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แผนการศึกษาสําหรบันกัศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา)นักศึกษารหัส 57-58 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

    

    

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040203101 คณิตศาสตร 1 
(Mathematics I) 

3(3-0-6) 

040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
(Fundamental of Computer Science and Professional Issues) 

3(3-0-6) 

040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

(Computer Programming I) 

2(1-2-3) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

04xxxxxxx วิชาเลือก  
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 
(English I) 

3(3-0-6) 

080203xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 
(Social Sciences Elective Course) 

3(3-0-6) 

 รวม 20(x-x-x) 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040203102 คณิตศาสตร 2 
(Mathematics II) 

3(3-0-6) 

040613103 การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
(Computer Software Usage) 

1(0-2-1) 

040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

(Computer Programming II) 

3(2-2-5) 

040613191 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
(Discrete Mathematics for Computer Science) 

3(3-0-6) 

040613xxx วิชาเลือก    
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
(English II) 

3(3-0-6) 

 รวม 19(x-x-x) 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040203201 สมการเชิงอนุพันธ 
(Differential Equations) 

3(3-0-6) 

040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและวิทยาศาสตร  
(Statistics for Engineers and Scientists) 

3(3-0-6) 

040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 
(Data Structures and Algorithm) 

3(3-0-6) 

040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object Oriented Programming) 

3(2-2-5) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

3(3-0-6) 

 รวม 18(17-2-35) 
 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร 
(Matrices and Vectors Analysis) 

3(3-0-6) 

040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
(Computer Organization and Architecture) 

3(3-0-6) 

040613292 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี 
(Design and Analysis of Algorithm) 

3(3-0-6) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

3(3-0-6) 

 รวม 18(18-0-36) 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613331 ระบบฐานขอมูล 
(Database Systems) 

3(3-0-6) 

040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร 
(Software Engineering) 

3(3-0-6) 

040613351 เครือขายคอมพิวเตอร 
(Computer Networks) 

3(3-0-6) 

040613xxx วิชาเลือก    
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือก    
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือก     
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 
(Physical Education Elective Course) 

1(0-2-1) 

 รวม 19(x-x-x) 
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นักศึกษาปกต ิ
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613325 หลักภาษาโปรแกรม 
(Principles of Programming Languages) 

3(2-2-5) 

040613349 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  
(Human Computer Interaction) 

3(3-0-6) 

040613374 ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

3(3-0-6) 

040613393 วิธีการเชิงตัวเลข  
(Numerical Method) 

3(3-0-6) 

040613xxx วิชาเลือก    
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือก 
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 
(Physical Education Elective Course) 

1(0-2-1) 

 รวม 19(x-x-x) 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 กอนที่จะจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะตองเขาฝกงานภาคสนาม เปนเวลาอยางนอย 240 ช่ัวโมง 
โดยนักศึกษาที่จะเขารับการฝกงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ 
 
 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613404 โครงงานพิเศษ 1 
(Special Project I) 

1(0-2-1) 

040613xxx วิชาเลือก  
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือก  
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี
(Free Elective Course) 

3(x-x-x) 

 รวม 10(x-x-x) 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613405 โครงงานพิเศษ 2 
(Special Project II) 

3(0-6-3) 

040613xxx วิชาเลือก  
(Elective Course) 

3(3-0-6) 

080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร 
(Humanities Elective Course) 

3(3-0-6) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี
(Free Elective Course) 

3(x-x-x) 

 รวม 12(x-x-x) 
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นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613325 หลักภาษาโปรแกรม 
(Principles of Programming Languages) 

3(2-2-5) 

040613349 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  
(Human Computer Interaction) 

3(3-0-6) 

040613374 ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

3(3-0-6) 

040613393 วิธีการเชิงตัวเลข  
(Numerical Method) 

3(3-0-6) 

040613400 เตรียมสหกิจศกึษา 
(Pre-Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

040613xxx วิชาเลือก    
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือก 
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 
(Physical Education Elective Course) 

1(0-2-1) 

 รวม 20(x-x-x) 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613401 สหกิจศึกษา 1 
(Co- operative Education I) 

3(0-135-0) 

 รวม 3(0-135-0) 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613402 สหกิจศึกษา 2 
(Co-operative Education II) 

6(0-270-0) 

 รวม 6(0-270-0) 
 
 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613xxx วิชาเลือก 
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตร 
(Humanities Elective Course) 

3(3-0-6) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี
(Free Elective Course) 

3(x-x-x) 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี
(Free Elective Course) 

3(x-x-x) 

 รวม 12(x-x-x) 
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 คําอธบิายรายวิชา   

 
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

(Chemistry in Everyday Life) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคมีตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด 
เครื่องสําอาง นมและผลิตภัณฑของนม นํ้าตาล กระดาษ ซีเมนต ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เก่ียวกับ
การเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบ้ืองตน 
 
040203101 คณิตศาสตร 1        3(3-0-6) 
  (Mathematics I)  
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน ความชันเสนโคง อนุพันธของฟงกชัน ความเร็วและอัตรา
การเปลี่ยนแปลง สูตรเบ้ืองตนสําหรับหาอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง อนุพันธของฟงกชันแฝงและสมการอิงตัว
แปรเสริม อนุพันธของฟงกชันมูลฐาน การประยุกตของอนุพันธ เสนสัมผัสและเสนต้ังฉาก มุมที่เสนโคงตัดกัน 
อัตราสัมพัทธ คาสูงสุดและคาตํ่าสุด กฎของโลปตาล อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไมจํากัดเขต การหาพ้ืนที่
ระหวางเสนโคง เทคนิคการอินทิเกรต 
 
