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 แผนการศึกษาสําหรับนกัศึกษาโครงการพิเศษ (สอภาษา) นกัศึกษารหัส 64-68 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

  

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
   

040203101 คณิตศาสตร 1  
Mathematics I 

3(3-0-6) 

040613100 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 
(Fundamental of Computer Science and Professional Issues) 

3(3-0-6) 

040613103 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
(Discrete Mathematics for Computer Science) 

 3(3-0-6) 

040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 
(Computer Programming I) 

3(2-2-5) 

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(x-x-x) 

0802xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 
(Social Sciences Elective Course) 

3(x-x-x) 

   
 รวม 18(x-x-x) 
   

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
   

040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร  
(Statistics for Engineers and Scientists) 

3(3-0-6) 

040613104 คณิตศาสตรสําหรับการคณนา 
(Mathematics for computing) 

3(3-0-6) 

040613203 การโปรแกรมเชิงโครงสราง 
(Structured Programming) 

3(2-2-5) 

040613301 ระบบฐานขอมูล 
(Database System) 

3(2-2-5) 

040613303 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
 (Human Computer Interaction) 

3(3-0-6) 

040613501 องคประกอบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
(Computer Organization and Operating System) 
 

3(3-0-6) 

 รวม 18(x-x-x) 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
   
040613105 วิธีการเชิงตัวเลข  

(Numerical Method) 
3(3-0-6) 

040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
(Object-oriented Programming)  

3(2-2-5) 

040613205 โครงสรางขอมูล 
(Data Structure) 

3(2-2-5) 

040613302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ 
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

3(3-0-6) 

   
 รวม 18(x-x-x) 
   

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
   

040613206 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี 
(Design and Analysis of Algorithm) 

3(2-2-5) 

040613306 วิศวกรรมซอฟตแวร 
(Software Engineering) 

3(3-0-6) 

040613502 เครือขายคอมพิวเตอร 
(Computer Network) 

3(2-2-5) 

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร 
(Computer System Security) 

3(3-0-6) 

040613701 ระบบอัจฉริยะ 
(Intelligent System) 

3(2-2-5) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

3(3-0-6) 

   
 รวม 18(x-x-x) 
   
   



 

 

3 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
   

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ    
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ    
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ    
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ    
(Professional 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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โครงการปกติ 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

   
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ         

(Design Thinking) 
3(3-0-6) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ     
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ     
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ     
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

3(3-0-6) 

0803xxxxxx วิชาเลือกในกลุมกีฬาและนันทนาการ 
(Sport and Recreation Elective Course) 

1(0-2-1) 

 
 

รวม 16(x-x-x) 

   
ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

 นักศึกษาจะตองเขาฝกงานภาคสนาม เปนเวลาอยางนอย 240 ช่ัวโมง โดยนักศึกษาที่จะเขารับการ
ฝกงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
040613141 โครงงานพิเศษ 1 

(Special Project I) 
1(0-2-1) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ   
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ   
(Professional 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) 
   

040613142 โครงงานพิเศษ 2 
(Special Project II) 

3(0-6-3) 

0802xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 
(Social Sciences Elective Course) 

3(x-x-x) 

0803xxxxx วิชาเลือกในกลุมมนุษยศาสตร 
(Humanities Elective Course) 

3(x-x-x) 

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) 

   
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ         

(Design Thinking) 
3(3-0-6) 

040613130 เตรียมสหกิจศกึษา 
(Pre-cooperative Education) 

1(1-0-2) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ     
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ     
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

040613xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพ     
(Professional Elective Course) 

3(x-x-x) 

080103xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 
(Language Elective Course) 

 3(3-0-6) 
 

0803xxxxxx วิชาเลือกในกลุมกีฬาและนันทนาการ 
(Sport and Recreation Elective Course) 
 

1(0-2-1) 

 รวม   17(x-x-x) 
   

ปที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
   

040613131 สหกิจศึกษา 1 
(Co-operative Education I) 

3(135 ช่ัวโมง) 

   
 รวม 3(135 ชั่วโมง) 
   

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
   

040613132 สหกิจศึกษา 2 
(Co-operative Education II) 

6(270 ช่ัวโมง) 

 รวม 6(270 ชั่วโมง) 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 
   

04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(Science and Mathematics Elective Course) 

3(3-0-6) 

0802xxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาสังคมศาสตร 
(Social Sciences Elective Course) 

3(x-x-x) 

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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คําอธิบายรายวิชา 

040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ                  3(3-0-6) 
                     (Design Thinking) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
            Prerequisite :  None 

          การคิดเชิงออกแบบสําหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ บริการ และกลยุทธใหเปนนวัตกรรม การ
ออกแบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง การเขาใจอยางลึกซึ้ง การนิยาม และตีกรอบปญหา การระดมความคิด การ
สรางตนแบบ และการทดสอบ การทํางานเปนทีมและสภาวะแวดลอมในการทํางานที่สนับสนุนความคิด
สรางสรรคและแนวความคิด 
                     Design thinking for product designers, service and strategy to innovation; 
human-centered design; empathy, define, ideate, prototype, and test; team-working and 
working environment to support creativity and idea. 

 
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน                       3(3-0-6) 
                     (Chemistry in Everyday Life) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite :  None 
ผลิตภัณฑเคมีตางๆในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความสะอาด สารเติมแตงในอาหาร 

นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต ยารักษาโรค ผลิตภัณฑที่เก่ียวกับ
การเกษตร การใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมีเบ้ืองตน 

Ingredients and properties of chemical products in everyday’ s life :  soap, 
toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, cosmetic products, paper, 
adhesives, cement, medicine, and agricultural chemicals, proper uses of chemical 
products and proper first-aid treatment due to chemical exposure 

 
040203101 คณิตศาสตร 1                             3(3-0-6) 
  (Mathematics I)  
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

