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3. หน่ วยงานที(รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษา
โดยยึด หลัก มาตรฐานวิช าการและวิช าชี พ ระดับ อุ ด มศึ ก ษา จัด กิ จ กรรมและประสบการณ์ ทK ัง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิในด้านคอมพิวเตอร์ และช่างอุตสาหกรรมควบคู่กนั ไป เพือให้ได้บณ
ั ฑิตทีมี
คุณธรรม ความรู ้ และประสบการณ์ ในการนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือผลิตบัณฑิตทีมีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนีK
4.2.1 มีความรู ้ความสามารถ ในการนําคอมพิวเตอร์และระบบสมองกลฝังตัวไป
ประยุกต์ใช้ในระบบงานอุตสาหกรรม ทัKงในการวัดและควบคุม

2

4.2.2 มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ร่ วมกับระบบฐานข้อมูล เพือประยุกต์ในการสื อสารกับฮาร์ดแวร์ อุตสาหกรรมและงานสํานักงาน
ทัว ไป
4.2.3 มีความรู ้ความสามารถในการออกแบบติดตัKงและดูแลระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2.4 มีความพร้อมในการเข้าสู่ ตลาดแรงงานและการศึกษาต่อในระดับสู งขึKน
4.2.5 เป็ นผูม้ ีวนิ ยั มีความคิดริ เริ ม สามารถทํางานอย่างมีระบบ มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
5. กําหนดการเปิ ดสอน
เปิ ดดําเนินการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2552
6. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ผูส้ มัครเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนีK
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า
6.2 มีความประพฤติดี
6.3 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
6.4 คุณสมบัติอืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึงปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึงภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทัKงนีKอาจจะ
มีภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตทีมีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษา
ปกติ ช่วงการศึกษาให้มีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ฯ
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8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า
15 ชัว โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
8.2.3 รายวิชาการฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ทีใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติมีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
8.2.4 รายวิชาการทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอืนใดตามทีได้รับมอบหมาย
ซึงใช้เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนัKนๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา หรื อไม่เกิน 12 ปี การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ต้องใช้เวลาไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา หรื อไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรี ยนไม่เต็มเวลา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรี ยนให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญา และปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนีK
11.1 การวัดผลการศึกษา
ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ เป็ น 2 ระบบดังนีK
11.1.1 ระบบมีคา่ ระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินโดย แบ่งเป็ น 8 ระดับ
ดังนีK
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17. หลักสู ตร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

140 หน่วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
สัดส่ วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนีK
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่ วยกิต
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีก
6 หน่วยกิต และเลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่ น้อยกว่า
104 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน
27 หน่วยกิต
17.2.2.1.1 พืKนฐานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 หน่วยกิต
17.2.2.1.2 บังคับแกน
18 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
70 หน่วยกิต
17.2.2.2.1 บังคับเฉพาะด้าน/วิชาเอก
52 หน่วยกิต
17.2.2.2.2 เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
18 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพืKนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับ
1500105
1500106
1500107

ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพือทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

30
9
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115

ภาษาจีนเพือการสื อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญีปุ่นเพือการสื อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพือการสื อสาร
Korean for Communication
ภาษาจีนเพือการสื อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญีปุ่นเพือการสื อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญีปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work

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(2-2-5)
3(2-2-5)
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1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

3(2-2-5)

17.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12
หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
2000103
2500105

จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style

รายวิชาเลือก ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนีKอีกไม่นอ้ ยกว่า
2000104
2000105
2500106
2500107
2500108

สุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
มนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

6 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

17.3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
4000109

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้
Information and Information Technology for Learning

6 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
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4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

รายวิชาเลือก
4000111
วิทยาศาสตร์เพือคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000112
วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113
คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

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

ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึงอีกไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่ น้อยกว่า

4094407
6002415
6581001

104 หน่ วยกิต

17.3.2.1 วิชาแกน ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า

27

หน่ วยกิต

17.3.2.1.1 พืนB ฐานทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
สถิติและความน่าจะเป็ น
Statistics and Probability
คณิ ตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
Mathematics for Industry

9

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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6002113
6002114
6561711
6581401
6581601
6582101

6562111
6562112
6562211
6562212
6562213
6562214
6573114

17.3.2.1.2 บังคับแกน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
English for Industrial Technology 1
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
English for Industrial Technology 2
กราฟฟิ กส์วศิ วกรรม
Engineering Graphics
ระบบคอมพิวเตอร์
Computer System
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
Industrial Electrical Technology
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หน่ วยกิต
3(3-0-6)

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่า
17.3.2.2.1 บังคับเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
อิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Laboratory 1
การออกแบบวงจรดิจิทลั
Digital Circuits Design
ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรดิจิทลั
Digital Circuits Design Laboratory
ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
Microprocessor 1
ปฏิบตั ิการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
Microprocessor Laboratory 1
เครื องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้ า
Electrical Instruments and Measurements

70 หน่ วยกิต
52 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

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

1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

20
6582201
6582202
6582502
6582601
6582602
6582701
6583502
6583503
6583504
6583603
6583604
6583605
6584901
6584902
6584903

คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1
Computer in Control 1
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 2
Computer in Control 2
โครงสร้างข้อมูลและขัKนตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
การสื อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
ปฏิบตั ิการการสื อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network Laboratory
ระบบฐานข้อมูล
Database System
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์ สําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Windows–based Application Development for Industrial Technology
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ สําหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Web–based Application Development for Industrial Technology
การสื อสารข้อมูลในงานอุตสาหกรรม
Industrial Data Communications
การบริ หารและออกแบบระบบเครื อข่าย
Network Administration and Design
ปฏิบตั ิการการบริ หารและออกแบบระบบเครื อข่าย
Network Administration and Design Laboratory
สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
Industrial Computer Technology Seminar
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 1
Industrial Computer Technology Project 1
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 2
Industrial Computer Technology Project 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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3561102
5513301

5513502
5653501
5653701
6563216
5653306
6563217
6564217
6564415
6564416
6583203
6583301
6583302
6583303

