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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อป
พ.ศ. 2551 และในปการศึกษา 2553 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงทําการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง
เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education ; TQF : HED) พ.ศ.2552 และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติระยะที่ 11 รวมทั้งสนองตอความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนตามเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ในปการศึกษา 2556 ไดมีการปรับหลักสู ตรอีกครั้ง โดยหลักสูตรฉบับนี้ได
กําหนดใหมีการเรียนปฏิบัติมากขึ้นเปนการเพิ่มพูนทักษะดานปฏิบัติการใหแกนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติสาขาวิช าวิทยาการคอมพิ วเตอรที่มีค วามรู ดานวิ ทยาการคอมพิวเตอร สามารถนํ าความรูไป
ประยุกตใชไดตามความเหมาะสม ปฏิบัติงานไดจริง มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และสังคมตอไป
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตร
ฉบับนี้จะมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน
ตอไป
หัวหน้ าสาขาวิชา :
ผศ.ดร.บุรัสกร อยูสุข

Ph.D.(Information Manangement)
Asian Institute of Technology

คณาจารย์ :
ผศ.เมธา ศิริกลู
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทรแหยม
นางสาวนงลักษณ พรมทอง

พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Ph.D. (Information Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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นายคงเทพ บุญมี
นายนิติ วิทยาวิโรจน
นายวรพันธ สาระสุรียภรณ

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.Sc. (Computer Engineering)
Leibniz University Hannover
M.Sc. (Electrical Engineering)
Leibniz University Hannover

นายประภาส ทองรัก

วท.ม.(วิศวกรรมซอฟตแวรวิทยาการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นางสาวปยนันท เทียบศรไชย

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

นางสาวสิริณา ชวยเต็ม

วท.ม.(ทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

นายปองพล นิลพฤกษ

M.Sc. (Computer Science)
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

ดร.จุฬาลักษณ วัฒนานนท

ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

นายรักษารัตน ขนานขาว

วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Bachelor of Science Program in Computer Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
Bachelor of Science (Computer Science)
B.Sc. (Computer Science)
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โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา

137
33
6
15

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร

6

หนวยกิต

กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ

1

หนวยกิต

กลุมวิชาบูรณาการ

5

หนวยกิต

98

หน่ วยกิต

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

15

หนวยกิต

กลุมวิชาชีพบังคับ

55

หนวยกิต

กลุมวิชาชีพเลือก

21

หนวยกิต

กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ

7

หนวยกิต

6

หน่ วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่ วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 หน่ วยกิต

รายวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-110-003
01-110-004
01-110-008
01-110-009

มนุษยสัมพันธ
Human Relations
สังคมกับสิง่ แวดลอม
Society and Environment
การวิจัยทางสังคมศาสตร
Social Science Research
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Development of Social and Life Quality

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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01-110-011

เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics
01-110-013
สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
Thai Society with Politics and Government
รายวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-210-001
01-210-004
01-210-005
01-210-006
01-210-007
01-210-011
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่ วยกิต

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
จิตวิทยาองคการ
Organizational Psychology
ปรัชญาทั่วไป
General Philosophy
ตรรกวิทยาทั่วไป
Introduction to Logic
พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization

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)

รายวิชาภาษาไทย 3 หน่ วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

Thai for Communication
01-310-006

การอานและการเขียนทางวิชาการ

3(2-2-5)

Academic Reading and Writing
01-310-009

ศิลปะการพูด

3(2-2-5)

Arts of Speaking
รายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานบังคับ 6 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-320-001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

3(3-0-6)
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01-320-002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative English
รายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้

3(2-2-5)

01-320-003

3(2-2-5)

สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
01-320-004
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
01-320-005
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Application
01-320-006
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science and Technology
01-320-007
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-121-045

สถิติทั่วไป
General Statistics
09-210-034
เคมีทั่วไป
General Chemistry
09-311-050
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
09-410-040
ฟสิกสทั่วไป
General Physics
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ 1 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-610-001
01-610-002
01-610-003

กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
กีฬาประเภททีม
Team Sports
นันทนาการเพื่อชีวิตประจําวัน
Recreation for Daily Life

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

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
01-010-001
01-010-003
01-010-006
01-010-009
04-040-007
09-090-009

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน
Thai Life Style in Globalization
การจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม
Life Management in Modern Society
ภูมิปญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
Thai Wisdom for Sufficiency Life
ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ
Learning Skill for Success
การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชภายในบาน
Residential Appliances Maintenance
เทคโนโลยีกับโลกาภิวัตน
Technology and Globalization

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

หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 15 หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-111-151
09-111-152
09-114-201
09-114-203
09-114-307
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 55
09-130-101

แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
ความนาจะเปนและสถิติ
Probability and Statistics
โครงสรางดิสครีต
Discrete Structures
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
หน่ วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้

3(3-0-6)

วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer Science

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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09-130-102
09-130-103
09-130-104
09-130-205
09-130-206
09-130-207
09-130-208
09-130-209
09-130-210
09-130-211
09-130-212
09-130-313
09-130-314
09-130-315
09-130-316

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
Computer Programming 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
Computer Programming 2
ตรรกะดิจิทัล
Digital Logic
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
ทฤษฎีการคํานวณ
Theory of Computation
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
ระบบคอมพิวเตอรและภาษาแอสแซมบลี
Computer System and Assembly Language
องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Organization and Architecture

3(2-2-5)

ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
ระบบฐานขอมูล
Database Systems
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
Data Communications and Networks
ระบบสารสนเทศ
Information Systems
ภาษาโปรแกรม
Programming Languages
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
วิศวกรรมซอฟตแวร
Software Engineering

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(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)
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09-130-317

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
Seminar in Computer Science
09-130-318
โครงงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
Computer Science Project 1
09-130-419
โครงงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
Computer Science Project 2
กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้

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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 9 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
09-131-301

การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี
Design and Analysis of Algorithms
09-131-302
คอมพิวเตอรกราฟกส
Computer Graphics
09-131-303
ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
09-131-404
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บและเว็บเชิง
ความหมาย
Web Application Development and Semantic Web
กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 หน่ วยกิต

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

ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่ อไปนี้
(1) กลุ่มวิชาระบบฐานข้ อมูล
09-132-301
09-132-302
09-132-303
09-132-404

ซอฟตแวรพัฒนาระบบฐานขอมูล 1
Database Development Software 1
ซอฟตแวรพัฒนาระบบฐานขอมูล 2
Database Development Software 2
การบริหารฐานขอมูล
Database Administration
ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย
Distributed Database Systems

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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09-132-405

การทําเหมืองขอมูล
Data Mining
(2) กลุ่มวิชาระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้ สาย

3(2-2-5)

09-133-301

3(2-2-5)

เครือขายคอมพิวเตอรและโพรโทคอล
Computer Networks and Protocols
09-133-302
ระบบปฏิบัติการระหวางเครือขาย 1
Internetwork Operating Systems 1
09-133-303
ระบบปฏิบัติการระหวางเครือขาย 2
Internetwork Operating Systems 2
09-133-404
ความมั่นคงของเครือขายสมัยใหม
Modern Networks Security
09-133-405
เครือขายไรสายและเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Networks
09-133-406
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่
Mobile Application Development
09-133-407
ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
Parallel and Distributed Computing Systems
09-114-308
วิทยาการรหัสลับเบื้องตน
Introduction to Cryptology
กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่ วยกิต
ให้ ศึกษา 1 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-301
การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Experience
และให้ เลือกศึกษา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
09-001-302
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
09-001-303
ฝกงาน
On the Job Training
09-001-304
ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

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)

1(0-2-1)

6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)
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หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชา ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยตอง
ไมซ้ํากับรายวิชาที่ศึกษามาแลว และไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจําหลักสูตร
แผนการศึกษา :
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชามนุษยศาสตร
01-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
09-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
09-111-151 แคลคูลัส 1
09-130-101 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน
09-130-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
รวม

3
3
1

3
x
0

0
x
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
x
1

3

x

x

x

3
3
3
2
3
2
19 หน่ วยกิต

0
2
2

6
5
5

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002
01-xxx-xxx
01-xxx-xxx
09-111-152
09-114-203
09-130-103
09-130-104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เลือกจากกลุมวิชาภาษาไทย
เลือกจากกลุมวิชาสังคมศาสตร
แคลคูลัส 2
โครงสรางดิสครีต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ตรรกะดิจิทัล
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