           Prerequisite :  None 
  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน ความชันเสนโคง อนุพันธของฟงกชัน ความเร็วและอัตรา
การเปลี่ยนแปลง สูตรเบ้ืองตนสําหรับหาอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง อนุพันธของฟงกชันแฝงและสมการอิงตัว
แปรเสริม อนุพันธของฟงกชันมูลฐาน การประยุกตของอนุพันธ เสนสัมผัสและเสนต้ังฉาก มุมที่เสนโคงตัดกัน 
อัตราสัมพัทธ คาสูงสุดและคาตํ่าาสุด กฎของโลปตาล อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไมจํากัดเขต การหา
พ้ืนที่ระหวางเสนโคง เทคนิคการอินทิเกรต 
                     Limit and continuity of functions, slope of curves, derivatives of functions, 
velocity and rate of change, differentiation formulas, higher order derivative, derivatives 
of elementary functions and implicit functions, parametric equations, applications of 
differentiation:  tangent and normal lines, angles of intersection of curves, related rates, 
maxima and minima, L’ Hospital’ s rule; definite and indefinite integrals, area between 
curves, techniques of integration. 
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040313016 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
  (Physics in Daily Life) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
      Prerequisite :  None 

          การคนพบทางฟสิกสที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย ความสําคัญของฟสิกสตอ
วิวัฒนาการของประชาคมโลก รูจักเขาใจความสัมพันธกับปรากฏการณธรรมชาติ การนําความรูทางฟสิกสมา
ประยุกตในชีวิตประจําวัน 
                    Physics discovery with impact on human society, importance of physics on 
global community evolution, understanding the relation between physics and natural 
phenomena, application of physics in daily life. 
 
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
      (Biology in Daily Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite :  None 
      ความหมายของชีววิทยา คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต รางกายของมนุษย พันธุศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน มนุษยกับจุลินทรีย ความสําคัญและการใชประโยชนจากชีววิทยาในชีวิตประจําวัน 
                     Definition of biology, characteristic of life, human body, genetic in daily 
life, man and microorganisms, importance and application of biology in daily life. 
 
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน                     3(3-0-6) 
     (Food in Daily Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  Prerequisite :  None 
      อาหารและความตองการพ้ืนฐานของมนุษย วัตถุดิบอาหาร อาหารอินทรีย สินคาเกษตร
และอาหารกับเครื่องหมาย หลักเบ้ืองตนของการถนอมและเก็บรักษาอาหาร สารพิษในอาหาร วัตถุเจือปน
อาหารและจุลินทรีย แนวทางการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

             Food and basic human needs; raw materials for food; organic foods; 
agricultural and food products; food quality symbols; basic food preservation and processing; 
toxic substances in food; food additives; microorganisms; guidance for processing and 
consumption safety food. 
   
 
 
 
040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร           3(3-0-6) 
  (Statistics for Engineers and Scientists)  
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  Prerequisite :  None 
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 ความหมายของสถิติ แซมเปลสเปซและความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปน
ของตัวแปรสุม คาคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเน่ืองและ
ตอเน่ืองบางชนิด การแจกแจง 2, ,Z t χ  และ F การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของคาเฉลี่ย ความ

แปรปรวนและสัดสวนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การ
วิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงาย และการประยุกตกับงานดานวิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

Overview statistics, sample space and probability, random variables, probability 
function of random variable, expectation and variance, some probability distribution of discrete 
and continuous random variables, Z- distribution, t- distribution, 2χ - distribution and F-
distribution, estimations and tests of hypothesis on mean, variance and proportion in case of 
one population and two populations, one-way analysis of variance, simple linear correlation 
and regression analyses and applications in engineering and sciences. 
 
040613100 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ               3(3-0-6) 
  (Fundamental of Computer Science and Professional Issue) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  Prerequisite :  None 
            องคประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร ระบบจํานวน ระบบเครือขาย ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล การประมวลผลแบบคลาวด การเขียนผังงานและรหัสจําลอง กระบวนทัศนการ
โปรแกรม อาชีพในสายคอมพิวเตอร นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว  

Fundamental component of computer system; number system; network  
system; operating system; database system; cloud computing; flowchart and pseudocode; 
programming paradigm; computer career; privacy policy. 
 
040613103    คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร          3(3-0-6) 
     (Discrete Mathematics for Computer Science) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี
  Prerequisite :  None 
    เซตและการพิสูจน ตรรกะ ความสัมพันธ ฟงกชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธแบบเวียนเกิด 
ทฤษฎีกราฟ 
  Set and proof; logic; relation; function; algorithm; recurrence relation; graph 
theory. 
 
 
040603104 คณิตศาสตรสําหรับการคณนา                  3(3-0-6) 
  (Mathematics for Computing)  
  วิชาบังคับกอน : 040203101 คณิตศาสตร 1 

Prerequisite :   040203101 Mathematics I  
  เมทริกซ การดําเนินการเมทริกซ เมทริกซผกผัน สมการเชิงเสน สเกลารและเวกเตอร 
พีชคณิตเวกเตอร คาไอเกน ไอเกนเวกเตอร ลําดับ อนุกรม อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอร 
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         Matrix; matrix operation; matrix inverse; linear equation; scalar and vector; 
vector algebra; Eigen value; Eigen vector; sequence; series; power series; Taylor series 
 
040613105 วิธีการเชิงตัวเลข           3(3-0-6) 
  (Numerical Method) 
  วิชาบังคับกอน : 040613104  คณิตศาสตรสําหรับการคณนา 

Prerequisite  :  040613104   Mathematics for Computing   
  การแสดงคาตัวเลข รากสมการ การประมาณคาในชวงและการประมาณคาขอบ การหา
อนุพันธเชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธและการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข การประมาณคา
ฟงกชัน 
  Numerical representation; root of equation; interpolation and approximation 
of boundary value; numerical differentiation; numerical integration; differential equation and 
numerical solution; approximation of function. 
 
040613111    ดิจิทัลและระบบตรรกะ              3(3-0-6) 
     (Digital and Logic System) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite :  None  
     ฟลิปฟลอป วงจรนับ รีจิสเตอร หนวยความจํา วงจรซิงโครนัสซีเควนเชียล วงจร              
อะซิงโครนัสซีเควนเชียล การวิเคราะหและการออกแบบวงจรซีเควนเชียล 

Flip-Flop; counter circuit; register; memory; synchronous sequential circuit;  
asynchronous sequential circuit; sequential circuit analysis and design. 
 
040613112    การออกแบบวงจรดิจิทัล                   3(3-0-6) 
    (Digital Circuit Design) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite :  None  
                      ระบบตัวเลข รหัส ลอจิกเกท พีชคณิตแบบบูล วงจรคอมไบเนชัน แผนที่คารโน วงจรเลข
คณิต วงจรการเขารหัส วงจรการถอดรหัส วงจรอิเล็กทรอนิกส  
                      Number system; code; logic gate; boolean algebra; combination circuit; 
Karnaugh map; arithmetic circuit; encoder circuit; decoder circuit; electronic circuit.  
 