17.3.2.2.2 เลือกเรียน จํานวนไม่ น้อยกว่า
18
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
การบริ หารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
Industrial Quality Management
การวิจยั ดําเนินงานในอุตสาหกรรม
Operation Research in Industry
ระบบการสื อสารข้อมูล
Data Communication System
ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
Microprocessor 2
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
การออกแบบระบบดิจิทลั แนวใหม่
Modern Digital System Design
การประมวลผลสัญญาณดิจิทลั
Digital Signal Processing
ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี
Fuzzy Logic Control Theory
หุ่นยนต์เบืKองต้น
Basic Robot
ระบบควบคุม
Control System
ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้งาน
Embedded System and Application
ระบบบ่งชีKดว้ ยคลืนความถีวิทยุ
Radio Frequency Identification System
การประยุกต์ระบบบ่งชีKดว้ ยคลืนความถีวทิ ยุเพือใช้ในงานอุตสาหกรรม
Application of Radio Frequency Identification System for Industry

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

22
6583402
6583607
6583702
6583703
6583801
6584606
6584904
6584905

6583905
6584906
6583907
6583908

ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
การเขียนโปรแกรมเครื อข่าย
Network Programming
การบริ หารและการจัดการฐานข้อมูล
Database Administration and Management
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
Computer Ethics and Law
ความปลอดภัยของเครื อข่าย
Network Security
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 1
Special Topic in Industrial Computer Technology 1
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 2
Special Topic in Industrial Computer Technology 2

3(2-2-5)
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)

17.3.2.3 วิชาพืนB ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียนไม่ น้อยกว่า
7 หน่ วยกิต
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Computer Technology
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
5(450)
Field Experience in Industrial Computer Technology
เตรี ยมสหกิจศึกษา
2(90)
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซK าํ กับรายวิชาทีเคย
เรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จ
หลักสู ตรของโปรแกรมวิชา
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนืKอหา
ระดับความยากง่าย หรื อชัKนปี
หมวดวิชาและหมูว่ ชิ า

เลข 3 ตัวเแรก
600
655
656
657
658

เป็ นหมวดวิชาและหมูว่ ชิ า
หมูว่ ชิ าทีไม่สามารถจัดเข้าหมูว่ ชิ าใดได้ในหมวดวิชาวิศวกรรม
หมูว่ ชิ าวิศวกรรมโทรคมนาคม
หมูว่ ชิ าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หมูว่ ชิ าวิศวกรรมไฟฟ้ าและระบบควบคุม
หมูว่ ชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม

เลขตัวที( 4
0
1
2
3
4

บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชัKนปี
หมายถึง รายวิชาในระดับชัKนปี ใดก็ได้
หมายถึง รายวิชาในระดับชัKนปี ที 1
หมายถึง รายวิชาในระดับชัKนปี ที 2
หมายถึง รายวิชาในระดับชัKนปี ที 3
หมายถึง รายวิชาในระดับชัKนปี ที 4

เลขตัวที( 5

บ่งบอกถึงลักษณะเนืKอหาวิชา

หมู่วชิ าวิศวกรรมโทรคมนาคม ซึ(งอยู่ในหมวดวิชาวิศวกรรม ได้ จัดลักษณะเนือB หาวิชา ดังนีB
1. พืKนฐานทัว ไป คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม
(655-1--)
2. การสื อสารและเทคโนโลยี
(655-2--)
3. การฝึ กงานและสหกิจศึกษา
(655-8--)
4. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
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การสัมมนา และการวิจยั
หมู่วชิ าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ จัดลักษณะเนือB หาวิชา ดังนีB
1. พืKนฐานทัว ไป คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรม
2. ดิจิทลั
3. การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
4. ระบบควบคุม และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5. ระบบสื อสารและโทรคมนาคม
6. เครื องมือวัด
7. ระบบคอมพิวเตอร์
8. การฝึ กงาน และสหกิจศึกษา
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

(655-9--)
(656-1--)
(656-2--)
(656-3--)
(656-4--)
(656-5--)
(656-6--)
(656-7--)
(656-8--)
(656-9--)

หมู่วชิ าวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม ได้ จัดลักษณะเนือB หาวิชาออกเป็ น ดังนีB
1. พืKนฐานทัว ไป คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า
(657-1--)
2. การติดตัKงและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
(657-2--)
3. เครื องกลไฟฟ้ าและการควบคุม
(657-3--)
4. โรงต้นกําลังและการส่ งจ่ายไฟฟ้ า
(657-4--)
5. ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
(657-5--)
6. ระบบป้ องกัน
(657-6--)
7. การอนุรักษ์พลังงาน
(657-7--)
8. การส่ องสว่าง
(657-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(657-9--)
หมู่วชิ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม ได้ จัดลักษณะเนือB หาวิชา ดังนีB
1. คณิ ตศาสตร์
2. ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบควบคุมอัตโนมัติ
4. ระบบฝังตัวและประมวลผลสัญญาณ
5. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ระบบ

(658-0--)
(658-1--)
(658-2--)
(658-3--)
(658-4--)
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6. การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบ
7. การสื อสาร และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
8. ระบบฐานข้อมูล และระบบอัฉริ ยะ
9. การบริ การจัดการ และจริ ยธรรมวิชาชีพ
10. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
เลขตัวที( 6, 7

(658-5--)
(658-6--)
(658-7--)
(658-8--)
(658-9--)

บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา

ความหมายของเลขหน่ วยกิต
หน่วยกิตและชัว โมงเรี ยน กําหนดไว้ 2 รู ปแบบ ดังนีK
1. หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) เขียนย่อเป็ น น(ท-ป-ค) ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) 3(2-2-5)
3(3-1-5) 1(0-3-0) เป็ นต้น โดยมีความหมายดังนีK
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว โมงการสอนทฤษฎี
ตัวเลขตัวทีสองในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว โมงการสอนภาคปฏิบตั ิ
ตัวเลขตัวทีสามในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว โมงการค้นคว้าด้วยตัวเอง
ทัKงนีK จํานวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็ น 3 เท่าของจํานวนหน่วยกิต
2. หน่วยกิต (ชัว โมง) เขียนย่อเป็ น น(ชม) ตัวอย่างเช่น 0(450) โดยมีความหมายดังนีK
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชัว โมงทีฝึกภาคปฏิบตั ิ
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17.4 แผนการศึกษา: สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม

ปี ที( 1 ภาคการศึกษาที( 1
รหัสวิชา
1500105
1500106
2000103
4000109
6561711
6581001
6581601