040203102 คณิตศาสตร 2        3(3-0-6) 
  (Mathematics II)  
  วิชาบังคับกอน : 040203101  คณิตศาสตร 1 
  อินทิกรัลไมตรงแบบ การประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาความยาวสวนโคง 
พ้ืนที่ผิวที่เกิดจากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน โมเมนต จุดศูนยกลางมวล โมเมนตความเฉื่อย ลิมิต
และความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต อินทิกรัลสองช้ัน อินทิกรัลสามช้ัน
และการประยุกต ลําดับและอนุกรม การทดสอบการลูเขา อนุกรมกําลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทยเลอร 
และอนุกรมฟูเรียร 
 
040203201 สมการเชิงอนุพันธ        3(3-0-6) 
  (Differential Equations)  
  วิชาบังคับกอน : 040203102  คณิตศาสตร 2 
  สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หน่ึงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับที่ n การหา
คําตอบประกอบ การหาคําตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดําเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธ์ิ วิธีแปรตัวพารามิเตอร การ
ประยุกตของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสูงกวาหน่ึง การแปลงลาปลาซ ฟงกชันขั้นบันได และฟงกชันอิม
พัลส การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแกสมการเชิงอนุพันธโดยใชการแปลงลาปลาซ 
 
040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร     3(3-0-6) 
  (Matrices and Vector Analysis)  
  วิชาบังคับกอน : 040203102  คณิตศาสตร 2 
  เมทริกซ ชนิดของเมทริกซ การบวกและคูณเมทริกซ เมทริกซผกผัน ระบบสมการเชิงเสน
และการหาคําตอบ คาไอเกน ไอเกนเวกเตอร   สเกลารและเวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร สมการของเสนตรง



 
9 

และระนาบ สนามสเกลารและสนามเวกเตอร อนุพันธของเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธระบุทิศทาง เกร
เดียนต ไดเวอรเจนซ เคิรล อินทิกรัลของเวกเตอร อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามพ้ืนผิว ทฤษฎีบทกรีน ทฤษฎี
บทสโตกส ทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ 
 
040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  (Physics in Daily Life) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
      ความรูเบ้ืองตนและการคนพบทางฟสิกสที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ สังคมมนุษยโดยเนน
การคนพบที่สําคัญและมีผลตอวิวัฒนาการของประชาคมโลก รูจักเขาใจมโนทัศนทางฟสิกสกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ สามารถนําความรูเบ้ืองตนทางฟสิกสมาประยุกตในชีวิตประจําวัน 
 
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
      (Biology in Daily Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
      ความหมายของชีววิทยา ความสําคัญของชีววิทยา การนําความรูทางชีววิทยามาใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน 
 
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
     (Food in Daily Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
      อาหารและความตองการพ้ืนฐานของมนุษย วัตถุดิบอาหาร เชน อาหารอินทรีย สินคาเกษตร
และอาหารกับเครื่องหมาย “Q” หลักเบ้ืองตนของการถนอมและเก็บรักษาอาหารเพ่ือตอบสนองความจําเปน
ในการดํารงชีวิต อันตรายในอาหาร เชน พิษในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และเช้ือจุลินทรีย เปนตน กุญแจ 5 
ประการสูอาหารปลอดภัย 
 
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 
  (Statistics for Engineers and Scientists)  
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
          ความหมายของสถิติ แซมเปลสเปซและความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปน
ของตัวแปรสุม คาคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเน่ืองและ
ตอเน่ืองบางชนิด การแจกแจงของฟงกชันที่ไดจากตัวอยางสุม การประมาณ การทดสอบสมมติฐานของ
คาเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดสวน เมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว การวิเคราะหการถดถอย และสหพันธเชิงเสนอยางงาย 
040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ   3(3-0-6) 
  (Fundamental of Computer Science and Professional Issues) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
            องคประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร ระบบจํานวน การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล การเขียนผังงานและรหัสจําลอง อาชีพในสายคอมพิวเตอร 
จรรยาบรรณในการใชคอมพิวเตอร นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว ประเด็นทางกฎหมายคอมพิวเตอร         
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040613102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1      2(1-2-3) 

  (Computer Programming I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  กระบวนการแกปญหา การจําลองความคิด ทักษะการแกปญหา พ้ืนฐานการโปรแกรม
เบ้ืองตน ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม ชนิดของขอมูล ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ ตัวดําเนินการทางตรรกะ 
 
040613103  การใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร      1(0-2-1) 
  (Computer Software Usage) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  การใชงานโปรแกรมประยุกตในการนําเสนอ การจัดการขอมูล การจัดเตรียมขอมูล การใช
งานเอกสารรวมกัน  
 
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2      3(2-2-5) 
  (Computer Programming II) 
  วิชาบังคับกอน : 040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
    040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