3
2
3
x
3
x
3
3
3
3
3
2
3
2
21 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
2
x
x
0
0
2
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
x
x
6
6
5
5

76
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-00x
09-xxx-xxx
09-130-205
09-130-206
09-130-207
09-130-208
xx-xxx-xxx

เลือกจากกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
เลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
ทฤษฎีการคํานวณ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระบบคอมพิวเตอรและภาษา
แอสแซมบลี
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-00x
09-114-201
09-130-209
09-130-210
09-130-211
09-130-212
09-131-xxx

เลือกจากกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ทั่วไป
ความนาจะเปนและสถิติ
องคประกอบและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานขอมูล
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
เลือกจากกลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

x

x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x

3

x

x

x

3
3
3
3

2
3
2
2

2
0
2
2

5
6
5
5

2
x
20 หน่ วยกิต

x

x

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

x

x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3
3
3

2
2
2
x

2
2
2
x

5
5
5
x

21 หน่ วยกิต
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แผน ก แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา สหกิจศึกษา
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-114-307
09-130-314
09-130-313
09-130-315
09-131-xxx
09-13x-xxx
xx-xxx-xxx

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ภาษาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เลือกจากกลุมวิชาเทคโนโลยี
เพื่องานประยุกต
เลือกจากกลุมวิชาเฉพาะทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

09-001-301
09-130-316
09-130-317
09-130-318
09-131-xxx
09-13x-xxx

การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
วิศวกรรมซอฟตแวร
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงงานดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร 1
เลือกจากกลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต
เลือกจากกลุมวิชาเฉพาะทาง
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร

xx-xxx-xxx เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3

2
2
2
2
x

2
2
2
2
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
5
5
5
x

3

x

x

x

3
x
21 หน่ วยกิต

x

x

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

0

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
1

3
1
3

2
0
0

2
3
6

5
1
3

3

x

x

x

3

x

x

x

3

x

x

x

17 หน่ วยกิต
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ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-302

สหกิจศึกษา
รวม
ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

09-130-419
09-13x-xxx
09-13x-xxx
xx-xxx-xxx

โครงงานดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร 2
เลือกจากกลุมวิชาเฉพาะทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
เลือกจากกลุมวิชาเฉพาะทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

6
0
6 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
40

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

6

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
3

3

x

x

x

3

x

x

x

3
x
12 หน่ วยกิต

x

x

79
แผน ข แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชา ฝึ กงาน
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-114-307
09-130-314
09-130-313
09-130-315
09-131-xxx
09-13x-xxx
xx-xxx-xxx

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ภาษาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เลือกจากกลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต
เลือกจากกลุมวิชาเฉพาะทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
เลือกจากกลุมวิชาบูรณาการ
รวม
ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

09-001-301
09-130-316
09-130-317
09-130-318
09-131-xxx
09-13x-xxx
xx-xxx-xxx

การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
วิศวกรรมซอฟตแวร
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงงานดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร 1
เลือกจากกลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต
เลือกจากกลุมวิชาเฉพาะทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3

2
2
2
2
x

2
2
2
2
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
5
5
5
x

3

x

x

x

3
x
21 หน่ วยกิต

x

x

หน่ วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
1

1

0

2

3
1
3

2
0
0

2
3
6

5
1
3

3

x

x

x

3

x

x

x

3
x
17 หน่ วยกิต

x

x
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ปี ที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
09-001-303

ฝกงาน

รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-001-304

ปญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
รวม

ปี ที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-130-419
09-13x-xxx
09-13x-xxx
xx-xxx-xxx

โครงงานดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร 2
เลือกจากกลุมวิชาเฉพาะทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
เลือกจากกลุมวิชาเฉพาะทางดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร
เลือกจากกลุมวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต ทฤษฎี
3
0
3 หน่ วยกิต

ปฏิบัติ
40

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

6

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
3

3 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

6

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
3

3

x

x

x

3

x

x

x

3

x

x

x

12 หน่ วยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
01-110-003

มนุษยสั มพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
ความสําคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ พฤติกรรมมนุษย มนุษย
สัมพันธในครอบครัว มนุษยสัมพันธตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย หลักธรรมของ
ศาสนากั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นหน ว ยงานและการปฏิ บั ติ ง าน
แรงจู ง ใจในการทํ า งาน ผู นํ า กั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ การติ ด ต อ สื่ อ สาร และการ
ฝกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ
Theories related to human relations, human behavior, human relations in
families, human relations based on Thai culture and Buddhism, human
relations in working organizations, motivation, human relations and leadership,
communication, and training for human relation skills development

01-110-004

สังคมกับสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม โดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
นําไปสูการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงมลพิษสิ่งแวดลอม
ที่เกิดขึ้น ศึกษาการวิเคราะหระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อ
นําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
Society and the circumstances of the environment, basic concepts in ecology,
natural resources and the environment, pollution crisis and control, system
analysis and assessment of impacts on the environment, and environmental
management

01-110-008

การวิจัยทางสั งคมศาสตร์
3(2-2-5)
Social Science Research
ความหมายและความสํ า คั ญ ประเภท และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร การเลือกหัวขอที่จะทําการวิจัย ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กับหัวขอปญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทของตัวแปรตาง ๆ การกําหนด
ปญหาการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทําขอมูล การวิเคราะห การตีความ
การนําเสนอขอมูล การเขียน โครงรางการวิจัย และรายงานการวิจัย
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Importance and concept, kinds and objectives of social science research, the
theory and literature concerning the problem topic, research design, kinds of
variable, formulating research problem, collecting data, scrutinizing data,
analyzing and interpreting data, data presentation, proposal writing and
reporting social science research
01-110-009

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
3(3-0-6)
Development of Social and Life Quality
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล การสราง
แนวคิด และเจตคติตอตนเอง ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม
และการปรับตนเพื่อรวมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และ
การสรางผลิตผลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
Philosophy and ethical principles in living and working, self perception and
attitudes, Dharma and life quality development, individual roles and
responsibility, self-administration and adjustment to social activities,
development of interpersonal skills, efficiency and effectiveness in work

01-110-011

เศรษฐศาสตร์ ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
ความหมาย ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และดุลยภาพของ
ตลาด พฤติ กรรมของผู บริโภค – การผลิต การตลาดและการแขง ขัน รายได
ประชาชาติและการมีงานทํา การเงิน การธนาคาร และการคลัง การคาระหวาง
ประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนปญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย
Concepts and scope of economics, demand, supply, market equilibrium and
competition, consumer behavior and production, principles of national income,
employment, finance and banking, public finance, international economic
development, and socio-economic problems in Thailand

83
01-110-013

สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Society with Politics and Government
การเกิดขึ้นของสังคม ความจําเปนที่สังคมตองมีการปกครอง ระดับของสังคม
หรื อการปกครอง ตั้ง แตระดับครอบครั วไปจนถึง ระดั บ รัฐ ความสํ าคั ญ และ
รูปแบบขแงการปกครองของรัฐ พรอมทั้งอุดมการณทางการเมืองการปกครอง
พัฒนาการของการเมืองการปกครองของไทยตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
จนถึงประชาธิปไตย สถาบันหลักของการเมืองการปกครอง ไดแก รัฐธรรมนูญ
รั ฐ สภา รั ฐ บาล ตุ ล าการ พรรคการเมื อ งและกลุ ม ผลประโยชน อี ก ทั้ ง
กระบวนการการเมืองการปกครองอันประกอบดวยกระบวนการนิติบัญญัติ และ
การเลื อกตั้ ง การจั ดระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ไทยทั้ ง ส ว นกลาง ส ว น
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น ตลอดจนปญหาสําคัญทางการเมืองการปกครองของ
ไทย
The Emergence of society, the necessity that the society must have the
administration, the levels of society or administration from family to state, the
importance of state, the forms of administration together with political
ideology, the development of administration of Thailand politics from absolute
monarchy time until democracy, the institute of administration politics, for
example, constitution, parliament, government, judge, the political party and
interest group, politics administration procedure composing of legislation
procedure, and and election, government regulations both aspects of central
and local services, including political crisis administration problems of
Thailand