ชือวิชา
ภาษาไทยเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้
กราฟฟิ กส์วศิ วกรรม
คณิ ตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ปี ที( 1 ภาคการศึกษาที( 2
รหัสวิชา
1500107
2000105
2500105
4000110
6562111
6562112
6581401

ชือวิชา
ภาษาอังกฤษเพือทักษะการอ่าน
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
วิถีไทยและวิถีโลก
การคิดและการตัดสิ นใจ
อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกส์ 1
ระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
19
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ปี ที( 2 ภาคการศึกษาที( 1
รหัสวิชา
2500108
4094407
6002113
6562211
6562212
6573114
6582502

ชือวิชา
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1
การออกแบบวงจรดิจิทลั
ปฏิบตั ิการการออกแบบวงจรดิจิทลั
เครื องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้ า
โครงสร้างข้อมูล และขัKนตอนวิธี
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19

ปี ที( 2 ภาคการศึกษาที( 2
รหัสวิชา
1500108
6582101
6582201
6582601
6582602
6582701
6583504

ชือวิชา
ภาษาจีนเพือการสื อสาร
เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1
การสื อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั ิการการสื อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ฯ
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19
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ปี ที( 3 ภาคการศึกษาที( 1
รหัสวิชา
6562213
6562214
6582202
6583503
6583604
6583605
xxxxxxx

ชือวิชา
ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ปฏิบตั ิการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 2
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์ ฯ
การบริ หารและออกแบบระบบเครื อข่าย
ปฏิบตั ิการการบริ หารและออกแบบระบบเครื อข่าย
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือก
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
6(..-..-..)
20

ปี ที( 3 ภาคการศึกษาที( 2
รหัสวิชา
6002415
6583502
6583603
6583905
xxxxxxx

ชือวิชา
สถิติและความน่าจะเป็ น
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การสื อสารข้อมูลในงานอุตสาหกรรม
เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตฯ
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือก
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(90)
6(..-..-..)
17

29
ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
6584906

ชือวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตฯ
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
5(450)
6

ปี ที( 4 ภาคการศึกษาที( 1
รหัสวิชา
6584901
6584902
xxxxxxx
xxxxxxx

ชือวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 1
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือก
วิชาเลือกเรี ยนเสรี
หน่วยกิตรวม

จํานวนหน่วยกิต
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(..-..-..)
3(..-..-..)
9

ปี ที( 4 ภาคการศึกษาที( 2
รหัสวิชา
6002114
6584903
xxxxxxx
xxxxxxx

ชือวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 2
วิชาเลือกเรี ยนเสรี
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก เลือก
หน่วยกิตรวม
หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
104
6
140

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(..-..-..)
3(..-..-..)
11
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว( ไป
17.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1500105

ภาษาไทยเพือ( การสื( อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สามารถฟังเพือจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ และนําเสนอผลการ สื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพือ( การสื( อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ืน การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็น
ใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชืKอเชิญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานที การซืKอขายสิ นค้าและการบริ การ การ
แสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107

ภาษาอังกฤษเพีอ( ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพือหาข้อมูลที
ต้องการ การอ่านสื อสิ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสัง ทัว ไป เทคนิคการอ่านเพือจับใจความ
สําคัญ การอ่านเพือเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500108

ภาษาจีนเพือ( การสื( อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง อาหาร เครื องดืม การซืKอ
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ของ การถามตอบข้อมูลเกียวกับตนเอง ผูอ้ ืน และสถานที การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ
1500109

ภาษาญีป( นเพื
3(3-0-6)
ุ่ อ( การสื( อสาร
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญีปุ่นเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง อาหาร เครื องดืม การซืKอ
ของ การถามตอบข้อมูลเกียวกับตนเอง ผูอ้ ืน และสถานที การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ
1500110

ภาษาเกาหลีเพือ( การสื( อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง อาหาร เครื องดืม การซืKอ
ของ การถามตอบข้อมูลเกียวกับตนเอง ผูอ้ ืน และสถานที การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ
1500111

ภาษาจีนเพือ( การสื( อสารเชิงสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื อสารทีเกียวข้องกับความรู ้พKืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชือ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี
ทีควรหลีกเลียงในการสื อสารกับชาวจีน
1500112

ภาษาญีป( นเพื
3(3-0-6)
ุ่ อ( การสื( อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื อสารทีเกียวข้องกับความรู ้พKืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชือ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญีปุ่น และกรณี ทีควร
หลีกเลียงในการ สื อสารกับชาวญีปุ่น
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1500113

ภาษาเกาหลีเพือ( การสื( อสารเชิงสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื อสารทีเกียวข้องกับความรู ้พKืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชือ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที
ควรหลีกเลียงในการสื อสารกับชาวเกาหลี

1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทีเกียวกับการทํางาน เช่น
การอธิบายชีKแจงเกียวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความทีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115

สนทนาภาษาญีป( ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญีปุ่นในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเกียวกับการทํางาน
เช่น การอธิบายชีKแจงเกียวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความทีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเกียวกับการ
ทํางาน เช่น การอธิบายชีKแจงเกียวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัด
หมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความทีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

33
17.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
2000103

จริยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปัจจุบนั ตาม
หลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต
มรรควิธีเพือชีวิตทีเป็ นสุ ข
2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวิตในเชิงการคิด
สุ นทรี ยศาสตร์ในเชิง
พฤติกรรมทีเกียวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ
ด้านทัศนศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง เพือให้เกิดความซาบซึKงและได้มาซึงประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวิตโดยการ
รับรู ้ดว้ ยศาสตร์แห่งการได้ยิน ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนง
นัKนๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื องของความงาม
2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวติ ประเภทของพฤติกรรม การรู้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ืน
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา
ศาสนาและวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลียนแปลงของสังคมไทย
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยทีส่งเสริ มการปรับตัวและ
การดําเนินวิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบนั เพือความเข้าใจการพัฒนาและการ
เปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทัKงการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
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2500106

มนุษย์กบั สิ( งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ งแวดล้อม
เทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
2500107

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญ
ของอารยธรรมยุคทวารวดีทีมีตอ่ จังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั ไปเกียวกับหลักกฎหมายทีมีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทาง
สังคม หลักสิ ทธิเสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมาย
ซืKอขาย เช่าทรัพย์ เช่าซืKอ กูย้ ืมเงิน คํKาประกัน หุน้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว ไปเกียวกับกฎหมายอาญา
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.5.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์