040613130 เตรียมสหกิจศกึษา           1(1-0-2) 
  (Pre-cooperative Education) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite :  None  
  พ้ืนฐานเก่ียวกับสหกิจศึกษา ระเบียบที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา การสัมมนา การเตรียม
ความพรอมกอนเขาปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา  
                      Fundamental of cooperative education; regulation of cooperative 
education; special seminar; pre-cooperative education activities. 
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040613131 สหกิจศึกษา 1                       3(135 ช่ัวโมง) 
  (Co-operative Education I) 
  วิชาบังคับกอน :  040613130 เตรียมสหกิจศึกษา 

Prerequisite :   040613130 Pre-cooperative Education 
  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการในภาคการศึกษาฤดูรอน เพ่ือศึกษา
โครงงานหรืองานวิจัยที่จะทํารวมกับสถานประกอบการ ภายใตการกํากับ ดูแล และประเมินโดยผูนิเทศงาน
ของสถานประกอบการรวมกับคณาจารยนิเทศของภาควิชา นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ 
                     Internship at cooperative enterprises in summer semester to conduct a project 
or research work under supervision and guidance of experts in the workplace and cooperative 
advisors; presenting the result to the committee. 
 
040613132 สหกิจศึกษา 2              6(270 ช่ัวโมง) 
  (Co-operative Education II) 
  วิชาบังคับกอน :  040613131 สหกจิศึกษา 1 

Prerequisite :   040613131 Co-operative Education I  
  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการตอจากการปฏิบัติงานในรายวิชา     
สหกิจศึกษา 1 อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ เปนการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
โครงงานหรืองานวิจัยที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ นักศึกษารายงานและนําเสนอการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณใหภาควิชาและผานการประเมินจากผูนิเทศงานและคณาจารยของภาควิชา 
                     Continuous internship at cooperative enterprises from Co-operative eduction 
I at least one semester to develop project or do research successfully; student must report 
the findings in special project form to supervisor and department committee.  
 
040613141 โครงงานพิเศษ 1                    1(0-2-1) 
  (Special Project I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite :  None  
            การศึกษาคนควาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ การรวบรวมความตองการ การวิเคราะห
ปญหา  การออกแบบแนวทางแกปญหา การประเมินประโยชนการใชงาน การนําเสนอเคาโครง 

           Study of related theory and research; requirement gathering; problem 
analysis; solution design; utility evaluation; proposal presentation. 
 
040613142 โครงงานพิเศษ 2                       3(0-6-3) 
  (Special Project II) 
  วิชาบังคับกอน :  040613141  โครงงานพิเศษ 1 

Prerequisite :   040613141  Special Project I 
  การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การนําไปใชงาน การสงมอบระบบ การวางแผนการ
บํารุงรักษา การทําปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ การสอบปองกันโครงงาน 



 

 

13 

                     System implementation; system testing; deployment; deliver; maintenance 
planning; thesis writing; defense examination.  
 
040613151 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1         3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Computer Science I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite :  None  
  หัวขอทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ไมไดบรรจุอยูในวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอรในขณะน้ัน 
                    Computer science topic that is not inclusive to the curriculum.  The topic 
should relate to emerging computer science issue.   
 
040613152 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2       3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Computer Science II) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite :  None  
  หัวขอทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ไมไดบรรจุอยูในวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอรในขณะน้ัน 
                    Computer science topic that is not inclusive to the curriculum.  The topic 
should relate to emerging computer science issue.   
 
040613153 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3                          3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Computer Science II) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite :  None  
  หัวขอทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรที่ไมไดบรรจุอยูในวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอรในขณะน้ัน 
                    Computer science topic that is not inclusive to the curriculum.  The topic 
should relate to emerging computer science issue.   
040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1                            3(2-2-5) 
  (Computer Programming I) 
  วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite :   None 
  กระบวนการแกปญหา ขั้นตอนวิธี ทักษะการแกปญหา พ้ืนฐานการโปรแกรมเบ้ืองตน 
ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม ชนิดของขอมูล ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ ตัวดําเนินการทางตรรกะ 
           Problem solving process; algorithm; problem solving skill; basic programming; 
program workflow; data type; comparison operators; logical operators.  
 
040613203 การโปรแกรมเชิงโครงสราง         3(2-2-5) 
  (Structured Programming)  
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  วิชาบังคับกอน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 
Prerequisite :  040613201 Computer Programming I 

  ชนิดขอมูลแบบพ้ืนฐานและแบบกําหนดเอง การโปรแกรมแบบโครงสราง การเรียกซ้ํา การ
นําเขาและสงออกไฟล พอยตเตอร การแกปญหาดวยการโปรแกรม 
           Primitive and user defined data type; structure programming; recursion; file 
input and output; pointer; programming problem solving. 
 
040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                             3(2-2-5) 
  (Object-oriented Programming) 
  วิชาบังคับกอน : 040613203 การโปรแกรมเชิงโครงสราง 

Prerequisite :   040613203 Structured Programming  
  กระบวนทัศนการโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดขอมูลแบบนามธรรม ชนิดขอมูลแบบทั่วไป วัตถุ
และคลาส การหอหุมและการซอนขอมูล การสืบทอด การพองรูป สวนตอประสานผูใชแบบกราฟก          
การจัดการอีเวนท การจัดการขอผิดพลาด เธรด 
  Object-oriented programming paradigm; abstract data type; generic data type; 
object and class; encapsulation and information hiding; inheritance; polymorphism; graphic 
user interface; event handling; error handling; thread. 
 
040613205    โครงสรางขอมูล                       3(2-2-5) 
     (Data Structure) 
     วิชาบังคับกอน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

Prerequisite :  040613201 Computer Programming I 
     กองซอน แถวคอย แถวคอยแบบวงกลม แถวคอยตามลําดับความสําคัญ ฮีป ตนไมแบบ
ทวิภาค ตนไมคนแบบทวิภาค ตารางแฮช กราฟ 

Stack; queue; circular queue; priority queue; heap; binary tree; binary search  
tree; hash table; graph.  
 