  ชนิดของขอมูลแบบงายและแบบมีโครงสราง การโปรแกรมแบบมีโครงสราง ขั้นตอนวิธีการ
แบบเวียนบังเกิด การพัฒนาการโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานแบบโครงสราง แนวคิดในการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 
040613181    การออกแบบวงจรดิจิทัล       3(3-0-6) 
    (Digital Circuit Design) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
     ระบบตัวเลข รหัส พีชคณิตบูลีน ตารางความจริง ลอจิกเกท ไอซีดิจิทัล การลดรูปฟงกชัน -
มัลติเพิล เอาทพุท ตัวบวกเลข ตัวลบเลข แผนที่คารโน วงจรคอมไบเนชัน วงจรการเขารหัสและถอดรหัส วง
จรมัลดิเพล็กซและวงจรดิมัลดิเพล็กซ 
 
040613182    ดิจิทัลและระบบตรรกะ         3(3-0-6) 
     (Digital and Logic Systems) 
     วิชาบังคับกอน : 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล 
     ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรรีจิสเตอร หนวยความจํา ซิงโครนัสซีเควนเชียล อะซิงโครนัสซี
เควนเชียล การวิเคราะหและการออกแบบวงจรซีเควนเชียล 
 
040613191    คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร      3(3-0-6) 
     (Discrete Mathematics for Computer Science) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
    เซตและการพิสูจน ตรรกะ ความสัมพันธ ฟงกชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธแบบเวียนบังเกิด 
ทฤษฎีกราฟ 
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040613202    โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี        3(3-0-6) 
     (Data Structures and Algorithm) 
     วิชาบังคับกอน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
     การกําหนดเลขที่อยูแถวลําดับ รายการ กองซอน แถวคอย รายการโยง โครงสรางแบบตนไม 
ตนไมแบบทวิภาค ตนไมคนแบบทวิภาค ตนไมแบบบี การคนหา การเรียงลําดับ 
 
040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ         3(2-2-5) 
  (Object-Oriented Programming) 
  วิชาบังคับกอน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
  การโปรแกรมแบบเนนกรรมวิธีและการโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ขอมูลแบบนามธรรม วัตถุและ
คลาส  การหอหุมและการซอนขอมูล การแบงคลาส  การสืบทอด  การพองรูปและการนําคลาสกลับมาใชอีก 
 
040613223    ภาษาแอสเซมบล ี       3(3-0-6) 
     (Assembly Language) 
     วิชาบังคับกอน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
     สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การแทนตัวอักขระในระบบคอมพิวเตอร การโปรแกรมดวย
ภาษาเครื่อง การโปรแกรมดวยตัวแปลแอสแซมเบลอร ชุดคําสั่งของภาษาแอสแซมบลี โครงสรางแบบทางแยก 
การทําซ้ํา การอางถึงตําแหนงของขอมูลในหนวยความจํา 
 
040613231    โครงสรางแฟมขอมูล       3(3-0-6) 
     (File Structures) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
    โครงสรางแฟมและลักษณะของขอมูล อุปกรณและสื่อบันทึกขอมูล การเขาถึง แฟมขอมูล
แบบเรียงลําดับ แฟมขอมูลแบบเรียงลําดับเชิงดัชนี แฟมตรง 
 
040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ      3(3-0-6) 
  (System Analysis and Design) 
  วิชาบังคับกอน : 040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
  ระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ระบบ
กระจาย การศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตน วิศวกรรมความตองการ การออกแบบระบบงาน การพัฒนา
ระบบงาน การติดต้ังระบบงาน การบํารุงรักษาระบบงาน 
 
040613272    องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
    (Computer Organization and Architecture) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
     สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน หนวยความจําหลัก การจัดการหนวยประมวลผลกลาง 
การควบคุม การแทนคาตัวเลข การใหตําแหนงที่อยู อุปกรณในการนําขอมูลเขาและการสงขอมูลออก สวนเก็บ
ขอมูล ไมโครโปรแกรม สถาปตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร การประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบ
ไปปไลน 
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040613273    สถาปตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร      3(3-0-6) 
     (Microcomputer Architecture) 
     วิชาบังคับกอน : 040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ 
    สถาปตยกรรมพ้ืนฐาน แนวคิดของไมโครโปรเซสเซอร หนวยคํานวณ หนวยควบคุมรีจิสเตอร 
โครงสรางบัส หนวยความจํา การเขารหัสและการถอดรหัส การจัดองคประกอบของหนวยความจําอุปกรณ
นําเขาและสงออก ภาษาที่ใชควบคุมการทํางานของไมโครคอมพิวเตอร ชุดคําสั่ง ผังเวลา วิธีการเลือกใชงาน
อุปกรณประเภทชิปสําหรับงานแตละประเภท 
 
040613283    อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร 1    3(3-0-6) 

(Applied Electronics for Computer I) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส สารก่ึงตัวนํา ไดโอด ซีเนอรไดโอด วงจรเรียงกระแส 
วงจรตัดสัญญาณ วงจรปรับระดับสัญญาณ วงจรทวีแรงดัน ทรานซิสเตอร วงจรไบอัสกระแสตรง วงจรรวม
แบบดิจิทัล 
 
040613284    อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร 2    3(3-0-6) 
  (Applied Electronics for Computer II) 
  วิชาบังคับกอน : 040613283 อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร 1 
  ทรานซิสเตอรสนามไฟฟา มอสและอีมอส วงจรไบอัสทรานซิสเตอรสนามไฟฟา ออป-แอมป 
วงจรขยายรวมสัญญาณ วงจรลบสัญญาณ วงจรบัฟเฟอรแรงดันไฟฟา การควบคุมแหลงจายไฟฟา วงจรกรอง
ความถี่ 
 