4000109

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ( การเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กล
ยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพือการ
นําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การ
อ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
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4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด
เช่น การคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ
องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
4000111

วิทยาศาสตร์ เพือ( คุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวติ แนวคิดเกียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาคุณค่าทาง
ธรรมชาติของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึงพาอาศัยซึงกัน
และกันของสิ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพือการดําเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการ
ออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113

คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบีKย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตําสุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ในวิชาชีพต่าง ๆ
4000114

เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ทีนาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน
การเลือกบริ โภคเทคโนโลยีทีเหมาะสมในชีวติ ประจําวัน การประหยัดพลังงานทีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
ต่อสิ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทัKงเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพือตอบสนอง
ความจําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพืKนฐานเชิงธุรกิจ
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4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกียวกับฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและ
โปรแกรมประยุกต์ทีจาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพือการสื อสาร การสร้างเว็บไซต์
17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.5.2.1 วิชาแกน
17.5.2.1.1 พืนB ฐานทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

9

หน่ วยกิต

4094407

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Analysis
การวิเคราะห์คา่ ผิดพลาด ผลต่างจํากัด การประมาณค่าในช่วง วิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด
การหาอนุพนั ธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสู ตรนิวตัน – โคตัส ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิ ต
6002415

สถิติและความน่ าจะเป็ น
3(3-0-6)
Statistic and Probability
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม ข้อวินิจฉัยทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สมการถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วธิ ีการทางสถิติเพือเป็ นเครื องมือในการแก้ปัญหา และการวิจยั
ทางอุตสาหกรรม
6581001

คณิตศาสตร์ ช่างอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Industry
เวกเตอร์ เมตริ กซและดีเทอร์ มิแนนท์ ลิมิต ความต่อเนือง สมการเชิงอนุพนั ธ์ การ
หาอนุพนั ธ์คา่ สู งสุ ดและค่าตําสุ ด การอินทิเกรตหลายชัKน เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์
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17.5.2.1.2 บังคับแกน

18

หน่ วยกิต

6002113

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 1
3(3-0-6)
English for Industrial Technology 1
สนทนาภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในการสังคม ในการสนทนากับนายจ้างหรื อ
ลูกค้าชาวต่างประเทศและในการนําเสนอทางด้านวิชาการ ทักษะในการสนทนารวมถึงการบอก
ทิศทาง ตําแหน่ง การบรรยายลักษณะงานและการสอบถาม ฝึ กพูดเป็ นกลุ่มย่อย และการนําเสนอ
เดียว
6002114

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 2
3(3-0-6)
English for Industrial Technology 2
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6002113 ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 1
ศึกษาและพัฒนาทัก ษะความสามารถด้านภาษาอัง กฤษที เหมาะสมกับงานด้า น
อุตสาหกรรม คําศัพท์สําหรับงานอุตสาหกรรม การพูดแบบเป็ นทางการในโอกาสต่าง ๆ การเขียน
และการนําเสนองานทางด้านวิชาการ
6561711

กราฟฟิ กส์ วศิ วกรรม
3(2-2-5)
Engineering Graphics
ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื องมือและวิธีใช้ การเขียนเสนอและตัวอักษร การ
เตรี ยมงานเขียนแบบ เรขาคณิ ตประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟฟิ กส์
ภาพพิคทอเรี ยล การเขียนภาพด้วยมือเปลา การเขียนภาพตัด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ
6581401

ระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer System
ศึกษา โครงสร้าง และชนิดของข้อมูลทีใช้ในการทํางานของคอมพิวเตอร์ การเชือมโยง
ระหว่ า งส่ ว นประกอบหลัก และการเชื อ มโยงกับ อุ ป กรณ์ ภ ายนอก การจัด การหน่ ว ยความจํา
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบตั ิการทีใช้งานคอมพิวเตอร์
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6581601

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
ขัKนตอนวิธีและผังงาน วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบืKองต้นด้วยภาษาระดับสู ง การ
ฝึ กปฏิบตั ิการโปรแกรมด้วยเครื องคอมพิวเตอร์
6582101

เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Electrical Technology
ทบทวนความรู ้เบืKองต้นทางฟิ สิ กส์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ าด้วยวิธีตา่ ง ๆ หลักการกําเนิดระบบไฟฟ้ าและวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ แบบเฟส
เดียวและหลายเฟส หลักการเบืKองต้นเครื องจักรกลไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง
และกระแสสลับแบบเฟสเดียวและสามเฟส การควบคุมมอเตอร์เบืKองต้นและการควบคุมด้วยเครื อง
ควบคุมแบบลําดับขัKนศึกษาและทดลองใช้งานเกียวกับเครื องมือ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ทีจาํ เป็ นเกียวกับ
งานไฟฟ้ าอุตสาหกรรม ตลอดจนความปลอดภัยในการทํางาน
17.5.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
17.5.2.2.1 บังคับเฉพาะด้ าน/วิชาเอก

52

หน่ วยกิต

6562111

อิเล็กทรอนิกส์ 1
3(3-0-6)
Electronics 1
ศึกษาเกียวกับทฤษฎีสารกึงตัวนํา คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตKงั แต่ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟท ออปแอมป์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํ ลังเบืKองต้น การจัด
วงจรการทํางานและหลักการคํานวณ การประยุกต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสตรง วงจรสวิตซ์ วงจรขยายสัญญาณ และวงจรกําเนิดสัญญาณ
6562112

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronics Laboratory 1
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้ อมกัน : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1

1(0-3-0)

39

6562211

การออกแบบวงจรดิจิทลั
3(3-0-6)
Digital Circuits Design
ศึกษาทฤษฎีเกียวกับระบบจํานวน เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิปฟลอป การลดรู ป
สมการด้วย พีชคณิ ตบูลีนและแผนภาพคาร์นอจห์ การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน นอลและแบบซี
เควนเชียล เทคนิคและวิธีการออกแบบวงจรทีใช้อุปกรณ์ทีสามารถโปรแกรมได้
6562212

ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทลั
Digital Circuits Design Laboratory
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้ อมกัน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทลั

1(0-3-0)