040613206 การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี                                   3(2-2-5) 
  (Design and Analysis of Algorithm) 
  วิชาบังคับกอน :  040613205  โครงสรางขอมูล 

Prerequisite :   040613205  Data Structure 
  กลยุทธของขั้นตอนวิธี การวิเคราะหขั้นตอนวิธี สัญกรเชิงเสนกํากับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง
และการคนหา การแบงแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมบ เทคนิคการยอนรอย 
  Algorithm strategy;  algorithm analysis; asymptotic notation;  sorting and 
searching algorithm; divide and conquer; dynamic programming; greedy technique; 
backtracking technique. 
 
040613207 หลักภาษาโปรแกรม            3(2-2-5) 
  (Principles of Programming Language) 
  วิชาบังคับกอน  :  040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
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Prerequisite   :  040613204 Object-Oriented Programming 
          กระบวนทัศนภาษาการโปรแกรม ไวยากรณ วากยสัมพันธ วิวัฒนาการของภาษาการ

โปรแกรม ตัวแปร ชนิดขอมูล หนวยเก็บพ้ืนที่ การผูกมัด คําสั่งควบคุม โปรแกรมยอย การสงผานพารามิเตอร 
การโปรแกรมในกระบวนทัศนเชิงวัตถุ เชิงบังคับ เชิงตรรกะ และเชิงฟงกชัน 
  Programming language paradigm; grammar; syntax; programming language 
evolution; variable; data type; storage; binding; control statement; subprogram; parameter 
passing; programming in object- oriented, imperative, logic, and functional programming 
paradigm. 
 
040613301 ระบบฐานขอมูล                    3(2-2-5) 
  (Database System) 
  วิชาบังคับกอน :  040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

Prerequisite :   040613201 Computer Programming I 
  ประเภทของฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สถาปตยกรรมฐานขอมูล การออกแบบ
ฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน การเช่ือมโยงระดับแนวคิด ภาษาสอบถาม การควบคุมภาวะความพรอม
กัน การกูขอมูล ความปลอดภัยของฐานขอมูล ฐานขอมูลโนเอสคิวแอล 

         Type of database; relational database system; database architecture; database 
design; normalization; conceptual mapping; query language; concurrency control; data 
recovery; database security; NoSQL database. 

 
 
 
 
 
 

040613302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ           3(3-0-6) 
  (System Analysis and Design) 
  วิชาบังคับกอน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1   

Prerequisite :  040613201 Computer Programming I 
  กระบวนการพัฒนาระบบ สถาปตยกรรมระบบ การกําหนดความตองการ แผนภาพยูสเคส 
แผนภาพคลาส แผนภาพกระแสการไหลของขอมูล แผนภาพลําดับ แผนภาพสถานะ แผนภาพกิจกรรม 
ฐานขอมูล  สวนตอประสานผูใช การจัดทําระบบ การทดสอบระบบ การบํารุงรักษาระบบ 

System development process; system architecture; requirement  
determination; usecase diagram; class diagram; data flow diagram; sequence diagram; state 
diagram; activity diagram; database; user interface; system implementation; system testing; 
system maintenance. 
 
040613303    ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร                   3(3-0-6) 
  (Human Computer Interaction) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
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Prerequisite :   None 
                  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธระหวางผูใชและคอมพิวเตอรทั้งใน
ดานซอฟตแวรและฮารดแวร วินัยของการออกแบบ การประเมินผลการกระทําโตตอบ สวนตอประสานผูใช
อัจฉริยะ กระบวนการเชิงสัญลักษณระหวางคนและคอมพิวเตอร ความพึงพอใจของผูใช  
                     Human and computer interaction; interaction between user and computer in 
both software and hardware; design discipline; evaluation of interactive action; intelligent 
user interface; semiotics process between human and computer; user satisfaction. 
 
040613304    การบริหารโครงการ                      3(3-0-6) 
  (Project Management) 
  วิชาบังคับกอน : 040613302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ     

Prerequisite :  040613302 System Analysis and Design             
  วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกําหนดและเริ่มตนโครงการ การวางแผนโครงการ แผนภาพ
ขายงาน การจัดตารางเวลาโครงการภายใตขอจํากัดทางทรัพยากร การปฏิบัติโครงการ การปดโครงการ 
กระบวนการพัฒนาแบบอไจล  

Project life cycle; project definition and initiation; project planning; network 
diagram; project scheduling with resource constraints; project execution; project closing; agile 
development process. 

 
 
 
 
 

040613305 สถาปตยกรรมซอฟตแวร          3(3-0-6) 
  (Software Architecture)  
  วิชาบังคับกอน : 040613302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

Prerequisite :  040613302 System Analysis and Design             
  แนวคิดของการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร กรอบงานสถาปตยกรรมซอฟตแวร 
แมแบบการออกแบบซอฟตแวร สถาปตยกรรมซอฟตแวรแบบคลาวด แบบเอ็มวีซี แบบกริดและแบบไมโคร
เซอรวิส แมแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวรสมัยใหม เครื่องมือออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร การจัดทํา
สถาปตยกรรมซอฟตแวร  

Software architecture design concept; software architecture framework; 
software design pattern; cloud, MVC, grid and microservice software architecture; modern 
software architecture pattern; software architecture design tool; software architecture 
implementation. 
 
040613306    วิศวกรรมซอฟตแวร                   3(3-0-6) 
  (Software Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : 040613302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

Prerequisite :  040613302 System Analysis and Design             
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  กระบวนการซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ 
กระบวนการและแบบจําลอง การออกแบบซอฟตแวร การบริหารโครงการ คุณภาพซอฟตแวร การพัฒนา
ซอฟตแวรแบบอไจล เครื่องมือพัฒนาซอฟตแวรสมัยใหม  

Software process; software process improvement; requirement engineering; 
process and model; software design; project management; software quality; agile software 
development; modern software development tool. 
 
 
040613307    การทดสอบซอฟตแวร                   3(3-0-6) 
  (Software Testing)  
  วิชาบังคับกอน : 040613302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

Prerequisite :  040613302 System Analysis and Design            
  เทคนิคการทดสอบ การทดสอบแบบยูนิต การทดสอบแบบรวม การทดสอบอัตโนมัติ การ
ออกแบบชุดกรณีทดสอบ การวางแผนการทดสอบและการจัดทําเอกสาร การทวนสอบและการตรวจสอบ 
คุณภาพของรหัสโปรแกรม การควบคุมเวอรชัน การทดสอบโปรแกรมประยุกต โรบอตเฟรมเวิรค การทดสอบ
และรับประกันคุณภาพซอฟตแวร  

         Testing technique; unit testing; integration testing; automation test; test case 
design; test plan and documentation; verification and validation; code quality; version 
control; application program testing; robot framework; software testing and quality assurance. 
 
