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แผนการศึกษาสําหรบันกัศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา)นักศึกษารหัส 59-63 
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) 

3(2-2-5) 

040613xxx วิชาเลือก  
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

3(3-0-6) 

080203xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 
(Social Sciences Elective Course) 

3(3-0-6) 

 รวม 21(x-x-x) 
 

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

   

040203102 คณิตศาสตร 2 
(Mathematics II) 

3(3-0-6) 

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) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

3(3-0-6) 

 รวม 18(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 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร  
(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) 

080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 
(Physical Education Elective Course) 

1(0-2-1) 

 รวม 19(17-4-36) 
 
 

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

   

040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร 
(Matrices and Vector 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(2-2-5) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

3(3-0-6) 

080303xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 
(Physical Education Elective Course) 

1(0-2-1) 

 รวม 19(17-4-36) 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   

040613331 ระบบฐานขอมูล 
(Database Systems) 

3(2-2-5) 

040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร 
(Software Engineering) 

3(3-0-6) 

040613351 เครือขายคอมพิวเตอร 
(Computer Networks) 

3(3-0-6) 

040613374 ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

3(3-0-6) 

040613xxx วิชาเลือก    
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือก     
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

 รวม 18(x-x-x) 
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โครงการปกต ิ
 

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) 

040613393 วิธีการเชิงตัวเลข  
(Numerical Methods) 

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) 

 รวม 18(x-x-x) 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
  

นักศึกษาจะตองเขาฝกงานภาคสนาม เปนเวลาอยางนอย 240 ช่ัวโมง โดยนักศึกษาที่จะเขารับการ
ฝกงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 
 

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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โครงการสหกิจศึกษา 
 

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) 

040613393 วิธีการเชิงตัวเลข  
(Numerical Methods) 

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) 

040613xxx วิชาเลือก 
(Elective Course) 

3(x-x-x) 

 รวม 19(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 ี
ผลิตภัณฑเคมีตางๆในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด สารเติมแตงในอาหาร 

นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต ยารักษาโรค ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับ
การเกษตร การใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบ้ืองตน 
 
040203101 คณิตศาสตร 1           3(3-0-6) 
  (Mathematics I)  
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน ความชันเสนโคง อนุพันธของฟงกชัน ความเร็วและ
อัตราการเปลี่ยนแปลง สูตรเบ้ืองตนสําหรับหาอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง อนุพันธของฟงกชันแฝงและสมการ
อิงตัวแปรเสริม อนุพันธของฟงกชันมูลฐาน การประยุกตของอนุพันธ เสนสัมผัสและเสนต้ังฉาก มุมที่เสนโคง
ตัดกัน อัตราสัมพัทธ คาสูงสุดและคาตํ่าสุด กฎของโลปตาล อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไมจํากัดเขต การ
หาพ้ืนที่ระหวางเสนโคง 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 การ
หาคําตอบประกอบ การหาคําตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดําเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธ์ิ วิธีแปรตัวพารามิเตอร 
การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสูงกวาหน่ึง การแปลงลาปลาซ ฟงกชันขั้นบันได และอิม-
พัลสฟงกชัน การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแกสมการเชิงอนุพันธโดยใชการแปลงลาปลาซ 
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040203202 เมทริกซและการวิเคราะหเชิงเวกเตอร        3(3-0-6) 
  (Matrices and Vector Analysis)  
  วิชาบังคับกอน : 040203102  คณิตศาสตร 2 
  เมทริกซ ชนิดของเมทริกซ การบวกและคูณเมทริกซ เมทริกซผกผัน ระบบสมการเชิงเสน
และการหาคําตอบ คาไอเกน ไอเกนเวกเตอร   สเกลารและเวกเตอร พีชคณิตของเวกเตอร สมการของ
เสนตรงและระนาบ สนามสเกลารและสนามเวกเตอร อนุพันธของเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธระบุ
ทิศทาง เกรเดียนต ไดเวอรเจนซ เคิรล อินทิกรัลของเวกเตอร อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามพ้ืนผิว ทฤษฎี
บทกรีน ทฤษฎีบทสโตกส ทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ 
 