6562213

ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
3(3-0-6)
Microprocessor 1
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้ อมกัน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
ศึกษาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์พKนื ฐาน
การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์
รายละเอียดของชุดคําสัง แยกตามประเภทการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบืKองต้นและ
โปรแกรมใช้งานจริ ง ตลอดจนการออกแบบวงจรหน่วยความจําและอุปกรณ์ตอ่ ร่ วม
6562214

ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1
Microprocessor Laboratory 1
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้ อมกัน : 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชาไมโครโพรเซสเซอร์ 1

6573114

1(0-3-0)

เครื(องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurement
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้ อมกัน : 6562111 อิเล็กทรอนิกส์ 1
หลักการเบืKองต้นของการวัด มาตรฐานและการสอบเทียบเครื องมือวัด การชิลด์ ความ
ปลอดภัย ความถูกต้องในการวัดระบบของหน่วย หลักการทํางานและการใช้งานเครื องมือวัดทางไฟฟ้ า
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การวัดแรงดันไฟฟ้ า การวัดกระแสไฟฟ้ า และการวัดกําลังไฟฟ้ า การวัดอิมพิแดนซ์ทีความถีตาํ และ
ความถีสูง ทรานสดิวเซอร์และวงจรทีเกียวข้อง การวัดแม่เหล็ก วงจรปรับปรุ งสัญญาณแบบต่างๆ
เทคนิคทางดิจิทลั ในการวัด สัญญาณรบกวน เทคนิคในการปรับปรุ งอัตราส่ วนของสัญญาณวัดต่อ
สัญญาณรบกวน การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความผิดพลาดจากการวัด
6582201

คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุม 1
3(2-2-5)
Computer in Control 1
ศึกษาการนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานควบคุมและจัดการในงานอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์การออกแบบฮาร์ดแวร์ การโปรแกรมควบคุมและจัดการด้วยภาษาระดับสู ง เพือวัด
ควบคุม หรื อสื อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม ผ่านทางช่องสื อสารต่าง ๆ ปฏิบตั ิการ
พัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม
6582202

คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุม 2
3(2-2-5)
Computer in Control 2
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6582201 คอมพิวเตอร์ ในงานควบคุม 1
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมภาษาทีเป็ นกราฟิ กส์เพือประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
ในการวัด ควบคุม หรื อสื อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมหรื อแผงวงจรทีนาํ มาต่อพ่วง
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทัKงทีมีอยูห่ รื อสร้างขึKนเช่น พีซีไอ ยูเอสบี ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนา
โปรแกรมเพือเชือมต่อกับฐานข้อมูล จัดทํารายงานและติดต่อกับโปรแกรมอืน ๆ ปฏิบตั ิการพัฒนา
ระบบในงานอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม
6582502

โครงสร้ างข้ อมูลและขัBนตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structure and Algorithms
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6581601 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความรู ้เบืKองต้นเกียวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลข้อความอะเรย์ เรคค
อร์ดและพอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์ สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟและการประยุกต์ใช้ และโครงสร้าง
แฟ้ มข้อมูลแบบต่าง ๆ การเรี ยงลําดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบมีประสิ ทธิภาพสู ง การประยุกต์
และการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล การจัดหน่วยความจํา และแฟ้ ม ปฏิบตั ิการฝึ กหัดเขียนและทดสอบ
แก้ไขชุดคําสัง เกียวกับการสร้างหรื อใช้ โครงสร้างข้อมูลในภาษาคอมพิวเตอร์ทีเคยเรี ยนมา
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6582601

การสื( อสารข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Data Communication and Computer Network
ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีทีสาํ คัญของการสื อสารข้อมูล และเครื อข่าย องค์ประกอบ
การทํางานของ โปรโตคอล ประเภทของระบบการสื อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณ อุปกรณ์ทางด้านการ
สื อสารสื อกลาง มาตรฐานระบบเปิ ด พืKนฐานอินเตอร์เน็ตและโปรโตคอล ทีซีพีไอพี เทคโนโลยีของ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบใกล้ และระยะไกล
6582602

ปฏิบัตกิ าร การสื( อสารข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
1(0-3-0)
Data Communication and Computer Network Laboratory
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้ อมกัน : 6582601 การสื( อสารข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชาการสื อสารข้อมูลและเครื อข่าย
6582701

ระบบฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database System
ความรู ้เบืKองต้นเกียวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจําลองฐานข้อมูล

แบบจําลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แผนภาพเอนทิตK ี-รี เลชันชิพขัKนตอนการออกฐานข้อมูล การนอร์มอล
ไลท์เซชัน และรู ปแบบของภาษาสื บค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ซึงได้แก่ ภาษาเอสคิวแอล ศึกษา
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลทีนิยมใช้ทวั ไปอย่างน้อยหนึงระบบ
6583502

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
แนวคิดทัว ไปเกียวกับระบบสารสนเทศขององค์การ การกําหนดผูเ้ กียวข้องกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ขัKนตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ขัKนตอนพัฒนาระบบงานในรู ปแบบต่างๆ การสํารวจระบบงานปัจจุบนั การวิเคราะห์ระบบ
การออกแบบระบบ การจัดสร้างระบบ การทดสอบระบบ การจัดทําเอกสารระบบ และการเตรี ยมการ
เพือใช้ระบบสารสนเทศใหม่และการบํารุ งรักษา ตลอดจนศึกษาเครื องมือเพือใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
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6583503

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนวินโดว์ สํ าหรับเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม 3(2-2-5)
Windows–based Application Development for Industrial Technology
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6581601 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม ใช้เครื องมือพัฒนา
โปรแกรมกับระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ เลือกใช้หรื อสร้างยูสเซอร์อินเตอร์เฟส วินโดว์ฟอร์ม การ
ประยุกต์ใช้งานร่ วมกับฐานข้อมูล การดําเนินการร่ วมกับฐานข้อมูล การสร้างรายงานในวินโดว์ฟอร์ม
การจัดการความปลอดภัย และการนําไปใช้งาน
6583504

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ สํ าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Web–based Application Development for Industrial Technology
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6581601 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม ใช้เครื องมือพัฒนา
โปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต ฝังให้บริ การ และฝังรับบริ การ เลือกใช้หรื อสร้างยูสเซอร์อินเตอร์ เฟส เว็บ
ฟอร์ม การประยุกต์ใช้งานร่ วมกับฐานข้อมูล การดําเนินการร่ วมกับฐานข้อมูล การจัดการความปลอดภัย
และการนําไปใช้งาน
6583603