 
040613308 วิศวกรรมความตองการ          3(3-0-6) 
   (Requirement Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : 040613302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

Prerequisite :  040613302 System Analysis and Design             
                     กระบวนการวิศวกรรมความตองการ การรวบรวมความตองการของผูใช การวิเคราะหความ
ตองการและการเจรจาตอรอง การใหลําดับความสําคัญกับความตองการ การตรวจสอบความตองการ การ
จัดการกับความตองการ  
                     Requirement engineering process; user requirement gathering; requirement 
analysis and negotiation; requirement prioritization; requirement validation; requirement 
management. 
 
040613411  การพัฒนาเว็บ                     3(2-2-5) 
       (Web Development)  

       วิชาบังคับกอน :  040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 
Prerequisite  :  040613201 Computer Programming I             
สถาปตยกรรมเว็บ โปรโตคอลเอชทีทีพีและเซิรฟเวอรเว็บ ภาษามารคอัพ ภาษาสไตลชีท 

การโปรแกรมและแกไขทั้งสวนหนาและสวนหลัง การเช่ือมตอฐานขอมูล คุกก้ีและเซสชัน การออกแบบที่
รองรับทุกอุปกรณ เว็บเซอรวิส ความปลอดภัยของเว็บ   
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Web architecture; HTTP protocol and web server; markup language; style 
sheet language; front-end and back-end programming and debugging; database connection; 
cookies and session; responsive design; web service; web security. 

 
040613412      เว็บเฟรมเวิรค                   3(2-2-5) 
   (Web Framework) 
  วิชาบังคับกอน : 040613411 การพัฒนาเว็บ  

Prerequisite :  040613411 Web Development           
                     สถาปตยกรรมสวนหนาและสวนหลัง ภาษา เครื่องมือและเฟรมเวิรกสําหรับการพัฒนาสวน
หนาและสวนหลัง การติดต้ังและกําหนดคาสวนหลัง ฐานขอมูล สถาปตยกรรมแบบเรสท เอพีไอ  

Front-end and back-end architecture; language; tool and framework for  
front- end and back- end development; back- end installation and configuration; database; 
RESTful architecture; API. 
 
 
 
 
 
 
 
040613421 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเคลื่อนที่                  3(2-2-5) 
  (Mobile Application Development) 
  วิชาบังคับกอน  :  040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Prerequisite   :  040613204 Object-Oriented Programming  
  สถาปตยกรรมระบบ สภาพแวดลอมสําหรับการพัฒนาแบบรวม การพัฒนาสวนตอประสาน
ผูใช การทดสอบและการแกไข ฐานขอมูล กราฟกสและมัลติมีเดีย การเช่ือมตอเครือขาย ระบบแผนที่และจีพี
เอส เซ็นเซอร ความเปนสวนตัว การเผยแพร  

System architecture; integrated development environment; user interface 
development; testing and debugging; database; graphic and multimedia; network connection; 
map system and GPS; sensor; privacy; publication. 
 
040613501     องคประกอบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ                                  3(3-0-6) 
    (Computer Organization and Operating System) 
     วิชาบังคับกอน : 040613100 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 

Prerequisite :   040613100 Fundamental of Computer Science and Professional  
                      Issues             

          หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก การแทนคาตัวเลข การใหตําแหนงที่อยู การ
ประมวลผลแบบไปปไลน การทํางานของระบบปฏิบัติการสมัยใหม การจัดการประมวลผล การจัดตาราง
ทํางานซีพียู การจัดการหนวยความจํา การจัดการอุปกรณ การจัดการระบบไฟล 
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        Central processing unit; main memory; number representation; addressing 
mode; pipeline processing; modern operating system function; process management; CPU 
scheduling; memory management; device management; file system management. 
 
040613502 เครือขายคอมพิวเตอร                    3(2-2-5) 
  (Computer Network) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite :   None 
  แบบจําลองเครือขาย ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี  เครือขายเฉพาะที่ เครือขายบริเวณกวาง 
แนวคิดความมั่นคงของเครือขาย สถาปตยกรรมคลาวด 

Network model; TCP/IP protocol suite; local area network; wide area network;  
network security concept; cloud architecture. 
 
 
 
 
 
 
 
040613503 การสื่อสารและเครือขายไรสาย                   3(3-0-6) 
  (Wireless Communications and Network) 
  วิชาบังคับกอน :  040613502 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite  :  040613502 Computer Network             
  พ้ืนฐานการสื่อสารไรสาย สายอากาศ การแพรกระจายสัญญาณ เทคนิคการเขารหัส
สัญญาณ การแผสเปกตรัม การเขารหัสและการควบคุมความผิดพลาด เครือขายดาวเทียม เครือขายแบบรัง
ผึ้ง เครือขายเฉพาะที่แบบไรสาย เทคโนโลยีเครือขายสื่อสารไรสายสมัยใหม 
            Fundamental of wireless communication; antenna; signal propagation; signal 
encoding technique; spread spectrum; coding and error control; satellite network, cellular 
network, wireless local area network; modern wireless network technology. 
 
040613504 เทคโนโลยีการเช่ือมตอระหวางเครือขาย             3(2-2-5) 
  (Inter-networking Technology)  
  วิชาบังคับกอน :  040613502 เครือขายคอมพิวเตอร 

Prerequisite  :  040613502 Computer Network             
  การเช่ือมตอระหวางเครือขาย โพรโทคอลจัดเสนทาง การต้ังคาเครือขายเบ้ืองตน การ
ออกแบบเครือขายเฉพาะที่ ความมั่นคงเครือขาย โพรโทคอลจัดการเครือขาย  

           Internetworking; routing protocol; basic network configuration; local area 
network design; network security; network management protocol. 