040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
  (Physics in Daily Life) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
      การคนพบทางฟสิกสที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย ความสําคัญของฟสิกสตอ
วิวัฒนาการของประชาคมโลก รูจักเขาใจความสัมพันธกับปรากฏการณธรรมชาติ การนําความรูทางฟสิกสมา
ประยุกตในชีวิตประจําวัน 
 
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
      (Biology in Daily Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
      ความหมายของชีววิทยา คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต รางกายของมนุษย พันธุศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน มนุษยกับจุลินทรีย ความสําคัญและการใชประโยชนจากชีววิทยาในชีวิตประจําวัน 
 
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
     (Food in Daily Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
      อาหารและความตองการพ้ืนฐานของมนุษย วัตถุดิบอาหาร อาหารอินทรีย สินคาเกษตร
และอาหารกับเครื่องหมาย หลักเบ้ืองตนของการถนอมและเก็บรักษาอาหาร สารพิษในอาหาร วัตถุเจือปน
อาหารและจุลินทรีย แนวทางการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
 
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร        3(3-0-6) 
  (Statistics for Engineers and Scientists)  
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
          ความหมายของสถิติ แซมเปลสเปซและความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปน
ของตัวแปรสุม คาคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเน่ืองและ
ตอเน่ืองบางชนิด การแจกแจง Z, t, χ2 และ F การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ย 
ความแปรปรวนและสัดสวนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การ
วิเคราะหการถดถอยและสหพันธเชิงเสนอยางงาย 
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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         
 
040613102  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1         3(2-2-5) 
  (Computer Programming I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  กระบวนการแกปญหา การจําลองความคิด ทักษะการแกปญหา พ้ืนฐานการโปรแกรม
เบ้ืองตน ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม ชนิดของขอมูล ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ ตัวดําเนินการทาง
ตรรกะ 
 
040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2         3(2-2-5) 
  (Computer Programming II) 
  วิชาบังคับกอน : 040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
    040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  
  ชนิดของขอมูลแบบงายและแบบมีโครงสราง การโปรแกรมแบบมีโครงสราง ขั้นตอนวิธีการ
เรียกซ้ํา การพัฒนาการโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานแบบโครงสราง การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 
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 
วงจรมัลติเพล็กซและวงจรดิมัลติเพล็กซ 
 
040613182    ดิจิทัลและระบบตรรกะ          3(3-0-6) 
     (Digital and Logic Systems) 
     วิชาบังคับกอน : 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล 
     ฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรรีจิสเตอร หนวยความจํา ซิงโครนัสซีเควนเชียล อะซิงโครนัสซี
เควนเชียล การวิเคราะหและการออกแบบวงจรซีเควนเชียล 
 
 
 
 



 
11 

 
040613191    คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 
     (Discrete Mathematics for Computer Science) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
    เซตและการพิสูจน ตรรกะ ความสัมพันธ ฟงกชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธแบบเวียนเกิด 
ทฤษฎีกราฟ 
 
040613202    โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี         3(3-0-6) 
     (Data Structures and Algorithm) 
     วิชาบังคับกอน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
     การกําหนดเลขที่อยูแถวลําดับ รายการ กองซอน แถวคอย รายการโยง โครงสรางแบบ
ตนไม ตนไมแบบทวิภาค ตนไมคนแบบทวิภาค ตนไมแบบบี การคนหา การเรียงลําดับ 
 
040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ          3(2-2-5) 
  (Object-oriented Programming) 
  วิชาบังคับกอน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
  การโปรแกรมแบบเนนกรรมวิธี การโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ขอมูลแบบนามธรรม วัตถุและ
คลาส การหอหุมและการซอนขอมูล การแบงคลาส การสืบทอด การจัดการโครงสรางขอมูลพลวัต การพอง
รูปและการนําคลาสกลับมาใชอีก 
 