01-210-001

สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารนิเทศและการศึกษาคนควา แหลงสารนิเทศ บริการและทรัพยากรสารนิเทศ
การเข าถึ ง สารนิเ ทศ การประเมิ นสารนิ เ ทศ การวิ เ คราะห สั ง เคราะห ก าร
รวบรวมบรรณานุกรมและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and education, information sources, services and resources.
Information access, evaluating, analyzing, synthesizing information,
bibliography collecting and academic report writing
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01-210-004

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและความเป น มาของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรมและ
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการมนุษย พื้นฐานสรีระวิทยาของ
มนุษย การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู แรงจูงใจและอารมณ เชาวปญญา
บุคลิก ภาพและการปรั บตัว สุขภาพจิต พฤติ กรรมผิดปกติและพฤติกรรมทาง
สังคม
Definition, the origin of psychology, genetic and environmental factors, human
development, basic human physiology, sensation and perception, learning,
motivation and emotion, intelligence, personality and adjustment, mental
health, abnormal behavior, social behavior

01-210-005

จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
ความรูเบื้องตนของจิตวิทยาองคการ บุคคลกับพฤติกรรมการทํางาน กลุมและ
พฤติกรรมกลุม องคการและพฤติกรรมองคการ ภาวะผูนํา แรงจูงใจในการ
ทํางาน ขวัญและความพึงพอใจในการทํางาน การบริหารความขัดแยง
Fundamentals of organizational psychology, personnel and working behavior,
group behavior, organizational behavior, leadership, working motivation,
morale and working satisfaction, and conflict management

01-210-006

ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ความหมายของปรัชญา ขอบขายของปรัชญา ปญหาหลักและแนวคิดที่สําคัญ
ทางปรัชญา ในการคนหาตนเอง คุณคาของชีวิตและการอยูรวมกัน
Concept and scope of philosophy, principal problems and key aspects in self
reflection, values of living in society
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01-210-007

ตรรกวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to Logic
การคิ ด การอ างเหตุ ผล ข ออ างเหตุ ผลนิ รนั ย ข ออ างเหตุ ผลอุ ป นั ย เหตุ ผล
บกพรองลักษณะของขออางเหตุผลที่ดีการประเมินและทดสอบขออางเหตุผล
Thinking argumentation, deductive, inductive, fallacy, characteristics of sound
argument, evaluation and verification of an argument

01-210-011

พืน้ ฐานอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Foundations of Thai Civilization
ความหมายของอารยธรรมและวั ฒ นธรรม พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ไ ทย
พื้ น ฐานอารยธรรมไทยด า นสั ง คม เอกลั ก ษณ ค า นิ ย ม ประเพณี แ ละการ
ปกครอง ด า นเศรษฐกิ จ ด า นลั ท ธิ ความเชื่ อ และศาสนา ด า นภาษาและ
วรรณคดีไทย ดานศิลปกรรมและการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมและอารยธรรม
ไทย
Civilization and culture, fundamentals of thai civilization: tradition, value
symbolic, politics, economy, doctrine, belief and religion; thai language and
literature, and thai art preservation and conservation

01-310-001

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลักการสื่อสาร ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงอยางมีวิจารณญาณ การ
อานจับใจความ และวิเคราะหความ การเขียนหนังสือราชการ จดหมายสมัคร
งาน โครงการ และการพูดในโอกาสตางๆ
Principles of communication, thai language usage, critical reading and
listening, writing for government services, writing proposal and application
letters, and making speeches in various occasions
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01-310-006

การอ่ านและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Reading and Writing
หลักการอานเอกสารทางวิชาการ หลักการเขียนทางวิชาการ การอานและเขียน
สรุปสาระสําคัญ การศึกษาคนควาและการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, reading and summarizing, research
and academic presentation

01-310-009

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักการพูด องคประกอบของการพูด การวิเคราะหผูฟง การประเมินผลการพูด
การพูดในที่ประชุมชน การพูดใหความรู การพูดเพื่อโนมนาวใจ การอภิปราย
การพูดในโอกาสตางๆ
Fundamentals of speaking, listener analysis and speaking evaluation, public
speaking, persuasion, informative speaking, discussion, and speeches on
different occasions

01-320-001

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
โครงสร า งภาษาและไวยากรณ จ ากงานประเภทต า งๆ ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค
English structures and grammar from different written texts

01-320-002

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Communicative English
พัฒนาความสามารถการฟง พูด อาน และเขี ยน โครงสรางที่สํ าคัญของภาษา
เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
Development of listening, speaking, reading and writing abilities, key
language structures, language for communication in various situations
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01-320-003

สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คําศั พท สํ านวน และโครงสร า งภาษา การสนทนาตามสถานการณ ตางๆ ที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speakers culture

01-320-004

การอ่ านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของคําศัพท สํานวน และขอความ กลวิธีการอาน การพัฒนา
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ
Finding meaning of words, expressions, and statements, reading strategies,
development of reading abilities

01-320-005

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงาน
3(2-2-5)
English for Job Application
คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษา เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน
Vocabulary, expressions, language structures, and documents used in job
application and job interview

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คําศัพท สํานวน โครงสรางภาษา ประเภทของผลงาน การใชสื่อ การพูดและการ
เขียนเพื่อนําเสนอผลงาน
Vocabulary, expressions, and language structures for presentations, types of
project works, media , written and oral presentations
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09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง ตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานของ
ประชากรกลุมเดียว และการทดสอบไคสแควร
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis
testing of one population, Chi-squared test

09-210-034

เคมีทั่วไป
3(2-3-5)
General Chemistry
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟา
เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ สารละลาย
บัฟเฟอร และบทปฏิบัติการในเนื้อหาที่สอดคลองกับทฤษฎี
Atomic structure and periodic table, chemical bond, solution, chemical
reaction and electrochemistry, rate of reaction and chemical equilibrium, acidbase and salt, buffer solution and laboratory practice related theory

09-311-050

ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Biology
พื้น ฐานของสิ่ ง มี ชีวิ ต กลไกของสิ่ ง มี ชี วิต เนื้ อ เยื่ อ พื ช การเจริ ญเติ บ โตและ
โครงสรางพืช เนื้อเยื่อสัตว การเจริญเติบโตและโครงสรางสัตว การจัดจําแนก
สิ่ง มีชี วิต นิเ วศวิ ทยาเบื้ องต น ความหลากหลายทางชีวภาพ และพั นธุ ศ าสตร
เบื้องตน
Basic principles of organisms, mechanisms of organisms, growth and structure
of plants, animal tissues, growth and structure of animals, identification of
organisms, fundamentals of ecology, biodiversity and fundamentals of genetics
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09-410-040

ฟิ สิ กส์ ทั่วไป
3(2-3-5)
General Physics
ความรู พื้นฐานทางกลศาสตร ความร อน คลื่ น กล ไฟฟ า-แม เ หล็ ก แสง และ
ความกาวหนาทางฟสิกส ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกลศาสตร ความรอน คลื่น
กล ไฟฟา-แมเหล็ก และแสง
Fundamental knowledge of mechanics, heat, wave, electromagnetism, optics
and advanced physics, laboratory practice in mechanic, heat, wave,
electromagnetism and optic

01-610-001

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
เลือกกิจ กรรมกี ฬาประเภทบุ คคล เชน กรีฑา ลี ลาศ กิจ กรรมเขาจั งหวะ ยู โด
แบดมินตัน วายน้ํา เทนนิส และเทเบิลเทนนิส เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬา
และการพัฒนาบุคคลทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา การฝก
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬา วิธีการเลน และกติกาของกีฬา
Fundamentals of individual sports and human development in the following
five aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual
development; practice of basic skills, playing methods and rules of the
individual sports selected

01-610-002

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
เลือกกิจกรรมกีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ซอฟท
บอล และรักบี้ฟุตบอล เปนตน ความรูเบื้องตนของกีฬาและการพัฒนาบุคคลทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐาน
ของกีฬา วิธีการเลนและกติกาของกีฬา
Fundamentals of team sports and human development in the following five
aspects: physical, psychological, emotional, social and intellectual
development; practice of basic skills, playing methods and rules of the team
sports selected
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01-610-003

นันทนาการเพือ่ ชีวติ ประจําวัน
1(0-2-1)
Recreation for Daily Life
ความรู ทั่วไปเกี่ ยวกับกิ จกรรมนั นทนาการ การจั ดกิ จกรรมนัน ทนาการแบบ
ตางๆ และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม
Fundamentals of recreation, organization of recreation activities, and selection
of appropriate recreation activities