 
040613505 เครื่องมือยูนิกซ                     3(2-2-5) 
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     (UNIX Tool) 
     วิชาบังคับกอน : 040613100 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 

Prerequisite :   040613100 Fundamental of Computer Science and Professional  
                      Issues             

           สถาปตยกรรมยูนิกซและคลายยูนิกซ สภาพแวดลอมยูนิกซบนแพลตฟอรมที่แตกตาง 
เครื่องเสมือนและการเช่ือมตอระยะไกล ระบบไฟลและสิทธ์ิ โปรเซส เปลือกระบบ การประมวลผลขอมูลดวย
ตัวกรอง คําสั่งและนิพจนปกติ เครื่องมือการโปรแกรมและโปรแกรมเปลือกระบบ การควบคุมเวอรชัน การต้ัง
คาความมั่นคง 
           Unix and unix-like architecture; unix environment on heterogeneous platform; 
virtual machine and remote connection; file system and permission; process; shell; data 
processing with filter; command and regular expression; programming tool and shell script; 
version control; security setting. 
 
 
 
 
 
040613506 การบริหารยูนิกซ                                  3(2-2-5) 
  (UNIX Administration) 
  วิชาบังคับกอน : 040613505 เครื่องมือยูนิกซ 

Prerequisite :   040613505 Unix tool      
  หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการระบบ การติดต้ังและต้ังคาระบบปฏิบัติการ การ
ปรับแตงระบบไฟล การปรับแตงฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดการผูใช การจัดการความมั่นคง; การสํารอง
ขอมูลและการจัดการที่จัดเก็บ การจัดการประวัติ การจัดการบริการ การตรวจสอบและเฝาระวังเครื่อง
ใหบริการ     
     Principles and concept of system administration; operating system installation 
and configuration; file system, hardware and software customization; user management; 
security management; backup and archive management; log management; service 
management; server monitoring and protection. 
 
040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร                     3(3-0-6) 
   (Computer System Security) 
  วิชาบังคับกอน : 040613100 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอรและประเด็นทางวิชาชีพ 

Prerequisite :  040613100 Fundamental of Computer Science and Professional  
                      Issues             
ภาพรวมความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร ภัยคุกคามตอระบบคอมพิวเตอร บริการดาน

ความมั่นคง วิทยาการรหัสลับ ความมั่นคงของซอฟตแวร ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ ความมั่นคงของ
เว็บและฐานขอมูล ความมั่นคงของเครือขายอินเทอรเน็ต ความมั่นคงของไอโอที ความมั่นคงของคลาวด 
นโยบาย การวางแผนและบริหารจัดการความมั่นคง กฎหมายและจรรยาบรรณดานความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร  
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Computer system security overview, computer system threat, security service; 
cryptography; software security; operating system security; web and database security; 
internet security; IoT security; cloud security; security policy, plan and management; 
computer system security law and ethic. 

 
040613602 ความมั่นคงของเครือขาย              3(2-2-5) 
   (Network Security) 
  วิชาบังคับกอน : 040613502  เครือขายคอมพิวเตอร 

040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร  
Prerequisite :   040613502 Computer Network  
                     040613601 Computer System Security  

                     แนวคิดดานความมั่นคงของเครือขาย วิทยาการรหัสลับและการกระจายคีย การพิสูจนตัว
จริง ความมั่นคงของเว็บและระดับช้ันขนสง ซอฟตแวรประสงคราย ระบบตรวจจับการบุกรุก ฮันนีพอตและ
ไฟรวอลล ความมั่นคงของเครือขายไรสาย การจัดการความมั่นคงเครือขาย 

            Network security concept; cryptography and key distribution; authentication; 
web and transport layer security; malicious software; intrusion detection system; honeypot 
and firewall; wireless network security; network security management. 
 
040613603 การโปรแกรมเชิงปองกัน                           3(2-2-5) 
   (Defensive Programming) 
  วิชาบังคับกอน :  040613203     การโปรแกรมเชิงโครงสราง 
    040613601 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร 

Prerequisite :   040613202     Structured Programming   
                     040613601     Computer System Security  

                     หลักการของการออกแบบโปรแกรมใหมั่นคง การระบุจุดออนของโปรแกรม วิธีการที่
ทนทานตอการโจมตี การโจมตีแบบอินเจคชัน ปญหาการยืนยันตัวตนที่เสียหาย ปญหาการเปดเผยขอมูลที่
ออนไหว การโจมตีแบบครอสไซตสคริปต้ิง การตรวจสอบและการยืนยัน การลนของบัพเฟอรและคาตัวเลข 
แฟมขอมูล โปรเซสยอย และเง่ือนไขการแขงขัน การสุม 
                      Principles of secure programming design; identifying program vulnerability; 
attack robustness method; injection attack; broken authentication problem; sensitive data 
exposure problem; cross site scripting attack; validation and verification; buffer and numeric 
overflow; file, sub-process and race condition; randomness. 
 
040613604 นิติวิทยาศาสตรดิจิทัล                    3(2-2-5) 
   (Digital Forensics) 
  วิชาบังคับกอน :  040613502  เครือขายคอมพิวเตอร 

040613601  ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร 
Prerequisite :   040613502 Computer Network  
                     040613601 Computer System Security  
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                     การจัดการพยานหลักฐาน หวงโซการคุมครองพยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐาน
และการสําเนาขอมูล การวิเคราะหขอมูล ระเบียบวิธีการตรวจพิสูจนนิติวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร การกูคืน
แฟมขอมูลและพารทิชันที่ถูกลบ นิติวิทยาศาสตรของการซอนขอมูลและแฟมรูปภาพ การจัดการประวัติและ
ความเกี่ยวของของเหตุการณ นิติวิทยาศาสตรเครือขาย การรายงานผลการตรวจพิสูจน 
                     Evidence handling; chain of custody; data acquisition and duplication; data 
analysis; computer forensic investigation methodology; deleted file and partition recovery; 
steganography and image file forensic; log management and event correlation; network 
forensic; investigative report. 
 