040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ         3(3-0-6) 
  (System Analysis and Design) 
  วิชาบังคับกอน : 040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
  ระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 
ระบบกระจาย 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 ชุดคําสั่งของภาษาแอสแซมบลี อุปกรณในการนําขอมูล
เขาและการสงขอมูลออก สวนเก็บขอมูล ไมโครโปรแกรม สถาปตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร การ
ประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบไปปไลน 
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040613285  อิเล็กทรอนิกสประยุกตสําหรับคอมพิวเตอร        3(3-0-6) 

(Applied Electronics for Computer) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ทฤษฎีวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส อุปกรณสารก่ึงตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร วงจร
ออปแอมป วงจรขยาย วงจรแหลงจายกําลัง วงจรกรองสัญญาณเบ้ืองตน วงจรตรรกะพ้ืนฐานในระดับ
ทรานซิสเตอร กระบวนการสรางวงจรรวมเบ้ืองตน โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกสและแผนวงจรพิมพ 
 
040613292 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี        3(2-2-5) 
  (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  การจับคูลาย
ผิว เสนโคงและพ้ืนผิว  การทําแอนิเมชัน    ตัวอยางการประยุกตทางการแพทยและในสาขาอ่ืน 
 
040613312 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร         3(2-2-5) 
   (Computer Game Design) 
  วิชาบังคับกอน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

การออกแบบเกมแบบสองมิติและสามมิติ ประเภทของเกม การออกแบบแนวคิด การสราง
ตนแบบ การออกแบบการควบคุมและสวนการติดตอ การออกแบบตัวละคร และรูปแบบการเลน ฉาก การ
วางโครงเรื่อง การกําหนดทาทางของตัวละคร หลักการทํางานเปนทีม กลยุทธการพัฒนา เอกสารการ
ออกแบบ และการเขาใจถึงอุตสาหกรรมเกม 
 
040613325 หลักภาษาโปรแกรม          3(2-2-5) 
  (Principles of Programming Languages) 
  วิชาบังคับกอน  : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
  การเปรียบเทียบลักษณะของภาษาคอมพิวเตอรในยุคตาง ๆ ดานขอกําหนดของภาษา 
รูปแบบไวยากรณภาษา รูปแบบวากยสัมพันธ ชนิดของตัวแปร วิธีการควบคุมการไหลของโปรแกรม 
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โครงสรางภาษาแบบบล็อก การเรียกตัวเอง การสรางฟงกชัน การสงผานพารามิเตอร ประเภทของ
ภาษาคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร เทคนิคพ้ืนฐานในการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร 
040613326  การพัฒนาเว็บ          3(2-2-5) 
       (Web Development)  

       วิชาบังคับกอน :  040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
เว็บ สถาปตยกรรมเว็บ อินเทอรเน็ตโพรโทคอล การออกแบบเว็บเพจ ภาษาสําหรับการ

โปรแกรมบนเว็บ ภาษามารกอัพ ภาษาบทคําสั่ง การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บและเครื่องมือ เฟรม
เวิรกในการพัฒนาเว็บ   
 
040613331 ระบบฐานขอมูล           3(2-2-5) 
  (Database Systems) 
  วิชาบังคับกอน :  040613202  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 
  ฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สถาปตยกรรมของระบบการจัดการฐานขอมูล การ
ออกแบบฐานขอมูล ภาษาสอบถาม การกูขอมูลและการควบคุมภาวะความพรอมกัน  ความปลอดภัยของ
ฐานขอมูล และการประยุกตใชระบบฐานขอมูล 
 
040613332 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร         3(3-0-6) 
   (Geographic Information System) 
  วิชาบังคับกอน : 040613331 ระบบฐานขอมูล  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการขอมูลและการประมวลผล 
การอางอิงพิกัดตําแหนงของขอมูลภูมิสารสนเทศ การเตรียมและนําเขาขอมูล การวิเคราะหและแปลผลขอมูล
ภูมิสารสนเทศ 
 
040613344    วิศวกรรมซอฟตแวร          3(3-0-6) 
  (Software Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : 040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  กระบวนการซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการและ
การสรางแบบจําลองซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การบริหารโครงการซอฟตแวร การวัดซอฟตแวร  
 