01-010-001

วิถีชีวติ สั งคมไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวั ติ ศาสตร สัง คมไทย ศิ ล ปวั ฒนธรรมไทย อารยธรรมโลก บทบาทของ
ศาสนาและคุณธรรมตอสังคมไทย สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมกับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของโลก การเมืองการปกครองและกฎหมายกับโลกสมัยใหม
History of Thai society, Thai arts and culture, world civilizations, roles of
religions and virtues in Thai society, socio-economy and environment in global
changes, politics, government and law in modern society

01-010-003

การจัดการชีวติ ในสังคมยุคใหม่
3(3-0-6)
Life Management in Modern Society
ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน วัฒนธรรมประเพณีกับการดํารงชีวิต การ
ใชจ าย การออมในชี วิตประจํ าวั น บั ญชีค รั วเรื อน การสื่ อสารเพื่ อเสริ มสร าง
ความสัมพันธ การสรางภูมิคุมกันในครอบครัวและชุมชน
Relations in a family and the community. Culture, tradition and the living,
buying the saving in the everyday life, household account, the communication
for reinforce the relation, building immunity in a family and the community

01-010-006

ภูมิปัญญาไทยเพือ่ ชีวติ ที่พอเพียง
2(2-0-4)
Thai wisdom for Sufficiency Life
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ พัฒนาการ และกระบวนการเรียนรูของภู มิ
ปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ความสัมพันธของภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญา
ทองถิ่ น เพื่ อพั ฒนาชี วิตที่พอเพียง ตัวอย างการมี ชีวิตที่ พอเพี ยงของบุ คคลใน
สังคมไทย
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Concepts, scope and development of Thai wisdom, local wisdom, the relation
between Thai wisdom and local wisdom for developing sufficiency life, a case
study on sufficiency life’s person in Thailand
01-010-009

ทักษะการเรียนรู้ ส่ ู ความสําเร็จ
2(1-2-3)
Learning Skill for Success
การรับรูเกี่ยวกับตนเองและสรรถนะแหงตน การกํากับตนเอง การพัฒนาทักษะ
สูความสําเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
Self-perception and self-efficacy; self-control; skill development for success:
development of information technology and communication skills

04-040-007

การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในบ้ าน
2(2-0-4)
Residential Appliances Maintenance
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบาน รูจักการทํางานขั้น
พื้นฐาน และการดูแลรักษาใหมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัย ความรูเกี่ยวกับ
พลังงาน และหลักการประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาและซอมแซม พื้นผนัง
หลังคา ระบบสุขภัณฑและน้ําเสียในอาคารที่พักอาศัย
Basic knowledge of the electric appliances, operation and maintenance, safety
in usage, principle of an energy saving, maintenance and repair of wall, ceiling
and roof, sanitary system and residential water treatment

09-090-009

เทคโนโลยีกับโลกาภิวฒ
ั น์
3(3-0-6)
Technology and Globalization
สถานการณสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาวะ
โลกรอนและผลกระทบจากภาวะโลกรอน เทคโนโลยี ดานพลั งงานทดแทน
เชน พลังงานน้ํา พลังงานลม นิวเคลียรและการประยุกตใช ดาราศาสตรและ
ความก าวหน าทางอวกาศ อาหารและโภชนาการ อาหารเพื่อสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยของอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
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Environmental situations from science and technology development, global
warming and its effects, renewable energy technology such as water power,
wind energy, nuclear and its application, astronomy and advanced space
technology, food and nutrition, healthy food, food safety, and field trip
09-111-151

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของหนึ่ง
ตัวแปรจริง และการประยุกต ปริพันธของฟงกชันและการประยุกต
Limits and continuity of functions, differentiation of real-valued functions of a
real variable and applications, integration of functions and applications

09-111-152

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
วิชาบังคับก่อน : 09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-111-151 Calculus 1
ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ
ยอยและการประยุกต อนุกรมอนันต
Functions of several variables, limits and continuity of functions of several
variables, partial derivatives and applications, infinites series

09-114-201

ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจง
แบบสุมที่สําคัญ การประมาณคา ชวงแหงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย คาสหสัมพันธ การทดสอบไคสแควร
สถิติไมอิงพารามิเตอร
Probability basic concepts, probability distributions, some important
sampling distributions, estimation, confidence intervals, hypothesis testing,
analysis of variance, regression, correlation, chi-square testing, nonparametric
statistics
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09-114-203

โครงสร้ างดิสครีต
3(3-0-6)
Discrete Structures
พื้นฐานทางตรรกศาสตร พีชคณิตบูลีน ความสัมพันธและเซต พื้นฐานการนับ
อุป นั ย ทางคณิ ต ศาสตร ความน า จะเปน แบบไม ต อ เนื่ อ ง เทคนิ ค การพิ สู จ น
ความสั มพั นธ เวี ยนบังเกิด กราฟ ต นไม เครื่ องจัก รแบบจํากั ด และฟง กชั น
กอกําเนิด
Basic logic, boolean algebra, relations and sets, basics of counting,
mathematical induction, discrete probability, proof techniques, recurrence
relation, graph, tree, finite machine ,and generating function

09-114-307

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Methods
วิชาบังคับก่อน : 09-111-151 แคลคูลสั 1
Pre-requisite : 09-111-151 Calculus 1
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไมเชิงเสน ผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอย
ที่สุด อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ
Error analysis, solutions of nonlinear equations, solution of systems of linear
equations, interpolation, least square approximation, numerical
differentiation and integration, numerical solution of differential equations

09-130-101

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Science
ศึกษาความเปนมา แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีดาน
คอมพิวเตอร ระบบการแทนขอมูล ระบบจํานวน องคประกอบของฮารดแวร
คอมพิวเตอร ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร ซอฟตแวรระบบ ตัวแปลภาษา
และภาษาการโปรแกรม ปญหาและขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร การ
ออกแบบและพั ฒนาขั้ น ตอนวิ ธี เทคนิ ค การโปรแกรมแบบโครงสร าง การ
ประยุกต ระบบคอมพิ วเตอรใ นปจ จุบัน เครือขายคอมพิวเตอร จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
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Background, concepts and principles of computer science and technology, data
representation, number system, hardware components, measurement of the
performance of computer, system software, compiler and programming
languages, the issues relating to computers, design and development of
algorithms, structured programming techniques, the application of modern
computer systems, computer networks, computer related ethics and law
09-130-102

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Programming 1
การออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรม การเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต น ด ว ยภาษา
ระดับสูง การฝกปฏิบัติการโปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร
Algorithmic problem solving, program design and development methodology,
introductory programming using a high-level programming language,
programming practice in computer laboratory

09-130-103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
Computer Programming 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-130-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite : 09-130-102 Computer Programming 1
การฝกฝนเขียนโปรแกรมโดยเนนการพัฒนาโปรแกรมใชงานจริง โดยประเมิน
ข อ ดี ข อ เสี ย การเลื อ กแนวทางการออกแบบจากหลายตั ว เลื อ ก การค น หา
ขอผิดพลาดและการทดสอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงความเขากันได
ความคงทน ความนาเชื่อถือ และสําเร็จตรงตามรายละเอียดที่กําหนด
Practice of programming, the development of real programs, writing code,
assessing tradeoffs, choosing among design alternatives, debugging and
testing, improving performance, compatibility, robustness, reliability, meeting
specifications

95
09-130-104

ตรรกะดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Logic
วงจรดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ระบบเลขฐาน และรหัสแบบตาง ๆ พีชคณิตบูลีน
แผนภาพของคารนอ วงจรคอมบิเนชั่น ฟลิบ-ฟลอบ วงจรซีเควนเชียลแบบ
ซิ ง โครนั ส และอะซิ ง โครนั ส โปรแกรมควบคุ ม ระบบงานและโปรแกรม
ประยุกต มโนภาพของอินเตอรเฟสซิ่ง แฮนดเชคกิ้งโปรแกรมขัดจังหวะการ
อินเตอรเฟสแบบอนุกรมและขนาน ทฤษฎีสวิตชิง การออกแบบระบบดิจิตอล
วงจรลอจิ ก เชิ ง ผสม การออกแบบจํ า ลองและการจํ า ลองสถานการณ การ
ออกแบบโมดูลารของวงจรผสม การทวนสอบอยางเปนแบบแผน องคประกอบ
หนวยความจํา แบบจําลองความผิดพลาดและการทดสอบ วงจรตรรกะเชิงลําดับ
การออกแบบสําหรับการตรวจสอบ
Digital electronic circuit, number system and code patterns, boolean algebra,
kanor map, combination circuit, flip flop, synchronous and asynchronous
sequential circuit, operation controlling program and application, interfacing
view, handshaking program, serial and parallel interface, switching theory,
digital systems design, combinational logic circuits, modeling and simulation,
modular design of combinational circuits, formal verification, memory
elements fault models and testing, sequential logic circuits, design for
testability