การสื( อสารข้ อมูลในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Data Communications
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6581601 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ศึกษาถึงระบบบัสต่างๆ ทีใช้ในคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และในระบบ
อุตสาหกรรม อาทิเช่น ระบบการเชือมต่ออนุกรม RS-232 RS-485 RS422 และอนุกรมความเร็ วสู ง
USB IIC CAN SPI MOD PROFI DCS SCADA อินเตอร์ เน็ตทัKงระบบมีสายและไม่มีสาย ตลอดจน
การเชือมต่อหน่วยประมวลผลหลายตัวเข้าด้วยกัน เทคนิคการเชือมต่อของไมโครคอมพิวเตอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสม
6583604

การบริหารและออกแบบระบบเครือข่ าย
3(3-0-6)
Network Administration and Design
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6582601 การสื( อสารข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาโครงสร้างเครื อข่ายแบบต่างๆ การสื อสารแบบ ระบบรับ-ให้บริ การ
ระบบปฏิบตั ิการ การรักษาความปลอดภัย ระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต บริ การต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต การ
บริ หารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การวางแผน การติดตัKง และการจัดการเครื อข่าย การสร้างผูใ้ ช้งานระบบ
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และการจัดการระบบ การแก้ไขเพิม เติมอุปกรณ์และผูใ้ ช้ใหม่ในระบบและโปรแกรมแก้ไขปัญหาใน
เครื อข่าย
6583605

ปฏิบัติการการบริหารและออกแบบระบบเครือข่ าย
1(0-3-0)
Network Administration and Design Laboratory
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อนหรือศึกษาพร้ อมกัน : 6583604 การบริหารและออกแบบระบบเครือข่ าย
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชา การบริ หารและออกแบบระบบเครื อข่าย
6584901

สั มมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม
1(0-2-1)
Industrial Computer Technology Seminar
วิธีการเขียนบทความและปริ ญญานิพนธ์ วิธีการนําเสนอผลงาน การสัมมนาในหัวข้อ
ใหม่และอยูใ่ นความสนใจ และการศึกษาดูงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
6584902

โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม 1
2(0-4-2)
Industrial Computer Technology Project 1
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : นักศึกษาชัBนปี ที( 4 และสอบได้ รายวิชาต่ างๆ ทีโ( ปรแกรมวิชากําหนด
ศึกษาเกียวกับปัญหาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพือนํามา
กําหนดหัวข้อโครงงานวิจยั ทีสอดคล้องกับสาขาวิชาทีเรี ยน พร้อมจัดทําเอกสาร และเข้าสอบเพือขอ
อนุมตั ิหวั ข้อโครงงานต่อโปรแกรมวิชา ดําเนินการวิจยั และพัฒนา จัดทําเอกสารงานวิจยั ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ทีปรึ กษา
6584903

โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม 2
2(0-4-2)
Industrial Computer Technology Project 2
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6584902 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม 1
พัฒนาโครงงานพร้อมเอกสารงานวิจยั ต่อเนืองจากโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 1 จนเสร็ จ สมบูรณ์ เสนอผลงานพร้อมนําชิKนงานและเอกสารต่อคณะกรรมของโปรแกรม
วิชา
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17.5.2.2.2 เลือกเรียน จํานวนไม่ น้อยกว่า

18

หน่ วยกิต

3561102

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
Small Business Management
ศึกษาปัญหาเกียวข้องในการดําเนินงานธุรกิจขนาดย่อมในด้านการจัดองค์การการ
ปฏิบตั ิงาน การเริ มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริ หาร การติดต่อ
ประสานงานในวงการธุ รกิจ และความสัมพันธ์ ด้านกฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล การประเมินผลการ
ดําเนินการธุรกิจขนาดย่อม

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ศึกษาหลักการเพือการป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพือความ
ปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพือลดอุบตั ิเหตุให้นอ้ ยทีสุด การออกแบบอุปกรณ์เพือป้ องกัน
อุบตั ิเหตุทีอาจเกิดขึKนในงานเชือม งานไฟฟ้ า งานทีเกียวข้องกับเชืKอเพลิงและสารทีเป็ นพิษ การจัด
หน่วยงานเพือบริ หารงานด้านการวางแผนเพือความปลอดภัย
5513301

5513502

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Management
ประวัติความเป็ นมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุมคุณภาพกับ
งานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการบริ หารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการ
รับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
5653501

การวิจัยดําเนินงานในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Operation Research in Industry
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิตKงั แต่หลักการเบืKองต้น เกียวกับโครงสร้างและแบบจําลองทาง
คณิ ตศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสิ นใจ การเรี ยนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการแทนที การควบคุมสิ นค้าคง
คลัง การวิเคราะห์งาน ตลอดจนทฤษฎีใหม่ๆ ทีเหมาะสมในงาน อุตสาหกรรม ตลอดจนการฝึ กเขียน
และพัฒนาโปรแกรมเพือการวิจยั ดําเนินงานในอุตสาหกรรม
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5653701

ระบบการสื( อสารข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Communication System
เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิตKงั แต่หลักการติดต่อสื อสาร หลักการเชือมต่ออุปกรณ์ รู ปแบบ
มาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานอืนๆ ระบบการติดต่อสื อสาร โครงสร้างอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ การใช้
และออกแบบระบบสื อสารข้อมูล ตลอดจนใช้โปรแกรมด้านการสื อสารข้อมูลหรื อพัฒนาโปรแกรม
สําหรับดูแลควบคุมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
6563216

ไมโครโพรเซสเซอร์ 2
3(2-2-5)
Microprocessor 2
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การสร้าง
สัญญาณ การแปลงสัญญาณจากแอนะลอกเป็ นดิจิทลั และดิจิทลั เป็ นแอนะลอก การสื อสารกับพอร์ ต
ของไมโครคอมพิวเตอร์ การเชือมต่อกับอุปกรณ์อืน ๆ กระบวนการอินเตอร์รัพท์ อัลกอริ ทึมทาง
คณิ ตศาสตร์สาํ หรับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
5653306

วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
ให้เน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิการผลิตซอฟต์แวร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์เชิงวิศวกรรม
การวางแผนโครงการด้วยซอฟต์แวร์ การกําหนดสิ งทีตอ้ งการในซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมแปลภาษาและการถอดรหัส การทําคุณภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ การบํารุ งรักษาและการจัดการติดตัKงซอฟต์แวร์
6563217

การออกแบบระบบดิจิทลั แนวใหม่
3(2-2-5)
Modern Digital System Design
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6562211 การออกแบบวงจรดิจิทลั
ศึกษาและปฏิบตั ิการเกียวกับการออกแบบวงจรลอจิกและวงจรลําดับขัKน โดยใช้
อุปกรณ์ดิจิทลั ทีสามารถโปรแกรมได้ กระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์และเครื องมือทีใช้ในการ
ออกแบบ การเขียนโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล เพือประมวลผลในรู ปแบบขนานและลําดับขัKน สเตต
ไดอะแกรม ตลอดจนการอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์อินพุทเอาท์พุท
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6564217

การประมวลผลสั ญญาณดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Signal Processing
การใช้งานและประโยชน์ของการประมวลสัญญาณเชิงดิจิทลั ทฤษฎีการสุ่ ม ระบบที
เป็ นเชิงเส้นและไม่ขK ึนกับเวลา ผลตอบสนองทางความถี การแปลงแบบแซด การแปลงฟูริเยร์ แบบไม่
ต่อเนือง และการฟูเรี ยร์แบบเร็ ว วงจรกรองดิจิทลั แบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ การนําไปใช้กบั ระบบ
เลขจํานวนเต็มและความคลาดเคลือนทีเกิดขึKน
6564415

ทฤษฎีการควบคุมแบบฟัซซี(
3(3-0-6)
Fuzzy Logic Control Theory
เทอมและคําจํากัดความของฟัซซี ทฤษฎีฟัซซีเซ็ต ฟัซซีฟิเคชัน ดิฟัซซีฟิเคชัน กฎของ
ฟัซซี อัลฟ่ าคัท ความสัมพันธ์ของฟัซซี ที-นอร์ม ฟัซซีแบบสุ เกโนะและฟัซซีแบบอืนๆ การวิเคราะห์ฟัซ
ซี การควบคุมแบบฟัซซี การประยุกต์ใช้งานของฟัซซี นิวรอล-ฟัซซีขKนั พืKนฐาน
6564416

หุ่นยนต์ เบือB งต้ น
3(3-0-6)
Basic Robot
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
กลไกและการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ ระบบเซ็นเซอร์และระบบส่ งกําลังของหุ่นยนต์
ขนาดเล็ก การออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคลือนที การออกแบบระบบ
ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบระบบติดต่อสื อสารระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
การนําปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
6583203

ระบบควบคุม
3(2-2-5)
Control System
ศึกษาและปฏิบตั ิการเกียวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ ทัKงแบบวงเปิ ด และวงปิ ด
การวิเคราะห์บล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการไหลของสัญญาณ การแทนระบบทางกายภาพด้วย
สมการของคณิ ตศาสตร์ และทรานเฟอร์ฟังก์ชนั การวิเคราะห์ผลตอบสนองชัว ขณะ การวิเคราะห์ระบบ
ควบคุมในโดเมนเวลาและความถี เสถียรภาพของระบบควบคุม การออกแบบตัวควบคุมแบบ พีพีไอ
และ พีดี ตลอดจนการชดเชยระบบควบคุม และจําลองระบบควบคุม
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6583301

ระบบสมองกลฝังตัวและการใช้ งาน
3(2-2-5)
Embedded System and Application
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6562213 ไมโครโพรเซสเซอร์ 1
ศึกษาถึงตัวอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลต่างๆ ตัKงแต่ระดับเบืKองต้น จนถึง
ระดับสู ง การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์เชือมต่อที
มาตรฐาน การประเมินและเลือกอุปกรณ์ทีเหมาะสมต่อการนําไปใช้งานและคุม้ ค่าต่อการลงทุน
ศึกษาถึงระบบปฏิบตั ิการแบบเรี ยลไทม์ และการปรับระบบปฏิบตั ิการแบบเรี ยลไทม์เพือให้ทาํ งานได้
บนระบบสมองกลฝังตัวทีออกแบบ ศึกษาหลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟต์แวร์บนระบบ
สมองกลฝังตัวแบบเรี ยลไทม์ และตัวอย่างการใช้งานต่างๆ
6583302

ระบบบ่ งชีBด้วยคลืน( ความถี(วทิ ยุ
3(2-2-5)
Radio Frequency Identification System
ประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี โครงสร้างและ
มาตรฐานต่างๆ ของระบบอาร์เอฟไอดี ทฤษฎีพKนื ฐานทีเกียวข้องกับการรับส่ งข้อมูลระหว่างเครื องอ่าน
และบัตรอาร์เอฟไอดี กระบวนการเข้า/ถอดรหัสข้อมูล กระบวนการกลํKาสัญญาณ กระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กระบวนการป้ องกันการชนกันของข้อมูล กระบวนการพิสูจน์ตวั ตน
กระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โครงสร้างและขัKนตอนการออกแบบเครื องอ่านอาร์เอฟไอดี
สําหรับการใช้งานย่านความถีตาํ กระบวนการอ่านและเขียนข้อมูลระหว่างเครื องอ่านและบัตร ศึกษา
และพัฒนาระบบอาร์เอฟไอดีเพือนําไปประยุกต์ใช้งานในรู ปแบบต่างๆ ตลอดจนการประมาณการ
ค่าใช้จา่ ยและจุดคุม้ ทุนในการพัฒนาระบบ
6583303

การประยุกต์ ระบบบ่ งชีBด้วยคลืน( ความถี(วทิ ยุเพือ( ใช้ ในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Application of Radio Frequency Identification System for Industry
ศึกษาโครงสร้าง มาตรฐาน การนําระบบบ่งชีKดว้ ยคลืนความถีวทิ ยุไปประยุกต์ใช้งาน
ในปัจจุบนั ออกแบบและพัฒนาระบบทีนาํ ระบบบ่งชีKดว้ ยคลืนความถีวทิ ยุ ร่ วมกับระบบสมองกลฝังตัว
และคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น งานระบบขนส่ ง งานระบบบัตรเงินสด งานระบบ
ควบคุมการผ่านเข้าออก งานระบบลงเวลา เป็ นต้น