040613345    การบริหารโครงการ          3(3-0-6) 
  (Project Management) 
  วิชาบังคับกอน : 040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ                 
  วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกําหนดและเริ่มตนโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียน
ขายงาน การกําหนดเวลาโครงการภายใตทรัพยากรจํากัด การปฏิบัติโครงการ การปดโครงการ 
 
 
 
 



 
14 

 
 
040613348    การทดสอบซอฟตแวร          3(3-0-6) 
  (Software Testing)  
  วิชาบังคับกอน : 040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  การออกแบบชุดกรณีทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบกลองดํา เทคนิคการทดสอบแบบ
กลองขาว การทดสอบแบบแข็งแกรง การทดสอบโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 
การวางแผนการทดสอบและการสรางเอกสาร การทดสอบโดยการสํารวจ มโนทัศนเรื่องคุณภาพ การทดสอบ
แบบยูนิต การทดสอบแบบรวม การทวนสอบและการตรวจสอบ 
 
040613349    ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร        3(3-0-6) 
  (Human Computer Interaction) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
                  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธระหวางผูใชและคอมพิวเตอรทั้งใน
ดานซอฟตแวรและฮารดแวร วินัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการประเมินผลการดําเนินการโตตอบระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับใชกับมนุษย การรักษาความพึงพอใจของผูใชงาน 
 
040613351 เครือขายคอมพิวเตอร          3(3-0-6) 
  (Computer Networks) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  การสื่อสารขอมูล แบบจําลองอางอิงการเช่ือมตอระหวางระบบเปด (โอเอสไอ) แบบจําลอง
เกณฑวิธีควบคุมการขนสงขอมูล/เกณฑวิธีอินเทอรเน็ต (ทีซีพี/ไอพี)และหนาที่ของแตละช้ันการทํางานและ
โพรโทคอลสําคัญที่เกี่ยวของ 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 
 
040613374    ระบบปฏิบัติการ           3(3-0-6) 
     (Operating System) 
     วิชาบังคับกอน : 040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
     ระบบปฏิบัติการ  การจัดการโปรเซส เธรด การจัดตารางการทํางาน การประสานการ
ทํางานของโปรเซส การจัดการหนวยความจําและหนวยความจําเสมือน การติดตอระบบแฟมและการจัดเก็บ
ขอมูล ระบบประมวลผลแบบกระจายเบ้ืองตน ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ 
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040613393 วิธีการเชิงตัวเลข           3(3-0-6) 
  (Numerical Methods) 
  วิชาบังคับกอน : 040203101 คณิตศาสตร 1  
  การแทนที่ตัวเลขดวยคอมพิวเตอร รากสมการ ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง 
การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ การ
ประมาณคาฟงกชัน 
 
040613400 เตรียมสหกิจศกึษา           1(1-0-2) 
  (Pre-cooperative Education) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  ความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษา ระเบียบที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอมกอน
เขาปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา  
 
040613401 สหกิจศึกษา 1                   3(0-135-0) 
  (Co-operative Education I) 
  วิชาบังคับกอน :  040613400 เตรียมสหกิจศึกษา 
  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ ในภาคการศึกษาฤดูรอน เพ่ือศึกษา
โครงงานหรืองานวิจัยที่จะทํารวมกับสถานประกอบการ ภายใตการกํากับ ดูแล และประเมิน โดยผูนิเทศงาน
ของสถานประกอบการรวมกับคณาจารยนิเทศของภาควิชา  
 
040613402 สหกิจศึกษา 2                 6(0-270-0) 
  (Co-operative Education II) 
  วิชาบังคับกอน :  040613401 สหกจิศึกษา 1 
  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการตอจากการปฏิบัติงานในรายวิชา   
สหกิจศึกษา 1 อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ เปนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
โครงงานหรืองานวิจัยที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ นักศึกษารายงานการปฏิบัติงานตอคณาจารยนิเทศตาม
แผนการนิเทศงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณใหภาควิชาและผานการประเมินจากผูนิเทศงานและคณาจารยของภาควิชา 
 