040613292 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี     3(3-0-6) 
  (Design and Analysis of Algorithm) 
  วิชาบังคับกอน :  040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 
  โครงสรางขอมูลเบ้ืองตน การวิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธีในเชิงเวลาและพ้ืนที่การ
พิสูจนแบบอุปนัย การประมาณการเจริญเติบโตโดยใชทฤษฎีลิมิต สัญกรเชิงเสนกํากับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง
ขอมูล การแกปญหาทางดานกราฟ เทคนิคที่ใชในการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการแบงแยกและเอาชนะ 
เทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมบ และเทคนิคการยอนรอย  
 
040613311 คอมพิวเตอรกราฟกส       3(3-0-6) 
  (Computer Graphics) 
  วิชาบังคับกอน : 040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร 
  ลักษณะของอุปกรณแสดงภาพ  ภาพปฐมฐาน การระบายสี การแปลง 2-3 มิติ วัตถุใน 3  
มิติ  ระบบการมองเห็น  สีและแบบจําลองสี   การคํานวณคาความสวาง  การตามรอยลําแสง  การจับคูลายผิว 
เสนโคงและพ้ืนผิว  การทําแอนิเมชัน    ตัวอยางการประยุกตทางการแพทยและในสาขาอ่ืน 
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040613324 การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต      3(3-0-6) 
  (Internet Programming) 
  วิชาบังคับกอน :  040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต พ้ืนฐานการใหบริการและ
โพรโทคอลที่ใชในอินเทอรเน็ต การประมวลผลเอกสารออนไลน ภาษามารกอัพ ภาษาบทคําสั่ง การโปรแกรม
สําหรับการตอประสานรวมกับเกตเวย การโปรแกรมสําหรับใหบริการผานทางเว็บเบ้ืองตน 
 
040613325 หลักภาษาโปรแกรม       3(2-2-5) 
  (Principles of Programming Languages) 
  วิชาบังคับกอน  : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
    040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
  การเปรียบเทียบลักษณะของภาษาคอมพิวเตอรในยุคตาง ๆ ดานขอกําหนดของภาษา 
รูปแบบไวยากรณภาษา รูปแบบวากยสัมพันธ ชนิดของตัวแปร วิธีการควบคุมการไหลของโปรแกรม โครงสราง
ภาษาแบบบล็อก การเรียกตัวเอง การสรางฟงกชัน การสงผานพารามิเตอร ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร 
วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร เทคนิคพ้ืนฐานในการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร 
 
040613331 ระบบฐานขอมูล        3(3-0-6) 
  (Database Systems) 
  วิชาบังคับกอน :  040613202  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 
  นิยามของฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สถาปตยกรรมของระบบการจัดการ
ฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ภาษาสอบถาม การกูขอมูลและการควบคุมภาวะความพรอมกัน  ความ
ปลอดภัยของฐานขอมูล และการประยุกตใชระบบฐานขอมูล 
 
040613342 หลักการออกแบบเชิงวัตถุ       3(3-0-6) 
  (Principles of Object-Oriented Design) 

วิชาบังคับกอน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
     คุณลักษณะของแบบจําลองเชิงวัตถุ เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบ การพัฒนา
ซอฟตแวรตามขอกําหนดที่ไดออกแบบ การออกแบบฐานขอมูลโดยแบบจําลองเชิงวัตถุ การจําลอง
กระบวนการทางธุรกิจ  
 
040613344    วิศวกรรมซอฟตแวร       3(3-0-6) 
  (Software Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : 040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  กระบวนการซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการและการ
สรางแบบจําลองซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การบริหารโครงการสรางซอฟตแวร การวัดซอฟตแวร 
การจัดการกับโครงแบบ 
 
040613345    การบริหารโครงการ       3(3-0-6) 
  (Project Management) 
  วิชาบังคับกอน : 040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ                 
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  วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกําหนดและเริ่มตนโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียน
ขายงาน การกําหนดเวลาโครงการภายใตทรัพยากรจํากัด การปฏิบัติโครงการ การปดโครงการ 
 
040613348    การทดสอบซอฟตแวร       3(3-0-6) 
  (Software Testing) 
  วิชาบังคับกอน : 040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร หรือเรียนรวมกัน 
  การออกแบบชุดกรณีทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบกลองดํา เทคนิคการทดสอบแบบกลอง
ขาว การวางแผนการทดสอบและการสรางเอกสาร การทดสอบโดยการสํารวจ มโนทัศนเรื่องคุณภาพ การ
ทดสอบแบบยูนิต การทดสอบแบบรวม การทวนสอบและการตรวจสอบ 
 
040613349    ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร     3(3-0-6) 
  (Human Computer Interaction) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
                  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธระหวางผูใชและคอมพิวเตอรทั้งใน
ดานซอฟตแวรและฮารดแวร วินัยที่เก่ียวของกับการออกแบบและการประเมินผลการดําเนินการโตตอบระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับใชกับมนุษย การรักษาความพึงพอใจของผูใชงาน 
 
040613351 เครือขายคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 
  (Computer Networks) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  การสื่อสารขอมูล แบบจําลองอางอิงการเช่ือมตอระหวางระบบเปด (โอเอสไอ) แบบจําลอง
เกณฑวิธีควบคุมการขนสงขอมูล/เกณฑวิธีอินเทอรเน็ต (ทีซีพี/ไอพี)และหนาที่ของแตละช้ันการทํางานและโพร
โทคอลสําคัญที่เกี่ยวของ การควบคุมความคับคั่ง สารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานสําหรับเครือขายบริเวณ
เฉพาะที่ เครือขายไรสาย และเครือขายบริเวณนครหลวง  
 