09-130-205

โครงสร้ างข้ อมูล และขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
โครงสรางพื้นฐานขอมูลแบบตางๆ การจัดสรรหนวยความจํา อาเรย ลิงคลิสต
คิว สแต็ค ไบนารีทรี เอวีแอลทรี ฮีป กราฟ หลักการและกลยุทธของขั้นตอน
วิธี
Basic data structures, memory allocation, arrays, linked list, Queues, stacks,
binary tree, AVL-tree, heap, graphs, fundamental and strategies of algorithms
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09-130-206

09-130-207

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
คณิ ตศาสตร แ ละสั ญลั ก ษณ ที่เ กี่ ยวข อง แนวคิ ด พื้ น ฐานของภาษา ไวยากรณ
เครื่องจักรสถานะจํากัดแบบคาดเดาไดและแบบคาดเดาไมได ไวยากรณปกติ
ภาษาปกติ นิพจนปกติ บทตั้งการปมสําหรับภาษาปกติ ภาษาแบบไมพึ่งบริบท
ไวยากรณแ บบไมพึ่งบริบท บทตั้ งการปมสําหรับภาษาแบบไมพึ่ง บริบท การ
แปลงไวยากรณ เครี่องจักรสถานะจํากัดแบบกดลง เครื่องจักรทัวริ่ง ขอจํากัด
ของการคํานวณแบบขั้นตอนวิธี ป ญหาที่สามารถคํานวณไดและปญหาที่ไม
สามารถคํานวณได ปญหาแบบเอ็นพีบริบูรณ
Mathematical preliminaries, notation, and basic concept languages, grammar,
deterministic and non-deterministic finite automata, regular languages, regular
grammars, regular expressions, pumping lemma for regular languages,
context-free languages, context-free grammars, pumping lemma for contextfree languages, transforming grammars, pushdown automata, turing machine,
limits of algorithmic computation, decidable and undeciable problems, NPComplete problems
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน : 09-130-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite : 09-130-102 Computer Programming 1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ โครงสราง
โปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุมของวัตถุ คุณลักษณะ
และพฤติก รรมของวั ตถุ กลุ มวั ตถุพื้นฐาน การสื บทอด แถวลํ าดั บ การนําเอา
สว นประกอบของซอฟต แ วร ก ลั บ มาใชอี ก กราฟฟ ก การสร า งและจั ด การ
โครงสรางขอมูลพลวัต
Basic concepts of object oriented software design and development,
programming structures in object oriented language, object and class
definitions, object attributes and behaviors, base classes, inheritance, arrays,
reuse of software components, graphic, creating and manipulating dynamic
data structures
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09-130-208

ระบบคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสแซมบลี
3(2-2-5)
Computer System and Assembly Language
โครงสรางของคอมพิวเตอรและภาษาเครื่อง ภาษาแอสแซมบลี และแอสแซม
เบลอร เทคนิค ของแอดเดรสซิง แมคโครและแมคโครแอสแซมเบลอร โหลด
เดอรและบรรณาธิการ การเชื่อมโยง การแบงโปรแกรม ออกเปนสวนยอยๆ
การเวียนกลับและการจัดสรรสแตคของหนวยความจํา
Computer organization and machine language, assembly language and
assembler, technique of addressing, macro and macro assembler, loader and
editor, linking, program separating, loop and allocation of memory

09-130-209

องค์ ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Organization and Architecture
วิชาบังคับก่ อน : 09-130-208 ระบบคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสแซมบลี
Prerequisite: 09-130-208 Computer System and Assembly Language
ระบบคอมพิ วเตอร การจั ดการหน วยความจํ า ระบบหน วยความจําแบบแคช
ระบบไปป ไลน ชุ ดคํ าสั่ ง คอมพิ วเตอร แบบ RISCs และ CISCs ระบบ
มัล ติ โพรเซสเซอร และ โปรแกรมมิ ง ระบบมั ล ติ โ พรเซสเซอร แ บบซิ ง เกิ ล
อินเตอรคอนเนคชัน เครือขาย ระบบมัลติโพรเซสเซอร แบบแมสเสทพาสซิง
ระบบมัลติโพรเซสเซอร ซึ่งใชกลไกดาตาชิฟ
Computer system, memory allocation, cache memory, pipe line system, RISCs
and CISCs computer instructions, multiprocessor system and programming,
single interconnection multiprocessor, network, message passing
multiprocessor, data ship multiprocessor system

09-130-210

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
ความรูทั่วไปที่เกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการ โครงสรางของระบบคอมพิวเตอร
โครงสรางของระบบปฏิบัติการ กระบวนการ ความสอดคลองของกระบวนการ
การติดตาย การจัดการหนวยความหลัก หนวยความจําเสมือน ระบบไฟล ระบบ
I/O โครงสรางสื่อจัดเก็บ กรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่นิยมใชในปจจุบัน
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Overview of operating systems , computer-system structures, operating system
structures, process, process synchronization, deadlocks, memory management,
virtual memory, file systems, I/O systems, storage structures, case study with
up-to-date operating system
09-130-211

ระบบฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Systems
แนวคิดและสถาป ตยกรรมของระบบฐานข อมูล การสร างแบบจํ าลองขอมู ล
ระบบแฟ ม ข อ มู ล ระบบฐานข อ มู ล องค ป ระกอบและสถาป ต ยกรรมของ
ฐานขอมูล วัฏจักรการพัฒนาฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด
และระดับกายภาพ การทํานอรมอลไลเซชัน การประยุกตใชโครงสรางขอมูล
และระบบแฟมขอมูล เพื่อสรางฐานข อมูลแบบเชิงสัมพันธ และแบบเชิงวัตถุ
ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูล (Structure Query Language : SQL) การสืบคน
ขอมูลการจัดการระบบฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูล การ
รักษาความถูกตอง ความเชื่อถือได ความคงสภาพของขอมูล (Data Integrity)
และฐานขอมูลประเภทตางๆ
Concepts and architecture of database systems, data model, file systems,
database, organization and architecture of database, database development life
cycle, conceptual level and physical level of database design, normalization,
application of data structures and file systems, a relational database and the
object-oriented models, the language used in the database (Structure Query
Language: SQL), information retrieval, database management system,
information security, integrity and reliability of the data and the various types
of database

09-130-212

การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
3(2-2-5)
Data Communications and Networks
แนวคิดของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย มาตรฐานระบบเปด สื่อนําสัญญาณ
การสงขอมูลในชั้นกายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีของ
เครื อข ายคอมพิว เตอรบ ริเ วณเฉพาะที่ และบริ เ วณกว าง สถาป ตยกรรมการ
สื่อสารและโพรโทคอล
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Concepts of data communications and networks, open system standards,
transmission medias, data transmission in physical layer, data link controls,
technologies of Local Area Networks (LANs) and Wide Area Networks
(WANs), communication architecture and protocols
09-130-313

ระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems
แนวคิดระบบสารสนเทศ พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน
แบบจําลองระบบสารสนเทศและการสรางแบบจําลอง กลยุ ทธ การนํ าระบบ
สารสนเทศเพื่อใชปรับเปลี่ยนองคกรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ องคการ
และการจัด การ การบริ ห ารทรั พ ย สิ นระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค ก าร ระบบสนั บสนุ นการตั ดสิ น ใจ คลั งข อมู ลและเหมื อง
ขอมูล การบูรณาการระบบสารสนเทศ โครงสรางแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล
ทฤษฎี แ ละหลั ก การแปรความหมายข อ มูล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ การติ ด ตั้ ง และ
ทดสอบระบบสารสนเทศ การวิ เ คราะห เ พื่ อ การพั ฒนาและออกแบบระบบ
สารสนเทศ และกฎหมายคอมพิวเตอร
Paradigm of information systems, fundamentals of information systems and
infrastructure, information model and data modeling, information systems
presentation for altering organization and information development,
organization and management, asset management information systems, role of
information systems in organization, decision support system, data
warehousing and data mining, integration of information systems, structures of
file systems, database, theory and principal of data interpret for decisionmaking, installation and test of information systems, analysis for design and
development of information systems and law of computer
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09-130-314

ภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Languages
วิชาบังคับก่อน : 09-130-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite : 09-130-102 Computer Programming 1
คําจํ ากัดความของภาษา ไวยากรณ รู ปแบบ และความหมายของภาษา ภาษา
ดั้งเดิม ชนิดขอมูล โครงสรางการควบคุม โครงสรางบล็อก การเรียกซ้ํา ภาษาที่
ใชตัวแปลคําสั่ง สภาพแวดลอมของโปรแกรมขณะปฏิบัติงานและคอมพิวเตอร
เสมือน ภาษาแนวใหม ภาษาฟงกชัน ภาษาตรรกะและภาษามารคอัพ แนวคิดเชิง
วัตถุและสวนประกอบซอฟตแวร คลาส อินสแตนซ วิธีการ การสงผานคํารอง
ขอ การสืบทอดคุณสมบัติ การผูกวิธีการกับการรองขอ การพองรูป โครงราง
การโปรแกรมสวนประกอบซอฟตแวร เทคนิคการแปลภาษาเบื้องตน
Concepts of computer programming languages, syntax semantic and its
meaning, traditional programming languages, control structure, block
structure, recursive, compiler , runtime and virtual machine environment,
modern programming languages, functions, logic and makeup languages,
object-oriented paradigm, class, instance, method, call reference, inheritance,
method calling, overloading, pattern, component software, language translation

09-130-315

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
ระบบการประมวลผลขอมูล วัฏจักรของระบบ วิธีวิทยาการวิเคราะหเครื่องมือที่
ใชในการวิเคราะหคาใชจาย การกําหนดปญหา การเขียนโครงการ การศึกษา
ความเหมาะสม วิ ธี วิ ท ยาการออกแบบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการออกแบบการ
พิจารณาฐานขอมูล การออกแบบระบบ การออกแบบแฟมขอมูลและแบบฟอรม
การออกแบบโปรแกรม การจัดทําเอกสาร วิธีวิทยาการติดตั้งระบบการเขียนและ
ทดสอบโปรแกรม การบํารุงรักษาซอฟตแวร
Data processing systems and systems life cycle; analysis methodology: tools,
cost analysis, problem definition, proposal and feasibility study; design
methodology: tools, database approach, systems design, file and form design,
program design, documentation; implementation methodology: coding, testing
and software maintenance
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09-130-316

วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
หลักการของวิศวกรรมซอฟตแวร กระบวนการซอฟตแวร การประเมินตนทุน
ซอฟต แ วร การจั ด การโครงการทางซอฟต แ วร เทคนิ ค การวิ เ คราะห การ
ออกแบบ และพัฒนาซอฟตแวร ภาษาการโมเดลแบบยูเอ็มแอล การทวนสอบ
และการตรวจสอบซอฟตแวร เทคนิคการทดสอบซอฟตแวร การประกันคุณภาพ
ซอฟตแวร การจัดการโครงการ การบํารุงรักษา
Principles of software engineering, software model, software cost estimation,
software project management, software analysis, design and development
techniques unified modeling language, software verification and validation,
software testing techniques, software quality assurance, software configuration
management, software maintenance

09-130-317

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1(0-3-1)
Seminar in Computer Science
การสืบ คนหัวขอที่เ ปนความรู ใหม หรื อกํ าลั งเปน ที่ส นใจเกี่ ยวกับ วิท ยาการ
คอมพิ ว เตอร การรวบรวม วิ เ คราะห สรุ ป และประยุ ก ต ป ระเด็ น อั น เป น
ประโยชน ตอการทํ าวิจั ย การใช เครื่องมือและเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมในการ
สื่อสารและนําเสนอปากเปลาและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางเหมาะสม
Searching of new topics in the areas of computer science, the process of
gathering, analysis, conclusion in computer science project, suitable tools and
technologies for communication, oral presentation, and writing both Thai and
foreign languages

09-130-318

โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3(0-6-3)
Computer Science Project 1
โครงงานเฉพาะเรื่องซึ่งเปนการแสดงถึงการไดนําความรูตางๆ ที่เรียนมาและ
ครอบคลุมทุกตัวบงชี้ เพื่อการออกแบบ และการใชงานใหเปนรูปธรรม ปญหา
ที่เลือกทําตองเปนปญหาที่มีการวิเคราะห ออกแบบ และหาคําตอบ โดยใช
พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอรมาประยุกตใช

102
Technical research for representing KPIs based knowledge, generating
concrete projects, proposed project with analysis and design, processing
computer knowledge based on the research topic of computer science
09-130-419

โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(0-6-3)
Computer Science Project 2
วิชาบังคับก่อน : 09-130-318 โครงงานด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Prerequisite : 09-130-318 Computer Science Project 1
การค น คว า และจั ด ทํ า โครงงานที่ ไ ด เ สนอในวิ ช า โครงงานด า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร1 การฝกใหนักศึกษามีความรูและความชํานาญที่ครอบคลุมทุกตัว
บงชี้
Investigation and creation of the proposed project in the course of computer
science project 1, more knowledge and skill that cover all KPIs in student
practice

09-131-301

การออกแบบและวิเคราะห์ ข้นั ตอนวิธี
3(2-2-5)
Design and Analysis of Algorithms
วิชาบังคับก่อน : 09-130-205 โครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
Prerequisite : 09-130-205 Data Structures and Algorithms
ทฤษฎีของขั้นตอนวิธี การวิเคราะหระดับความซับซอนของขั้นตอนวิธี เทคนิค
การออกแบบขั้นตอนวิธี การเรียกตัวเอง การเรียงและการคนหา ขั้นตอนวิธีการ
คํานวณ ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และทฤษฎีการคํานวณพื้นฐาน
Theories of algorithms, analysis of algorithmic complexity level, techniques of
designing algorithms, recursive, sorting and searching, computing algorithms,
distributed algorithms, and basic computability theory
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09-131-302

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
3(2-2-5)
Computer Graphics
ซอฟตแวรและฮารดแวรสําหรับระบบคอมพิวเตอรกราฟกส ระบบราสเตอรและ
เวคเตอรกราฟกส พื้นฐานคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรกราฟกส ระบบพิกัด
กราฟกสอัลกอริทึม พื้นฐานเทคนิคของการแปลงภาพ การยายภาพ การหมุ น
ภาพ การยอขยายภาพ การฉายภาพ การตัดภาพ ภาพเคลื่อนไหว แสงและการจัด
แสง การโปรแกรมคอมพิวเตอร ก ราฟก ส โดยใช เอพีไอ และการโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟกสบนอุปกรณเคลื่อนที่
Software and hardware for computer graphics systems, raster and vector
graphics system, basic mathematics for computer graphics, coordinate systems,
graphics algorithms, fundamental techniques of geometric transformation,
translation, rotation, scaling, projection, clipping algorithm, animation, light
and lighting, API for computer graphics programming and computer graphics
programming on mobiles

09-131-303

ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
ความหมายของป ญ ญาประดิ ษ ฐ แนวทางในการแทนความรู รวมทั้ ง เฟรม
สคริปต กฎและลอจิก เทคนิคเชิงปญญาประดิษฐ ไดแก วิธีการคนหาและวีคเม
ทอต ลอจิก และระบบที่ใชกฎ โครงขายประสาทเทียม การเรียนรูของเครื่องจักร
และเทคนิคทางปญญาประดิษฐแบบอื่นๆ
Concepts of Artificial Intelligence, a survey of knowledge representation
issues including frames, scripts, rules and logic, and AI techniques including
weak methods and blind search, logic, rule-based systems, neural networks,
machine learning and other techniques
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09-131-404

