การควบคุ มคุ ณภาพและการวิเคราะห์ ลูกค้า การบริ หาร
คลังสิ นค้าและเทคนิ คคลังสิ นค้าต่อเนื่ อง ( just-in–time ) การบริ หารความ
เสี่ ยงและความสําเร็ จ การบริ หารบุคคล ทั้งนี้ให้มีการวิเคราะห์ ประเมินจาก
องค์ก ารทางธุ ร กิ จ ด้า นคอมพิ วเตอร์ เป็ นตัวอย่า งกรณี ศึ ก ษาทั้งธุ รกิ จด้า น
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ และการบริ ก าร ตามประเด็ น ต่างๆ ข้างต้น รวมทั้ง
ศึกษาวิธีการใหม่ ๆ ในการทําธุ รกิจ เช่น ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ การ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการเลือกซื้ อสิ นค้าแบบออนไลน์ เป็ นต้น
การบริ หารศูนย์ สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Center Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ศู น ย์ส ารสนเทศ โครงสร้ า ง และองค์ ป ระกอบของศู น ย์
สารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศ การจัดเตรี ยมสถานที่
การให้การสนับสนุ นด้านฮาร์ ดแวร์ การคัดเลือก และประเมินผลซอฟต์แวร์
การเข้าถึ งข้อมู ล และความมัน่ คงของข้อมู ล การให้ คาํ ปรึ กษาด้านเทคนิ ค
และการฝึ กอบรมบุคลากร ทั้งในฐานะที่เป็ นศูนย์สารสนเทศขององค์การใด
โดยเฉพาะ หรื อศูนย์สารสนเทศระดับท้องถิ่น บทบาทของบุคลากรในศูนย์
สารสนเทศทั้งในด้านระบบเครื อข่าย และการพัฒนาระบบช่วยการตัดสิ นใจ
โดยเน้นในด้านการบริ การแก่ผใู ้ ช้ การศึกษาดูงานในศูนย์สารสนเทศทั้งใน
สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์
Business Management with Computer
ศึ ก ษาการใช้ค อมพิ วเตอร์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการจัดการงานด้านธุ รกิ จ และ
ระบบสารสนเทศที่ ใช้ในงานธุ รกิ จด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศด้าน
ทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบสารสนเทศด้านการบัญ ชี ระบบสารสนเทศด้าน
การเงินการประกันภัย ระบบสารสนเทศด้านการผลิต ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด เป็ นต้น ศึกษาและวิเคราะห์การจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์จาก
ธุ รกิจจริ ง ตลอดจนการศึกษาดูงานการจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมระบบขั้นสู ง
Advanced System Programming
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123610 การเขียนโปรแกรมระบบ
ศึกษาถึงโครงสร้างของสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ และ
โครงสร้างของระบบปฏิบตั ิการที่เหมาะสมสําหรับระบบขนาดใหญ่ อาทิเช่น
ระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์ ลินุกซ์ การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการการทํางานของ
ระบบและแอปพลิเคชันใช้งานทัว่ ไปบนระบบปฏิบตั ิการดังกล่าว
ระบบบ่ งชี้ด้วยคลื่นความถี่วทิ ยุและการประยุกต์ ใช้
Radio Frequency Identification System and Applcation
ศึกษาเกี่ ยวกับการสื่ อสารข้อมู ล คลื่ นความถี่ ชนิ ดต่าง ๆ ประวัติและความ
เป็ นมาของคลื่นวิทยุ ความสําคัญของเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี มาตรฐานของ
ระบบอาร์ เอฟไอดี การสื่ อสารข้อมูลระหว่างเครื่ องอ่านอาร์ เอฟไอดีและบัตร
อาร์ เอฟไอดี กระบวนการเข้าและการถอดรหัส ข้อมู ล กระบวนการกลํ้า
สั ญ ญาณ กระบวนการตรวจสอบข้อมู ล การรั ก ษาความปลอดภัย ข้อมู ล
ตัวอย่างวงจรการทํางานของระบบอาร์ เอฟไอดี การเขียนโปรแกรมควบคุ ม
อาร์ เอฟไอดีและการประยุกต์ใช้
ระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรม
Embedded System amd Programming
ศึกษาภาพรวมระบบสมองกลฝังตัว สถาปั ตยกรรมฮาร์ ดแวร์ การจัดจังหวะ
และการหยัง่ สัญญาณภาพ ภาษาแอสแซมบลี ชนิ ดของข้อมู ลและตัวแปล
ภาษาระดับ สู ง ภาษาระดับ สู ง สํา หรั บ ระบบสมองกลฝั ง ตัว การใช้ ง าน
ภาษาระดับ สู ง ร่ วมกับ ภาษาแอสแซมบลี กลวิธี ในการแก้ไ ขจุ ด บกพร่ อ ง
วงจรเชื่อมต่อและวงจรรอบข้างและการสื่ อสารของระบบสมองกลฝังตัว

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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การบริ หารและการบริการอินเตอร์ เน็ต
3(2-2-5)
Internet Administration and Services
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริ หารเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต กลไกการควบคุมการ
เข้าใช้งานโดเมนเนมและการให้บริ การแปลงชื่ อโฮสท์ การบริ การเกี่ ยวกับ