48
6583402

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
ความหมาย และวิวฒั นาการของระบบปฏิบตั ิการ บทบาทหน้าทีของระบบปฏิบตั ิการ
การจ่ายงานหรื อการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริ หารหน่วยความจํา การจัดคิวงาน และการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดการข้อมูล และการแสดงผลระบบแฟ้ ม การควบคุม การคืนสู่ สภาพเดิม ศึกษาการ
ทํางานของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการทีแตกต่างกันอย่างน้อยสองระบบเช่น ไมโครซอฟต์วนิ โดว์
ลีนุกซ์ เป็ นต้น
6583607

การเขียนโปรแกรมเครือข่ าย
3(2-2-5)
Network Programming
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6582601 การสื( อสารข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และ
6581601 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พืKนฐานการเขียนโปรแกรมเครื อข่ายกับโปรโตคอลพืKนฐาน อินเตอร์ เน็ตโปรโตคอล
การใช้ซ๊อกเก็ต ในการสื อสาร ของทีซีพี ยูดีพี การติดต่อแบบไม่ประสานเวลา กับการติดต่อแบบการใช้
เทร็ ดของตัวให้บริ การและตัวรับบริ การ และการเขียนโปรแกรมทํางานในระดับ แอปพลิเคชันเลเยอร์
6583702

การบริหารและการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Administration and Management
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6582701 ระบบฐานข้ อมูล
ศึกษารายละเอียดสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การเปิ ด-ปิ ดระบบฐานข้อมูล การ
สร้างระบบฐานข้อมูลปฏิบตั ิการ การสร้างพจนานุกรมให้ฐานข้อมูล การจัดการแฟ้ มข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบฐานข้อมูล การเตรี ยมความพร้อมของระบบฐานข้อมูลในด้านมุมมองเชิงตรรก การจัดการ
ตารางข้อมูล การจัดการดัชนีขอ้ มูล การจัดการบูรณภาพของข้อมูล การจัดการความมัน คงของ
การควบคุมการใช้งานของผูใ้ ช้ การจัดการสิ ทธิ|ในการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างฐานข้อมูล การกําหนดกลยุทธในการสํารองข้อมูล และการกูค้ ืนเมือระบบล้มเหลว รวมถึงการ
ปรับระบบให้มีประสิ ทธิภาพการใช้งานดีทีสุด
6583703

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แผนการแก้ปัญหา การค้นหาแบบสเตทกราฟ การ
กําหนดขัKนปั ญหาจุดประสงค์ยอ่ ย และโครงการย่อย การแทนทีความรู ้ โปรแกรมการเล่นเกม โดยใช้ฮิว
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ริ สติกส์ รู ปแบบการจําได้และการเรี ยนรู ้หุ่นยนต์ ลอจิกการคํานวณ วิธีแก้ปัญหาในปั ญญาประดิษฐ์
การรับรู ้ภาพ การแทนความรู ้และระบบผูเ้ ชียวชาญ
6583801

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Ethics and Law
แนวคิดความดี ความไม่ดี ความถูกต้อง ความไม่ถูกต้อง ของนักคิดต่างๆ
เชิงเปรี ยบเทียบ และการประยุกต์กบั จริ ยธรรมทางคอมพิวเตอร์ เพือเป็ นแนวทางเลือกปฏิบตั ิ และศึกษา
กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ ของประเทศต่างๆ ทีสาํ คัญ โดยเฉพาะกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ของประเทศ
ไทย
6584606

ความปลอดภัยของเครือข่ าย
3(3-0-6)
Network Security
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน : 6582601 การสื( อสารข้ อมูล และเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ศึกษาเกียวกับการออกแบบความปลอดภัย ความน่าเชือถือ และความเสถียรของระบบ
การใช้งานเครื อข่ายทัKงใน รู ปแบบกายภาพ และแนวคิด โปรแกรมรักษา ความปลอดภัยต่างๆ เช่น
โปรแกรมไฟร์วอล เป็ นต้น โปรแกรมสําหรับควบคุม ตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีติดตัKงในระบบ
การกําหนดรู ปแบบของการบันทึกข้อมูล ในการใช้เครื อข่ายเพือการตรวจสอบการเข้ารหัส เพือป้ องกัน
เทคนิคต่างๆ ทีมีอยูใ่ นการรักษาความปลอดภัยเครื อข่าย ทัKงภายใน และระหว่างเครื อข่าย
6584904

หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม 1
3(3-0-6)
Special Topic in Industrial Computer Technology 1
หัวข้อซึงเป็ นทีน่าสนใจในขณะนัKน หรื อเป็ นการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาทีเกียวข้องกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
6584905

หัวข้ อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม 2
3(3-0-6)
Special Topic in Industrial Computer Technology 2
หัวข้อซึงเป็ นทีน่าสนใจในขณะนัKน หรื อเป็ นการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาทีเกียวข้องกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
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17.5.2.3 วิชาพืนB ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
6583905

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม
2(90)
Preparation for Professional Experience in Industrial Computer Technology
จัดให้มีกิจกรรมเพือเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ในด้านการ
รับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึง
เกียวข้องกับงานในวิชาชีพ
6584906

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม
5(450)
Field Experience in Industrial Computer Technology
ให้นกั ศึกษาได้ออกฝึ กงานในสถานประกอบหรื อ โรงงานอุตสาหกรรม หรื อ
หน่วยงานราชการ ทีสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมไม่นอ้ ยกว่า 450 ชัว โมง โดย
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา
6583907

เตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
Pre-cooperative Education
หลักการและแนวคิดเกียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขัKนตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู ้พKนื ฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู ้พKนื ฐานที
จําเป็ นสําหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ระบบบริ หารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
เช่น 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรื อผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพือสังคมการทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสู่ ความสําเร็ จ
6583908

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
วิชาทีต( ้ องสอบผ่านมาก่อน: 6583907 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องไปปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึงเป็ นพนักงาน
ชัว คราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรี ยนสหกิจศึกษาตามทีสาขาวิชากําหนด เมือเสร็ จสิK น
การปฏิบตั ิงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่ งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบตั ิงานต่อคณาจารย์ใน
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สาขาวิชา เพือทําการประเมินผลให้ผา่ นหรื อไม่ผา่ น โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ทีปรึ กษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานทีควบคุมการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ