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บและเว็บเชิงความหมาย
3(2-2-5)
Web Application Development and Semantic Web
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ แนวทาง
และขั้ น ตอนการเขี ย นโปรแกรมเบื้ อ งต น รู ป แบบของภาษาในการเขี ย น
โปรแกรม โดยใชภาษาการโปรแกรมและภาษา Markup สมัยใหมที่ใชทั่วไปบน
อินเตอรเน็ต ซึ่งรวมถึงการใชเครื่องมือทางดานซอฟตแวรตางๆ ในการทําและ
ตกแต ง เว็ บ การเขี ยนโปรแกรมฝ ง ไคล เ อนท แ ละเซิ รฟเวอร หลั ก การของ
เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย เอกสารเว็บที่มีโครงสรางในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล
เทคโนโลยี เ ว็ บเซอร วิส การอธิ บ ายทรั พยากรบนเว็ บ ด ว ยอาร ดี เ อฟ แนวคิ ด
เกี่ยวกับออนโทโลยีและขอมูลที่ถูกเชื่อมโยงแบบเปด ภาษาในการนิยามออน
โทโลยี สถาปตยกรรมการออกแบบเว็ บเชิง ความหมาย หลักการพื้นฐานของ
เทคโนโลยีไฮเปอรเท็กซและเว็บเชิงความหมาย นิยามกฎและการประยุกตใช
งานเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย เครื่องมือชวยในการพัฒนาเว็บเชิงความหมาย
และการประยุกตใชงานขั้นสูง
Infrastructure for web application programming, guidelines and procedures for
fundamental of programming, formats of the programming languages, using
modern programming languages and languages used on the internet markup,
the uses of various software tools on the web making and decoration,
programming the client and server, principle of Semantic Web technology,
XML document structure, web service technology, the explanation of web
resources using RDF, the concept of ontologies and Liked Open Data, the
languages to define ontologies, the architecture of Semantic Web design, the
fundamental of Hypertext and Semantic Web technology, rules definition and
applying the Semantic Web technology, tools for Semantic Web development
and advanced applications
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09-132-301

ซอฟต์ แวร์ พฒ
ั นาระบบฐานข้ อมูล 1
3(2-2-5)
Database Development Software 1
วิชาบังคับก่อน : 09-130-211 ระบบฐานข้ อมูล
Pre-requisite : 09-130-211 Database Systems
ซอฟต แ วร ที่ ส ามารถพั ฒ นาระบบจั ด การฐานข อ มู ล ให ทั น สมั ย และความ
เหมาะสม โดยมุงเนนเทคโนโลยีทางดานระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
Development of database management system using up-to-date and
appropriate software, focusing on efficient database technologies

09-132-302

ซอฟต์ แวร์ พฒ
ั นาระบบฐานข้ อมูล 2
3(2-2-5)
Database Development Software 2
วิชาบังคับก่ อน : 09-132-301 ซอฟต์ แวร์ พฒ
ั นาระบบฐานข้ อมูล 1
Pre-requisite : 09-132-301 Database Development Software 1
การประยุกตใชซอฟตแวรพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลที่ทันสมัย ตามความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีทางดานระบบฐานขอมูล
Application of modern database system development software appropriated
with database technologies

09-132-303

การบริหารฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Administration
วิชาบังคับก่อน : 09-130-211 ระบบฐานข้ อมูล
Pre-requisite : 09-130-211 Database Systems
พื้น ฐานงานด านต างๆ ในการดู แ ลรั ก ษาระบบฐานข อมู ล และป ญหาในการ
บริห ารฐานขอมูล โดยศึกษาถึ งหั วข อในการบริห ารฐานขอมูล เพื่ อใหมีแนว
ความเขาใจในสถาปตยกรรมของฐานขอมูล และเขาใจโครงสรางสถาปตยกรรม
ของฐานขอมูลวาทํางานและโตตอบอยางไรกับฐานขอมูลอื่นๆ การพัฒนาแผน
ตอเนื่องดานความปลอดภัย, กูคืนหลังภัยพิบัติ, สํารองและจัดเก็บ และฟงกชัน
ดานการบริหารจัดการอื่นๆ เชน การสรางฐานขอมูลปฏิบัติการ, การใช SQL
scripts และบริหารจัดการโครงสรางฐานขอมูลไดหลากหลายรูปแบบอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให มี ฐ านข อ มู ล ที่ มี ก ารออกแบบและ
ปฏิบัติการที่ดี
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Foundation in database administrative tasks and issues in the management of
database, database architecture, the methods of the architectural structures
database and one another interfacing, development of coherent plans for
security, disaster recovery, backup and restore, replication and other
administrative functions, how to create an operational database, use of SQL
scripts, and properly manage the various structures in an effective and efficient
manner in order to have a well-designed and operational database
09-132-404

ระบบฐานข้ อมูลแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed Database Systems
วิชาบังคับก่อน : 09-130-211 ระบบฐานข้ อมูล
Pre-requisite : 09-130-211 Database Systems
ระบบฐานข อ มู ล รุ น ใหม การฝ ก ประสบการณ องค ป ระกอบต า งๆ เพื่ อ
พัฒนาการประยุก ตใช ฐานขอมูลแบบกระจายและแบบไคล เอนท-เซิ รฟเวอร
ทบทวนเรื่องฐานขอมูลเชิงสัมพันธและขยายงานคอมพิวเตอร แนะนําระบบการ
กระจายและแบบไคล เ อนท -เซิ ร ฟ เวอร สถาป ต ยกรรมของระบบจั ด การ
ฐานขอมูลแบบกระจายและแบบไคลเอนท-เซิรฟเวอร ระบบจัดการฐานขอมูล
แบบตางระบบ สภาพแวดลอมของความสัมพันธในฐานขอมูลแบบกระจายและ
แบบไคลเอนท-เซิรฟเวอร การออกแบบฐานขอมูลแบบกระจายและแบบไคล
เอนท-เซิรฟเวอร การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงแบบกระจาย การประมวลผล
ขอคําถามแบบกระจาย การควบคุมสภาวะพรอมกัน ความนาเชื่อถือ การควบคุม
การกู คื น และความปลอดภั ย ระบบฐานข อ มู ล แบบขนาน ระบบการจั ด การ
ฐานขอมู ลเชิงวั ตถุแบบกระจายและแนวโนมในอนาคตของระบบฐานขอมู ล
แบบกระจายและแบบไคลเอนท-เซิรฟเวอร
The next generation of database systems; practical of experience in the use of
the various components required to develop successful distributed and
client/sever database applications, the review of relational database and
computer networks; overview of distributed and client/sever system;
distributed and client/server DBMS architectures; heterogeneous DBMS;
database server models; resource manager integration; distributed and
client/server operating systems; relationship in the distributed and client/server
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database environment; database systems design; semantic data control; query
processing and optimization; query decomposition and data localization;
concurrency control, reliability, recovery and security; application design with
graphical user interface; performance measurement; software distribution;
trends in distributed and client/server database systems
09-132-405

การทําเหมืองข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบื้องตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัว
แปรขอมูล วิธีการจําแนกขอมูล วิธกี ารนําโมเดลในการจัดเก็บขอมูลมาใชให
เหมาะสมกับขอมูล ตนไมชวยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความ
นาเชื่อถือของโมเดล การเตรียมขอมูลเพื่อการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล
การหากฎความสัมพันธ Introduction to data mining and machine learning,
concepts, instances, and attributes, classification methods, suitable models for
retrieve and classified data, decision trees, evaluation and credibility,
evaluation with lift and cost, data preparation for knowledge discovery,
clustering, association rules, visualization, summarization, and deviation
detection

09-133-301

เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ และโพรโทคอล
3(2-2-5)
Computer Networks and Protocols
วิชาบังคับก่อน : 09-130-212 การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-130-212 Data Communications and Networks
เครือขายคอมพิวเตอรและชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี การออกแบบเลขที่อยูแบบ
ไอพี โพรโทคอลหาเสนทาง การเชื่อมโยงระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การ
จัดการเครือขาย ความมั่นคงของเครือขาย เอ็มพีแอลเอส โปรแกรมประยุกตดาน
เครือขาย
Computer network and TCP/IP protocol suite, IP address design, routing
protocols, internetworking with TCP/IP, network management, network
security, Multi-Protocol Label Switching (MPLS), network applications
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09-133-302