040613404 โครงงานพิเศษ 1                    1(0-2-1) 
  (Special Project I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
   การนําเสนอโครงงานที่เก่ียวกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรเพ่ือฝกใหนักศึกษาเกิดทักษะใน
การคนควา รวบรวมงานที่เก่ียวของเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาโครงงานที่เสนอ นักศึกษาจะตองผานการ
สอบหัวขอโครงงาน สงรายงานความคืบหนาและผานการสอบโครงงาน 
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040613405 โครงงานพิเศษ 2                    3(0-6-3) 
  (Special Project II) 
  วิชาบังคับกอน :  040613404 โครงงานพิเศษ 1 
  การพัฒนาโครงงานที่นําเสนอในวิชาโครงงานพิเศษ 1 เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรูและความ
ชํานาญในดานวิทยาการคอมพิวเตอรโดยการปฏิบัติจริง นักศึกษาจะตองสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณและ
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 Images and Animations) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
     การสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การทําสตอรีบอรด การทําตัวแบบ การสรางลาย
ผิวใหกับวัตถุ และการใชโปรแกรมประยุกต 
 
040613424 การโปรแกรมช้ันสูง          3(3-0-6) 
  (Advanced Programming) 
  วิชาบังคับกอน  :  040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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  การตรวจหาและแกขอผิดพลาด การโปรแกรมควบคุมจียูไอ การเช่ือมตอฐานขอมูล การ
เขียนโปรแกรมควบคุมโปรเซส การโปรแกรมแบบมัลติเธรด การโปรแกรมบนซอคเก็ต การโปรแกรมเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร 
040613425 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเคลื่อนที่      3(3-0-6) 
  (Mobile Application Development) 
  วิชาบังคับกอน  :  040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
  สภาพแวดลอมการพัฒนาโปรแกรม สถาปตยกรรมระบบ การออกแบบโปรแกรม การ
จัดการหนวยความจํา การจัดการจียูไอ การจัดการขอมูล การเช่ือมตอเครือขาย การดึงขอมูลจากยูอารแอล 
ระบบจีพีเอส การตรวจจับการเคลื่อนไหว การพัฒนากราฟกสและมัลติมีเดีย การทดสอบระบบ การเผยแพร 
 
040613437 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                 3(3-0-6) 
  (Management Information System) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอมูลและเครือขายทางคอมพิวเตอร
เพ่ือการบริหาร การวิเคราะหและออกแบบระบบขอมูลสําหรับการบริหาร  การออกแบบการประมวลผล
ขอมูล  ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบผูเช่ียวชาญ การจัดการระบบขอมูลและการควบคุมการ
ทํางานการใชระบบสารสนเทศในการบริหารองคกร 
 
040613438 ขอมูลขนาดใหญ        3(2-2-5) 
  (Big Data) 

วิชาบังคับกอน : 040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 
                     วิวัฒนาการ คุณลักษณะและความสําคัญ การรวบรวมขอมูล การทําความสะอาดขอมูล การ
นอรมอรไลซขอมูล วิธีการประมวลผลขอมูล เทคโนโลยีสําหรับโครงสรางจัดเก็บ การเขาถึงขอมูลแบบไร
โครงสราง การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือประมวลผลขอมูลบนกลุมเมฆ 
 
040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟตแวร                3(2-2-5) 
  (Software Engineering Practicum) 
  วิชาบังคับกอน : 040613344 วิศวกรรมซอฟตแวร 
     หลักการพ้ืนฐานกระบวนการผลิตซอฟตแวร แนวทางปฏิบัติการสราง ความตองการ      
การออกแบบ การทดสอบ และการสรางแผนการพัฒนาซอฟตแวร 
 
040613447 วิศวกรรมความตองการ       3(3-0-6) 
   (Requirement Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : 040613241 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