 
 
 
 
040613605 การทดสอบเจาะระบบและการปองกัน                  3(2-2-5) 
   (Penetration Testing and Protection) 
  วิชาบังคับกอน :  040613502  เครือขายคอมพิวเตอร 

040613601  ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร 
Prerequisite :   040613502  Computer Network  
                     040613601  Computer System Security  
ความสําคัญของการทดสอบเจาะระบบ กฎหมายและการทดสอบเจาะระบบ กระบวนการ

ทดสอบเจาะระบบ การวางแผนและออกแบบการทดสอบเจาะระบบ การสํารวจ การรวบรวมขอมูล การใช               
ชองโหว การตอบสนองเหตุการณ เครื่องมือในการทดสอบเจาะระบบ การวิเคราะหชองโหวและจัดการความ
เสี่ยง ความสําคัญของรายงานการทดสอบเจาะระบบ การเขียนรายงานการทดสอบเจาะระบบ  

Importance of penetration testing; law and penetration testing; penetration 
testing process; planning and designing of penetration testing; exploring; information 
gathering; vulnerability exploitation; incidence response; penetration testing tool; 
vulnerability analysis and risk management; importance of penetration testing report; writing 
penetration testing report. 
 
040613701 ระบบอัจฉริยะ           3(2-2-5) 
   (Intelligent System) 
  วิชาบังคับกอน : 040613205 โครงสรางขอมูล  

Prerequisite :  040613205  Data Structure  
                     หลักการระบบอัจฉริยะ การแกปญหาโดยการคนหา ขั้นตอนวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ตรรกะ
ฟซซี่ การอนุมานความไมแนนอน ระบบเรียนรู เทคนิคการจําแนกโดยเพ่ือนบานใกลที่สุด ตนไมตัดสินใจ       
กฎจําแนก แบบจําลองการทํานาย การจําแนกแบบเบย แอพพลิเคช่ันตางๆ ในระบบอัจฉริยะ 
                     Principles of intelligent system; problem solving by search; nature inspired 
algorithm; fuzzy logic; uncertainty reasoning; learning system; nearest neighbor classification 
technique; decision tree; classification rule; predictive model; Baye's classification; application 
of intelligent system. 
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040613702 การเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร                   3(2-2-5) 
  (Machine Learning) 
  วิชาบังคับกอน : 040613701 ระบบอัจฉริยะ  

Prerequisite :   040613701 Intelligent System  
                     กระบวนการเรียนรูของคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การเรียนรูแบบมีผูสอน 
แบบจําลองเชิงเสน แบบจําลองความนาจะเปน โครงขายประสาทเทียม ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน การเรียนรู
แบบไมมีผูสอน การจัดกลุมขอมูล การเรียนรูแบบเสริมกําลัง การลดมิติ  วิธีการรวมโมเดล การประเมิน
สมรรถนะ การประยุกตใช  
            

           Computer learning process; data preprocessing; supervised learning; linear 
model; probabilistic model; artificial neural network; support vector machine; unsupervised 
learning; data clustering; reinforcement learning; dimensionality reduction; ensemble 
method; performance evaluation; application. 
 
040613703 การพัฒนาซอฟตแวรทางปญญาประดิษฐ                     3(2-2-5) 

(Artificial Intelligence Software Development) 
  วิชาบังคับกอน : 040613701 ระบบอัจฉรยิะ 

Prerequisite :   040613701 Intelligent System  
           กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเอไอ แพลตฟอรมและเฟรมเวิรค เอพีไอแบบเรสต การบูรณา

การองคประกอบของเอไอ การใชงานแบบจําลองเอไอ การแสดงภาพขอมูล   
         Process of AI software development; platform and framework; REST API; 

integration of AI component; deployment of AI model; data visualization. 
 

040613704 การเรียนรูเชิงลึก                     3(2-2-5) 
   (Deep Learning) 
  วิชาบังคับกอน : 040613702 การเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร 

Prerequisite :  040613702 Machine Learning   
                     แนวคิด สถาปตยกรรมโครงขายประสาทเชิงลึก ขั้นตอนวิธีการหาคาเหมาะที่สุด โครงขาย
ประสาทคอนโวลูช่ัน แบบจําลองคอนโวลูช่ันเชิงลึก โครงขายประสาทแบบเรียกซ้ํา แบบจําลองเขารหัสและ
ถอดรหัส  การเรียนรูแบบสงผาน แบบจําลองการสราง การประยุกตใช    

          Concept; architecture of deep neural network; optimization algorithms; 
convolutional neural network; deep convolutional model; recurrent neural network; 
encoding and decoding model; transfer learning; generative model; application. 
 
040613705 วิศวกรรมขอมลูขนาดใหญ                    3(2-2-5) 
  (Big Data Engineering) 

วิชาบังคับกอน :  040613701 ระบบอัจฉรยิะ  
Prerequisite :   040613701 Intelligent System  
วิวัฒนาการของขอมูลขนาดใหญ สถาปตยกรรมระบบขอมูลขนาดใหญ เทคโนโลยีการ 
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จัดเก็บขอมูล แพลตฟอรมสําหรับการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
การบูรณาการขอมูลจากหลายแหลง การแสดงภาพขอมูลขนาดใหญ  

Evolution of big data; big data system architecture; data storage technology;  
platform for big data processing; big data analytic technique; integration of heterogenous 
data;  big data visualization. 
 
 
 
040613706 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ                   3(3-0-6) 
   (Natural Language Processing) 
  วิชาบังคับกอน :  040613701 ระบบอัจฉรยิะ 

Prerequisite :   040613701 Intelligent System  
                     ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โครงขายประสาทเทียม นิพจนปกติ การแบง
คํา การจัดการคําใหอยูในรูปแบบบรรทัดฐาน การแทนคํา โมเดลภาษา การระบุประเภทของคํา โมเดลหัวขอ 
การประมวลผลตามลําดับ การรูจําช่ือเฉพาะ การประยุกตใช 

           Natural language processing overview; artificial neural networks; regular 
expression; tokenization; word normalization; word representation; language modelling; part-
of- speech tagging; topic modelling; sequence processing; named entity recognition; 
application. 
 
040613707 คอมพิวเตอรวิทัศน                        3(2-2-5) 
   (Computer Vision) 
  วิชาบังคับกอน :  040613701 ระบบอัจฉรยิะ 

Prerequisite :   040613701 Intelligent System  
                     การประมวลผลภาพดิจิทัล การไดมาของภาพ ตัวกรองภาพ การแสดงขอมูลภาพ การรูจํา
วัตถุ เรขาคณิตของกลอง การปรับแนวภาพ วิธีทนทาน ไลบรารี่และเครื่องมือ การวิเคราะหการเคลื่อนไหว 
การติดตามวัตถุ การแยกสวนวัตถุ การรูจําวัตถุ การเช่ือมตอและการควบคุมฮารดแวร การประยุกตใชใน
อุตสาหกรรม  

          Digital image processing; image acquisition; image filter; image representation; 
object recognition; camera geometry; image alignment; robust method; library and tool; 
motion analysis; object tracking; object segmentation; object recognition; hardware interfacing 
and control; industrial application. 