040613354 เทคโนโลยีการเช่ือมตอระหวางเครือขาย      3(2-2-5) 
  (Inter-networking Technology)  
  วิชาบังคับกอน :  040613351 เครือขายคอมพิวเตอร 
  หนาที่และการทํางานของอุปกรณและโพรโทคอลเครือขาย หลักการทํางานของขั้นตอนวิธี
และโพรโทคอลจัดเสนทาง การใชอุปกรณในการเช่ือมตอระหวางเครือขาย ความมั่นคงของเครือขาย  การ
ออกแบบเครือขาย การจัดการเครือขาย 
 
040613373    การโปรแกรมระบบ       3(3-0-6) 
    (System Programming) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

รูปแบบภาษาแอสเซมบลี การออกแบบแอสเซมเบลอร มาโครและตัวประมวลผลมาโคร  
การออกแบบตัวประมวลผลมาโคร โปรแกรมบรรจุ การออกแบบโปรแกรมบรรจุ การออกแบบโปรแกรม
แปลภาษา 
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040613374    ระบบปฏิบัติการ        3(3-0-6) 
     (Operating System) 
     วิชาบังคับกอน : 040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
     ระบบปฏิบัติการ  การจัดการโปรเซส เธรด การจัดตารางการทํางาน การประสานการทํางาน
ของโปรเซส การจัดการหนวยความจําและหนวยความจําเสมือน การติดตอระบบแฟมและการจัดเก็บขอมูล 
ระบบประมวลผลแบบกระจายเบ้ืองตน ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ 
 
040613393 วิธีการเชิงตัวเลข        3(3-0-6) 
  (Numerical Methods) 
  วิชาบังคับกอน : 040203101 คณิตศาสตร 1  
  การแทนที่ตัวเลขดวยคอมพิวเตอร ตามมาตรฐาน IEEE รากสมการ ระบบสมการเชิงเสน 
เมทริกซมากเลขศูนยและเมทริกซโครงสราง การประมาณคาในชวง การหาอนุพันธ การอินทิเกรต สมการเชิง
อนุพันธและการประมาณคาฟงกชัน ตัวอยางการแกปญหาดวยโปรแกรมประยุกตทางคณิตศาสตร 
 
040613400 เตรียมสหกิจศกึษา         1(1-0-2) 
  (Pre-Cooperative Education) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การ
นําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการ
ทํางาน ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
 
040613401 สหกิจศึกษา 1                  3(0-135-0) 
  (Co-operative Education I) 
  วิชาบังคับกอน :  040613400  เตรียมสหกิจศึกษา 
  นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการซึ่งมีลักษณะงานตรงกับสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง เปนระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษาของภาควิชาและสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ เพ่ือศึกษาถึง
ปญหาหรืองานวิจัยที่จะทํารวมกับสถานประกอบการ ภายใตการกํากับและดูแลโดยผูนิเทศงานของสถาน
ประกอบการและคณาจารยนิเทศ นักศึกษาจะตองเขียนบันทึกรายงานประจําวันและใหผูนิเทศงานลงนาม
รับรอง และรายงานการปฏิบัติงานตอคณาจารยนิเทศตามแผนการนิเทศงาน 
 
040613402 สหกิจศึกษา 2                6(0-270-0) 
  (Co-operative Education II) 
  วิชาบังคับกอน :  040613401 สหกจิศึกษา 1 
  นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการตอจากการปฏิบัติงานในรายวิชา
สหกิจศึกษา 1 อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือ 16 สัปดาห เปนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ นักศึกษาจะตองเขียนบันทึกรายงานประจําวันและใหผู
นิเทศงานลงนามรับรอง และรายงานการปฏิบัติงานตอคณาจารยนิเทศตามแผนการนิเทศงาน เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน นักศึกษาจะสงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบปริญญานิพนธฉบับสมบูรณใหภาควิชาและ
ผานการนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการจากสถานศึกษาและผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบการ 
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040613404 โครงงานพิเศษ 1                   1(0-2-1) 
  (Special Project I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
   การนําเสนอโครงงานที่เก่ียวกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรเพ่ือฝกใหนักศึกษาเกิดทักษะใน
การคนควา รวบรวมงานที่เก่ียวของเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาโครงงานที่เสนอซึ่งนักศึกษาจะตองสง
รายงานและผานการสอบหัวขอโครงงานดังกลาว 
 
040613405 โครงงานพิเศษ 2                   3(0-6-3) 
  (Special Project II) 
  วิชาบังคับกอน :  040613404 โครงงานพิเศษ 1 
  การพัฒนาโครงงานที่นําเสนอในวิชาโครงงานพิเศษ 1 เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรูและความ
ชํานาญในดานวิทยาการคอมพิวเตอรโดยการปฏิบัติจริง ซึ่งนักศึกษาจะตองสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณและ
ผานการสอบโครงงาน 
 
040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Computer Science I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  หัวขอทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ไมไดบรรจุอยูในวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอรในขณะน้ัน 
 
040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Computer Science II) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  หัวขอทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ไมไดบรรจุอยูในวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอรในขณะน้ัน 
 
040613413    การจําลองระบบงานดวยคอมพิวเตอร     3(3-0-6) 
     (Computer Simulation) 
     วิชาบังคับกอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร 
     การวิเคราะหระบบ การจําลองแบบปญหาดวยเทคนิคมอนติคารโล การสรางตัวเลขแบบสุม 
การใชภาษาของการจําลองระบบปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบตัวแบบจําลอง การจําลองปญหาในทางปฏิบัติ 
 
040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว      3(2-2-5) 
    (Three-dimensional Image and Animations) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
     การสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การทําสตอรีบอรด การทําตัวแบบ การสรางลาย
ผิวใหกับวัตถุ และการใชโปรแกรมประยุกต 
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040613424 การโปรแกรมช้ันสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Programming) 
  วิชาบังคับกอน  :  040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
  เทคนิคที่จําเปนในการพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพสูง  โดยเนนฝกใหนักศึกษาเกิดทักษะใน
การพัฒนาโปรแกรมมากขึ้น การโปรแกรมเชิงวัตถุกับการออกแบบโปรแกรมที่ซับซอนมากขึ้น การออกแบบ
โมดูล การตรวจหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลือนโดยเหตุการณ ของการโปรแกรม
แบบเทรดและมัลติเทรด การพัฒนาโปรแกรมบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
040613433 คอมพิวเตอรเพ่ือการบัญชี      3(3-0-6) 
  (Computer for Accounting) 
  วิชาบังคับกอน :  040613331 ระบบฐานขอมูล 
  ระบบโครงสรางทางบัญชีสําหรับการวางผังบัญชีกิจการเจาของคนเดียว และกิจการที่ซื้อขาย
สินคา ขั้นตอนการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การปดบัญชีแบบตรวจนับสินคาคงเหลือเมื่อวันสิ้นงวดและแบบ
บัญชีคุมยอดสินคา เง่ือนไขการจายคาขนสง การปรับปรุงและการจัดทํางบการเงิน ระบบภาษีมูลคาเพ่ิม การ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี การออกแบบฐานขอมูลทางระบบบัญชี การใชโปรแกรมเพ่ือพัฒนาโปรแกรม
ทางบัญชี 
 
040613437 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                 3(3-0-6) 
  (Management Information System) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอมูลและเครือขายทางคอมพิวเตอรเพ่ือ
การบริหาร การวิเคราะหและออกแบบระบบขอมูลสําหรับการบริหาร  การออกแบบการประมวลผลขอมูล  
ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบผูเช่ียวชาญ การจัดการระบบขอมูลและการควบคุมการทํางานการใช
ระบบสารสนเทศในการบริหารองคกร 
 
040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟตแวร     3(3-0-6) 
  (Software Engineering Practicum) 
  วิชาบังคับกอน : 040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร 
     หลักการพ้ืนฐานกระบวนการผลิตซอฟตแวร แนวทางปฏิบัติการสราง ความตองการ การ
ออกแบบ การทดสอบ และการสรางแผนการพัฒนาซอฟตแวร 
 
040613446 การประมาณตนทุนซอฟตแวร     3(3-0-6) 
  (Software Cost Estimation) 
     วิชาบังคับกอน : 040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร 
  หลักการคํานวณระยะเวลา ทรัพยากรที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร กรณีศึกษาที่เก่ียวของกับ
การบริหารตนทุนโครงการ และแบบจําลองที่ใชในการคํานวณตนทุนซอฟตแวร 
 
 
 
 



 
18 

040613455    การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการบริการทางเว็บ    3(3-0-6) 
  (E-commerce and Web Services) 
     วิชาบังคับกอน : 040613324 การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต 
     โครงสรางพ้ืนฐานของการพาณิชย อิเล็กทรอนิกส  การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 
แนวความคิดของเว็บเซอรวิส สถาปตยกรรมของเว็บเซอรวิส ตัวจักรคนหา การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ความมั่นคงของเว็บและเครือขาย กฎหมายที่เกี่ยวของในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
040613457 การสื่อสารไรสาย        3(3-0-6) 
  (Wireless Communications) 
  วิชาบังคับกอน :  040613351 เครือขายคอมพิวเตอร 
  ระบบการสื่อสารไรสาย มาตรฐานการสื่อสารไรสาย เครือขายขอมูลไรสาย โทรศัพทเคลื่อนที่
แบบรังผึ้ง ระบบการสื่อสารสวนบุคคล การสื่อสารดาวเทียม หัวขอดานโพรโทคอล ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ไรสายและเทคโนโลยีไรสายสมัยใหม 
 
040613458 เว็บเชิงความหมาย       3(3-0-6) 
  (Semantic Web) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
                  เว็บและเว็บเชิงความหมาย ภาษาเชิงความหมาย การเรียกคนเอกสารเชิงความหมาย การ
ประมวลผลคําสั่งเรียกคนเชิงความหมาย ภาษากฎสําหรับเว็บเชิงความหมาย การพัฒนาแอพพลิเคชันเว็บเชิง
ความหมาย 
 
040613461 ปญญาประดิษฐ          3(3-0-6) 
  (Artificial Intelligence) 
  วิชาบังคับกอน :  040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี    
  พ้ืนฐานและรากฐานทางดานปญญาประดิษฐ ตัวกระทําชาญฉลาด การแกปญหาดวยการ
คนหาคําตอบ การคนหาแบบมีขอมูลชวยตัดสินใจ การแกปญหาที่มีเง่ือนไขบังคับ การคนหาคําตอบสําหรับ
การเลนเกมแบบสองคน การแสดงองคความรูและการอนุมานความรูเบ้ืองตน 
 