กระบวนการวิศวกรรมความตองการ การดึงความตองการของผูใชออกมา การวิเคราะห
ความตองการและการเจรจาตอรองความตองการ การใหลําดับความสําคัญกับความตองการ การตรวจสอบ
ความตองการ การจัดการกับความตองการ 
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040613457 การสื่อสารไรสาย        3(3-0-6) 
  (Wireless Communications) 
  วิชาบังคับกอน :  040613351 เครือขายคอมพิวเตอร 
  ระบบการสื่ อสารไร สาย มาตรฐานการสื่ อสารไร สาย เครื อข ายขอมูล ไร สาย 
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง ระบบการสื่อสารสวนบุคคล การสื่อสารดาวเทียม หัวขอดานโพรโทคอล 
ประสิทธิภาพในการสื่อสารไรสายและเทคโนโลยีไรสายสมัยใหม 
 
040613458 เว็บเชิงความหมาย       3(3-0-6) 
  (Semantic Web) 
  วิชาบังคับกอน :  040613326 การพัฒนาเว็บ  
                  เว็บและเว็บเชิงความหมาย ภาษาเชิงความหมาย การเรียกคนเอกสารเชิงความหมาย การ
ประมวลผลคําสั่งเรียกคนเชิงความหมาย ภาษากฎสําหรับเว็บเชิงความหมาย การพัฒนาแอพพลิเคชันเว็บเชิง
ความหมาย 
 
040613459 สถาปตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอรวิส     3(3-0-6) 
  (Service-oriented Architecture and Web Services) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  การบริการและองคประกอบสถาปตยกรรมเชิงบริการ  การพัฒนาโปรแกรมเชิงบริการ   
โพรโทคอลและการสื่อสารขอมูลระหวางเว็บเซอรวิส  รายละเอียดและขอกําหนดของเว็บเชอรวิส การรักษา
ความปลอดภัยของเว็บเซอรวิส  คณุภาพของบริการ   การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจกับเว็บเซอรวิส 
 
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 
 
040613464 ชีวสารสนเทศศาสตร         3(3-0-6) 
   (Bioinformatics) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ชีวสารสนเทศศาสตรในงานยุคหลังจีโนมิก การคนหาและการคนคืนขอมูลจากฐานขอมูล
สาธารณะ การเปรียบเทียบลําดับเบสแบบจับคู การเปรียบเทียบลําดับเบสจากยีนหลายเสนพรอมกัน การ
คนหาความเหมือน ตนไมวงศวานวิวัฒนาการ ตนไมตัดสินใจ การเรียนรูแบบมีผูสอน การเรียนรูแบบไมมี
ผูสอน การประเมินความถูกตองของการเรียนรู 
 
040613467 การเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร                 3(2-2-5) 
  (Machine Learning) 
  วิชาบังคับกอน : 040613202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 
  ทฤษฎีการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูลเบ้ืองตน การเรียนรูแบบมี
ผูสอน โครงขายประสาทเทียมเบ้ืองตน การเรียนรูแบบใชระยะทาง การเรียนรูตนไมเพ่ือการตัดสินใจ การ
เรียนรูแบบเบยเซียน การเลือกและการสกัดคุณลักษณะเฉพาะ การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การจัดกลุมขอมูล 
เทคนิควิเคราะหขอมูลแบบถดถอย 
 
040613476 เครื่องมือยูนิกซ        3(2-2-5) 
     (UNIX Tools) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
     โครงสรางของระบบปฏิบัติการยูนิกซ สภาพแวดลอมระบบปฏิบัติการยูนิกซ คําสั่งพ้ืนฐาน 
คําสั่งชวยเหลือ ระบบไฟล โปรเซส เปลือกระบบ คําสั่งกรองขอมูล นิพจนปกติ คําสั่งชวยการพัฒนาโปรแกรม 
การโปรแกรมเปลือกระบบ คําสั่งประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 
 
040613477 การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ      3(2-2-5) 
  (UNIX Operating System Administration) 
  วิชาบังคับกอน : 040613476 เครื่องมือยูนิกซ 
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  หลักการและแนวคิดในการดูแลระบบ การติดต้ังและการปรับแตงระบบปฏิบัติการ การ
ปรับแตงระบบไฟล ฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดการบัญชีรายช่ือ การรักษาความปลอดภัยและการสํารอง
ขอมูล การติดต้ังบริการ การตรวจสอบ เฝาระวังเครื่องใหบริการ 
 