งานบนอิ นเทอร์ เน็ ต ได้แก่ การบริ การเว็บ การโอนย้ายแฟ้ ม การควบคุ ม
และการแจกจ่ายหมายเลขไอพี การจัดการด้านพล็อกซี่ การบริ การไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น องค์ประกอบต่างๆ สําหรับผูจ้ ดั บริ การอินเตอร์ เน็ต
(ISP) การจัดการด้านความปลอดภัย ระบบไฟร์ วอล คุณภาพการให้บริ การ
ทั้งนี้ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ และการจัดการอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับการ
ให้บริ การ การปรับแต่งไฟล์สคริ ปต์ในงานที่เกี่ ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การการบริ การอินเตอร์ เน็ต การปรับแต่งระบบให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
ของกฎหมาย
การสั มมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1(0-2-1)
Seminar in Information and Communication Technology
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มี
คุ ณ ค่ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจากเอกสาร วารสาร
งานวิจยั หรื อการที่ ป ฏิ บ ตั ิงานจริ ง โดยให้มี การจัดการสั ม มนาในรู ป แบบ
ต่างๆในชั้นเรี ยน การสัมมนาออนไลน์ และการจัดสัมมนาแบบให้ชุมชน
มีส่วนร่ วม
หัวข้ อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2(1-2-3)
Special Topic in Information and Comunication Technology
ศึกษาปั ญหาหรื อความก้าวหน้า เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารในงาน เฉพาะเรื่ อง โดยเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแขนง
วิชาที่เรี ยน จัดทําเป็ นโครงการ เอกสารรายงานและการนําเสนอ
โครงงานด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3(1-8-0)
Project in Computer Technology
ศึ กษางานวิจยั หรื อโครงงานพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ ที่ ท าํ
สํ า เร็ จ แล้ว นํา เอาความรู ้ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ เพื่ อ สร้ า ง
โครงงานพัฒนาระบบงานหรื องานวิจยั ของนักศึ ก ษา ทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
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17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานและวิชาชี พ
7124805 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษาด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Computer Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กสหกิจศึกษาใน
ด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยน
ให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชี พ
ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ โดยการกระทําในสถานการณ์ หรื อรู ปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7124806 สหกิจศึกษาด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6(540)
Cooperative Education in Computer Technology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7124805 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษา
ด้ านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การฝึ กงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโลยีคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 540 ชัว่ โมงเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษา
ปฏิบตั ิงานจริ ง
17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรื อหลักสู ตรใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เรี ยนมาแล้ว
18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
18.1.1 ให้มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการประจําหลักสู ตร
คณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบตั ิการ ดังต่อไปนี้
1) กําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ตอ้ งการ
2) ดําเนิ นการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ แปลงหลักสู ตรสู่ กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
3) เสนอชื่ ออาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
และทําการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน
4) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านการอบรมระยะสั้น การศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการเข้าสู่ ตาํ แหน่งวิชาการ