040613462 โครงขายประสาทเทียม                  3(3-0-6) 
  (Neural Network) 
  วิชาบังคับกอน :  040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี  
  ความสัมพันธของโครงขายประสาททางชีววิทยากับโครงขายประสาทเทียม การออกแบบ
โครงขายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีการสําหรับการสอนโครงขายประสาทเทียม  แบบจําลองโครงขายประสาท
เทียม โครงขายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน โครงขายประสาทเทียมแบบแบงตัวเอง  โครงขายแบบโฮปฟลด 
การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมในงานดานการรูจํารูปแบบและสิ่งมีชีวิตเทียม 
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040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ        3(3-0-6) 
  (Decision Support System) 
  วิชาบังคับกอน :  040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร 
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องคประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการ
ตัดสินใจของมนุษย การเช่ือมประสานกับผูใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
 
040613465 ตรรกศาสตรฟซซ ี                  3(3-0-6) 
  (Fuzzy Logic) 
  วิชาบังคับกอน :  040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี  
  พ้ืนฐานของการตัดสินใจและความไมแนนอน ฟซซีเซต ความเปนสมาชิกและความสัมพันธ
แบบฟซซี กระบวนการอนุมานความรูแบบฟซซี การจําแนกแบบฟซซี การรูจําแบบแผนอยางฟซซี การเรียนรู
ตนแบบฟซซี การประยุกตใชตรรกศาสตรฟซซีกับการเรียนรูของเครื่องแบบอ่ืนๆ  
 
040613467 การเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร                 3(3-0-6) 
  (Machine Learning)     
  วิชาบังคับกอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร  
  พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่อง พ้ืนฐานการเรียนรูแบบแผนดวยสถิติ การเรียนรูแบบมีผูสอน 
การเรียนรูตนไมเพ่ือการตัดสินใจ โครงขายประสาทเทียมเบ้ืองตน การสรางสมมติฐานจากประสบการณ การ
เรียนรูแบบเบยเซียน การเลือกตนแบบและคุณลักษณะเฉพาะ ทฤษฎีการเรียนรู การเรียนรูแบบไมมีผูสอน 
การเรียนรูแบบสนับสนุน 
 
040613469 การรูจํารูปแบบขอมูล                  3(3-0-6) 
  (Data Pattern Recognition) 
  วิชาบังคับกอน : 040203101 คณิตศาสตร 1 

040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร   
  การจัดกลุมขอมูล การจําแนกประเภทขอมูล วิธีการเรียงลําดับ วิธีการพยากรณคา การ
จําลองสถานการณขอมูล 
 
040613476 เครื่องมือยูนิกซ        3(2-2-5) 
     (Unix Tools) 
     วิชาบังคับกอน : 040613374 ระบบปฏิบัติการ 
     โครงสรางของระบบปฏิบัติการยูนิกซ สภาพแวดลอมระบบปฏิบัติการยูนิกซ คําสั่งพ้ืนฐาน 
คําสั่งชวยเหลือ ระบบไฟล โปรเซส เปลือกระบบ คําสั่งกรองขอมูล นิพจนปกติ คําสั่งชวยการพัฒนาโปรแกรม
และการโปรแกรมเปลือกระบบ 
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040613477 การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ      3(2-2-5) 
  (UNIX Operation System Administration) 
  วิชาบังคับกอน : 040613476 เครื่องมือยูนิกซ 
  หลักการและแนวคิดในการดูแลระบบ การติดต้ังและการปรับแตงระบบปฏิบัติการ การ
ปรับแตงระบบไฟล ฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดการบัญชีรายช่ือ การรักษาความปลอดภัยและการสํารอง
ขอมูล การติดต้ังบริการ การตรวจสอบ เฝาระวังเครื่องใหบริการ 
 
040613478 การประมวลผลแบบขนาน      3(3-0-6) 

(Parallel Computing) 
  วิชาบังคับกอน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
    040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

    สถาปตยกรรมแบบขนาน การออกแบบและการโปรแกรมสําหรับการประมวลผลมากกวา
หน่ึงเครื่องในเวลาเดียวกัน การแบงงาน การกระจายงานที่เหมาะสมสําหรับปญหาประเภทตาง ๆ การ
ประยุกตใชหนวยความจํารวม และหนวยความจําแบบกระจาย โครงสรางแบบกริดสําหรับหนวยประมวลผล
แบบเสมือนที่สามารถประมวลผลแบบกระจาย 
 
040613479 การออกแบบระบบฝงตัว       3(3-0-6) 
    (Embedded System Design) 
     วิชาบังคับกอน : 040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
     การออกแบบระบบฝงตัว ระบบควบคุมขนาดเล็กที่สามารถวัดคาได วิธีการแปลงคาทาง
กายภาพ การสรางวงจร การโปรแกรมควบคุมระบบฝงตัว 
 
040613494 การเขารหัสลบัคอมพิวเตอร      3(3-0-6) 
  (Computer Cryptography) 
  วิชาบังคับกอน : 040203101 คณิตศาสตร 1  
    040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
  ความมั่นคงเบ้ืองตน การเขารหัสลับพ้ืนฐาน การเขารหัสลับที่มีความมั่นคงสูง โพรโทคอล 
ความมั่นคงพ้ืนฐาน โพรโทคอลความมั่นคงประยุกต โพรโทคอลความมั่นคงเครือขาย เทคนิคความมั่นคง
ฐานขอมูล การออกแบบวิธีการเขารหัสลับและโพรโทคอลความมั่นคง 
 