ระบบปฏิบัติการระหว่ างเครือข่ าย 1
3(2-2-5)
Internetwork Operating Systems 1
วิชาบังคับก่อน : 09-130-212
การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-130-212 Data Communications and Networks
การบริหารงานและการจัดการระบบปฏิบัติการคนหาเสนทาง ตั้งแตเทคนิคการ
ติด ตั้ ง การอั ป เกรด การบริ ห ารงานเกตเวย การจั ด การตั ว เชื่ อ มระหว า ง
โปรโตคอลตางๆ
Operating systems for routing and administration, installation and upgrading
techniques, gateway management, several protocols bridge management

09-133-303

ระบบปฏิบัติการระหว่ างเครือข่ าย 2
3(2-2-5)
Internetwork Operating Systems 2
วิชาบังคับก่อน : 09-133-302 ระบบปฏิบัติการระหว่ างเครือข่ าย 1
Pre-requisite : 09-133-302 Internetwork Operating System 1
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี เอสเอ็มทีพี เอฟทีพี เอชทีทีพี
และไอพีในอนาคตเทคโนโลยีเครือขายเว็บภาษาไฮเปอรเทกซมารกอับ และวี
อารเอ็มแอล การติดตั้งและการดูแลอินเตอรเน็ตเซิรฟเวอร ระบบความปลอดภัย
บนอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย รูปแบบของแฟมมัลติมีเดีย เทคโนโลยี
ในการบีบอัดแฟมขอมูล เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
และกราฟฟก การประยุกตใชงานอินเตอรเน็ต ระบบคอมพิวเตอรกราฟกส
และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพื่อเพิ่มผลิตผลใหกับองคกร และการทําธุรกิจ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Internet technology, TCP/IP protocol, HMTP, FTP, HTTP and outlook an IP
for web network technology, HTML, VRML, internet server installation and
administration, internet security, multimedia technology, multimedia file, file
compression technology, techniques and tools for multimedia and graphics
development, internet applying, computer graphics and multimedia, internet
for organization profit and online business intermediary
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09-133-404

ความมั่นคงของเครือข่ ายสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Networks Security
วิชาบังคับก่อน : 09-130-212 การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-130-212 Data Communications and Networks
เทคนิคการเขารหัส เทคนิคการพิสูจนตัวจริง การบริหารความมั่นคง ประเด็น
ทางกฎหมายและจริยธรรมในระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอรและเครือขาย
การสื่อสารสมัยใหม
Encryption techniques, authentication techniques, security administration,
legal issues and ethics in computer system and modern communication
networks security

09-133-405

เครือข่ ายไร้ สายและเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Wireless and Mobile Networks
วิชาบังคับก่อน : 09-130-212 การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
Pre-requisite : 09-130-212 Data Communications and Networks
การสื่อสารแบบไรสายและเคลื่อนที่ เครือขายไรสายเฉพาะที่ เครือขายไรสาย
ระยะไกล เครือขายไรสายระดับเมือง เครือขายไรสายสวนบุคคล เทคโนโลยี
มาตรฐานและสวนประกอบ การควบคุมการใชสื่อแบบไรสาย สถาปตยกรรม
ทางกายภาพแบบไรสายและการออกแบบ การเบ็ด เสร็จและการทําใหเกิดผล
อินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนที่ เครือขายไรสายแบบหลายสื่อ
Wireless and mobile communications, wireless local area network, wireless
wide area network, wireless metropolitan area network, wireless personal area
network, technologies, standards, and components; wireless medium access
control, wireless physical architecture and system design, integration and
implementation, mobile internet, multimedia wireless network
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09-133-406

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
แนวคิ ด หลั ก การ เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ของการพั ฒ นาซอฟต แ วร ป ระยุ ก ต
สําหรับระบบงานที่ใชกับอุปกรณเคลื่อนที่ อุปกรณไรสายและโทรศัพทเคลื่อนที่
เพลตฟอร ม และเครื่ องมื อสํ าหรั บการเขี ยนโปรแกรมเพื่ อทํ างานกั บ อุ ป กรณ
เคลื่อนที่ ภาษาโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ การจัดเก็บขอมูล การติดตอ
เครือขาย การทํางานกับสื่อประสม
Concepts, principles, tools and techniques for application development on
mobile devices, wireless devices and mobile phones, platform and tools for
mobile application programming, programming languages for mobile devices,
storage, network connection and multimedia

09-133-407

ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย
3(2-2-5)
Parallel and Distributed Computing Systems
ภาพรวมของการคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย สถาปตยกรรมของระบบ
คํานวณแบบขนานและแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการของระบบแบบขนานและ
แบบกระจาย การจัดสรรทรัพยากรของระบบแบบขนานและแบบกระจาย การ
เขียนโปรแกรมบนระบบแบบขนานและแบบกระจาย ลักษณะเครือขายของการ
คํานวณแบบขนานและแบบกระจาย โปรแกรมประยุกตในระบบแบบขนานและ
แบบกระจาย ภาพรวมและคํ าจํ ากัดความของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
แนวความคิดของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
Overview of parallel and distributed computing, architecture of parallel and
distributed systems, parallel and distributed operating systems, management of
resources in parallel and distributed systems, parallel and distributed
programming, networking aspects of parallel and distributed computing,
applications in parallel and distributed systems, overview and definition of
cloud computing, basic concept of cloud computing
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09-114-308 วิทยาการรหัสลับเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Cryptology
ทฤษฎีและวิธีการพื้นฐานการเขารหัสและถอดรหัส การเขารหัสแบบสมมาตร
การเขารหัสแบบอสมมาตร แฮชฟงกชนั บูรณภาพของขอมูล การแลกเปลี่ยน
กุญแจโดยวิธีของ ดิฟฟ-เฮลแมน การเขารหัสแบบดีอีเอส การเขารหัสแบบอาร
เอสเอ ปญหาและวิธีการแกไขการเขารหัสที่สําคัญในปจจุบัน
Basic theorems and techniques for encryption and decryption, symmetric
cryptosystems, asymmetric cryptosystems, hash functions, data integrity,
Diffie-Hellman key exchange, DES encryption, RSA encryption, present
serious problems and solutions in cryptology
09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
1(0-2–1)
Preparation for Professional Experience
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ
ความสําคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การ
พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอ
ผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและ
การตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Basic knowledge in method and process of Professional Experience, principles of
professional experience application letter writing, how to select working places,
how to achieve a job interview, organizational culture, personality development,
professional ethics, virtue and morality, labour law, social security, 5S
activities, quality assurance and safety standards, English for communication,
report writing, presentation, planning skills, analysis skills, facing problem solving
and decision making skills, general knowledge of information technology and
IT law, and information retrieval
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09-001-302

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ ง เป น พนั ก งานของสถาน
ประกอบการ ในตํ า แหน ง ตามที่ ต รงกั บ สาขาวิ ช าและเหมาะสมกั บ ความรู
ความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของสถานประกอบการในระหว า งปฏิ บั ติ ง าน มี ห น า ที่
รับผิดชอบแนนอนและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อย างเต็ ม ความสามารถ มี ผู นิ เ ทศงาน การติ ด ตามและการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ทําใหเกิด
การพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กอนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly ability,
required at least 16 weeks. Under assigned job supervisor who will advise the
student during the entire period of the training, certain responsibility, The
training will be also advised, followed up, and evaluated systematically by coop advisor and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize
their capacity, and develop themselves before graduation

09-001-303

ฝึ กงาน
3(0-40-0)
On the Job Training
วิชาบังคับก่อน : 09-001-301 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Pre-requisite : 09-001-301 Preparation for Professional Experience
ฝกปฏิบั ติงานจริง ในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐ วิสาหกิ จ หรือรัฐ บาล
ทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไม
นอยกวา 270 ชั่วโมง ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณจริงจากการทํางานกอน
สําเร็จการศึกษา

113
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization for at least 270 hours to realize working experiences
before graduation
09-001-304

ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : 09-001-303 ฝึ กงาน
Pre-requisite : 09-001-303 On the Job Training
นําโจทยปญหาที่ไดจากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล
ที่นักศึกษาไดออกทําการฝกงาน นํามาศึกษา วิเคราะห โดยใชความรูจากวิชาชีพ
มาทําการประยุกตแกปญหา และจัดทําตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารย
ผูเชี่ยวชาญในสาขาคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issue that student adopts from direct experience after individual of
training by applying professional knowledge to solve the problems and
complete the project, advised by a professor or an expert in its relevant field