 
040613479 การออกแบบระบบฝงตัว       3(3-0-6) 
    (Embedded System Design) 
     วิชาบังคับกอน : 040613272 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
  ระบบเครือขายฝงตัว พ้ืนฐานการใชงานเซ็นเซอรชนิดตาง ๆ การสื่อสัญญาณ ระบบ
เครือขาย การโปรแกรมระบบฝงตัว 
 
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 : 040613101 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
    ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร ภัยคุกคามตอระบบคอมพิวเตอร การรักษาความมั่นคง
ของซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ ฐานขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การเขารหัสขอมูล การวางแผนและ
บริหารจัดการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร กฎหมายที่เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร จรรยาบรรณสําหรับนักคอมพิวเตอร 
 
040613497 นิติวิทยาศาสตรเชิงดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Digital Forensic Science) 
  วิชาบังคับกอน : 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร 

การเจาะระบบ โปรแกรมไวรัส การคุกคาม การโจมตี และการปองกันระบบเครือขาย 
พัฒนาการของรูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและผูกอการรายแบบดิจิทัล กฎหมายเพ่ือการปองกัน
และการตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 
 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1        3(3-0-6) 
  (English I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  
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                  การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและยอหนาที่มีโครงสราง
ไมซับซอน การฝกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
 
080103002 ภาษาอังกฤษ 2         3(3-0-6) 
  (English II) 
  วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 
  การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสรางซับซอน
และยอหนาขนาดสั้น การฝกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองและการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
080103012 การอาน 1        3(3-0-6) 
  (Reading I) 
    วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 
  เทคนิคและกลวิธีการอาน พัฒนาทักษะการอานโดยการทํากิจกรรมในช้ันเรียนและ
การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 
 
080103014 การเขียน 1        3(3-0-6) 
  (Writing I) 
     วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
  การเขียนยอหนา การเขียนเลาเรื่อง องคประกอบของยอหนา กระบวนการเขียน กิจกรรม
การใหขอมูลปอนกลับจากเพ่ือนและครูผูสอน  
 
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
  (English Conversation I) 
  วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
  ทักษะการออกเสียงและการพูดเบ้ืองตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง 
การบรรยายลักษณะสิ่งตาง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น 
 
080103018   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน              3(3-0-6) 
   (English for Work) 
               วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  

ทักษะการใชภาษาเพ่ือการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การตอนรับลูกคาและผู
เยี่ยมชม การเจรจาตอรอง การนําเสนอแผนงานและสินคาของบริษัท การเขียนและการนําเสนอโครงการ 
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080203901 มนุษยกับสังคม        3(3-0-6) 
  (Man and Society) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

ความสัมพันธของมนุษยและสงัคม สังคมมนุษยและการต้ังถิ่นฐาน การจดัระเบียบสังคม 
วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคมและการพัฒนาสังคม  
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
      (Law for Everyday Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
     (Economy and Everyday Life) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร 
เงินเฟอ เงินฝด การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันในดานตางๆของมนุษย 
 
080303501 บาสเกตบอล        1(0-2-1) 
  (Basketball) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม  
การฝกทักษะเบ้ืองตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชมที่ดี 
 
080303503 แบดมินตัน        1(0-2-1) 
  (Badminton) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม  การ
ฝกทักษะเบ้ืองตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมที่ดี 
 
080303504 ลีลาศ         1(0-2-1) 
  (Dancing) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบ้ืองตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝง
ความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม 
 
080303601 มนุษยสัมพันธ        3(3-0-6) 
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  (Human Relations) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอ่ืน การพัฒนา
ตนเอง การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง สังคม 
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ 
 
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค     3(3-0-6) 
     (Systematic and Creative Thinking) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  ระบบ พ้ืนฐานการทํางานของสมอง  กระบวนการทางจิตวิทยาในการเขาใจความคิดของ
มนุษย การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสังเคราะห  
ความคิดสรางสรรค  การคิดเชิงบูรณาการ  และวิธีพัฒนาการคิด 
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