040613496    ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร      3(3-0-6) 
     (Computer System Security) 
     วิชาบังคับกอน : 040613351 เครือขายคอมพิวเตอร 
    ความรูทั่วไปดานความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร ภัยคุกคามตอระบบคอมพิวเตอร การ
รักษาความมั่นคงระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และเครือขายคอมพิวเตอร การเขารหัสขอมูล การวางแผนและ
กําหนดนโยบายดานการรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร ความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษา
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร จรรยาบรรณสําหรับนักคอมพิวเตอรในดานการรักษาความมั่นคง 
040613497 นิติวิทยาศาสตรเชิงดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Digital Forensic Science) 
  วิชาบังคับกอน : 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร 

การเจาะระบบ โปรแกรมไวรัส การคุกคาม การโจมตี และการปองกันระบบเครือขาย 
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พัฒนาการของรูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและผูกอการรายแบบดิจิทัล กฎหมายเพ่ือการปองกันและ
การตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1        3(3-0-6) 
  (English I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  
                  บูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและยอหนาที่มีโครงสราง
ไมซับซอน ตลอดจนการฝกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง 
 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2         3(3-0-6) 
  (English II) 
  วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 
  บูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสรางซับซอนและ
ยอหนาขนาดสั้น การฝกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
  (English Study Skills) 
     วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
  สงเสริมทักษะในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคตางๆ ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เชน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพ่ือชวยในการพูด การอานและการเขียน การจดบันทึกยอ 
และการยอความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน เชน การวางแผน การตรวจสอบ และประเมินการเรียนรู
ของตนเอง เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 
 
080103012 การอาน 1        3(3-0-6) 
  (Reading I) 
    วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
  กลวิธีการอาน เชน การอานแบบกวาดสายตา การอานเพ่ือหาขอมูลเฉพาะ และการเดา
ความหมายโดยอาศัยบริบท เพ่ือประยุกตใชในการอานและการสรางความเขาใจดวยตนเองพัฒนาทักษะการ
อานโดยการทํากิจกรรมและแบบฝกหัดในช้ันเรียน 
 
080103014 การเขียน 1        3(3-0-6) 
  (Writing I) 
     วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
  การเขียนโดยใชประโยคโครงสรางตางๆ เชน ประโยคใจความเดียว  ประโยคใจความรวม 
และประโยคใจความซอน การเขียนโครงราง   การเขียนยอหนา  และการเขียนลําดับเรื่องโดยเลือกใชคําศัพท
ที่สอดคลองกับบริบท 
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080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
  (English Conversation I) 
  วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
  ทักษะการออกเสียงและการพูดเบ้ืองตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง 
การบรรยายลักษณะสิ่งตางๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น 
 
080203901 มนุษยกับสังคม        3(3-0-6) 
  (Man and Society) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

มนุษย การต้ังถิ่นฐานและการอยูรวมกันเปนสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย การจัด 
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการ
วิเคราะหปญหาของมนุษยในสังคม 
  
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
      (Law for Everyday Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
     (Economy and Everyday Life) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  ความรูเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตรที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย การ
บริโภค การลงทุน เงินเฟอ เงินฝด สถาบันการเงิน ภาษีอากร เรียนรูถึงสภาพการณตางๆ ทางเศรษฐกิจ เขาใจ
ปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รูจักปรับตนเองใหดํารงชีวิต
อยูไดอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตางๆ ในสังคม 
 
080303501 บาสเกตบอล        1(0-2-1) 
  (Basketball) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  วิวัฒนาการตางๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลต้ังแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน ฝกใหมีทักษะพ้ืนฐาน
นําไปใชในการเลนทีม ตลอดจนความรูความเขาใจ กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณและทัศนคติที่ดี  
 
080303503 แบดมินตัน        1(0-2-1) 
  (Badminton) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  ความเขาใจเก่ียวกับกีฬาแบดมินตัน การฝกทักษะเบ้ืองตน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การ
เตรียมอุปกรณ เลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมและสามารถนําทักษะเบ้ืองตนไปใชในการเลนแบดมินตันได การ
เปนผูเลนและผูชมที่ดี  
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080303504 ลีลาศ         1(0-2-1) 
  (Dancing) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบ้ืองตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศการปลูกฝงความรู
ความเขาใจและทัศนคติที่ดี การเตนรําแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ  
 
080303601 มนุษยสัมพันธ        3(3-0-6) 
  (Human Relations) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอ่ืนการพัฒนาตนเอง 
ความรูพ้ืนฐานและมารยาททางสังคม การติดตอสื่อสารและการทํางานรวมกันการบริหารความขัดแยง และ
การนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ 
 
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค     3(3-0-6) 
     (Systematic and Creative Thinking) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  พ้ืนฐานการทํางานของสมอง ความสําคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมองซีกซายและ
ซีกขวา ความหมายของการคิดเชิงระบบ ลักษณะของการคิดเชิงระบบ คุณลักษณะของนักคิดเชิงระบบ เทคนิค
การคิดเชิงระบบ ความสําคัญของความคิดสรางสรรค ลักษณะพิเศษของความคิดสรางสรรค ลักษณะของ
บุคคลที่มีความคิดสรางสรรค กระบวนการคิดสรางสรรค เทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรคและการ
ประยุกตใชความคิดสรางสรรค 
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