 
040613801 คอมพิวเตอรกราฟกส                    3(2-2-5) 
  (Computer Graphics) 
  วิชาบังคับกอน : 040613104 คณิตศาสตรสําหรับการคณนา 
    040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

Prerequisite :   040613104     Mathematics for Computing  
            040613201     Computer Programming I  
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  ลักษณะของอุปกรณแสดงภาพ การระบายสี ระบบการมองเห็นของมนุษย สีและ
แบบจําลองปริภูมิสี ระบบพิกัดและการแปลง การแปลงวัตถุสองมิติและสามมิติ การใหแสงและเงา พ้ืนผิว
และการจับคูลายผิว การสรางงานกราฟกสแบบโตตอบ โอเพนจีแอล โอเพนจีแอล-อีเอส การประยุกตใช 

Characteristics of graphic device; coloring; human visual system; color and 
color space model; coordinate system and transformation; 2D and 3D object transformation; 
lighting and shading; surface and texture mapping; interactive computer graphics; OpenGL; 
OpenGL-ES; application. 
040613802 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร          3(2-2-5) 
   (Computer Game Design) 
  วิชาบังคับกอน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

Prerequisite :  040613201 Computer Programming I 
การออกแบบเกมแบบสองมิติและสามมิติ ประเภทของเกม การออกแบบแนวคิดเกม การ

สรางตนแบบ การออกแบบการควบคุมและสวนประสาน การออกแบบตัวละครและรูปแบบการเลน ฉาก การ
วางโครงเรื่อง การกําหนดทาทางของตัวละคร หลักการทํางานเปนทีม กลยุทธการพัฒนาเกม เอกสารการ
ออกแบบ การเขาถึงอุตสาหกรรมเกม  

          2D and 3D game design; type of game; game concept design; prototyping; 
game control and interface design; character design and game play; scene; game storylining; 
character rigging; principles of teamwork; game developing strategy; design document; game 
industry approaching. 

 
040613803 ความเปนจริงเสมือนและความเปนจริงเสริม         3(2-2-5) 
   ( Virtual reality and rugmented reality) 
  วิชาบังคับกอน : 040613201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

Prerequisite :  040613201 Computer Programming I 
          หลักการของความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริมและความจริงผสม การรวม

สภาพแวดลอมจริงกับวัตถุเสมือน การโตตอบกับวัตถุเสมือน การจําลองสภาพโลกจริงในโลกเสมือน การรวม
ความเปนจริงและองคประกอบดิจิทัล การโตตอบกับวัตถุและสภาพแวดลอมในความจริงผสม การประยุกตใช 
   Principles of virtual reality, augmented reality and mixed reality; merging 
environment with virtual object; interacting with virtual object; simulating the real world to 
virtual world; integrating reality and digital component; interacting with object and 
environment in mixed reality; application. 
 
040613804 การสรางแบบจําลองสามมิติ          3(2-2-5) 
   (3D modeling) 
  วิชาบังคับกอน : 040613104 คณิตศาสตรสําหรับการคณนา  

Prerequisite :  040613104      Mathematics for Computing    
           การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร โพลีกอนและวัตถุสามมิติ การสรางแบบจําลองสาม

มิติจากรูปทรงเรขาคณิต การเคลื่อนไหวของวัตถุสามมิติ สภาพแวดลอม ซอฟตแวรการออกแบบแบบจําลอง
สามมิติ การประยุกตใช 
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           Mathematical modeling; polygon and 3D object; 3D modeling from geometric 
shape; motion of 3D object; environment; 3D model design software; application. 
 
 
 
 
040613805 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร          3(2-2-5) 
   (Computer Animation) 
  วิชาบังคับกอน : 040613801 คอมพิวเตอรกราฟกส 

Prerequisite :  040613801      Computer Graphics  
           หลักการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร คียเฟรม การควบคุมกลอง ภาพเคลื่อนไหว

ของหุนยนต อุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว การควบคุมการเคลื่อนไหวดวยกฎทางฟสิกส การควบคุมการ
เคลื่อนไหวเชิงพฤติกรรม ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุที่ออนตัว  
                       Principles of computer animation; keyframe; camera control; robot 
animation; motion detection device; animation control with rule of physics; behavioral 
animation control; animation for non-rigid body object. 
 
040613806 การใหแสงและเงา           3(2-2-5) 
   (Lighting and Shading) 
  วิชาบังคับกอน : 040613801 คอมพิวเตอรกราฟกส 

Prerequisite :  040613801      Computer Graphics  
                     สมการของแสงและเงา สีของรังสี สีจริงและการมองเห็น การมองภาพ การติดตามเสนตรง
ในแนวนอน การใชซีบัฟเฟอร การติดตามรังสี การแรเงา การสรางพ้ืนผิว การสังเคราะหพ้ืนผิว การแกปญหา
การเกิดแอเลียส 

Equation of light and shade; color of ray; true color and sighting; viewing 
image; horizontal line tracing; Z- buffering; ray tracing; shading; texture rendering; texture 
synthesizing; solving aliasing problem. 

 
040613901 การออกแบบระบบฝงตัว           3(3-0-6) 
    (Embedded System Design) 
     วิชาบังคับกอน : 040613112  การออกแบบวงจรดิจิทัล 

Prerequisite :  040613112  Digital Circuit Design  
            ระบบฝงตัว หลักการของเซ็นเซอร การแผกระจายสัญญาณ ระบบเซ็นเซอรฝงตัว           
การโปรแกรมระบบฝงตัว 

           Embedded system; principles of sensor; signal propagation; embedded sensor 
network; embedded system programming. 
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040613902 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง           3(2-2-5) 
   (Internet of Things) 
  วิชาบังคับกอน : 040613201  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

Prerequisite :  040613201  Computer Programming I 
                     สถาปตยกรรมไอโอที องคประกอบไอโอที เซ็นเซอร ตัวกระทํา สวนตอประสานระหวาง
องคประกอบ การออกแบบและพัฒนาระบบไอโอที การเช่ือมตอระบบเครือขาย โพรโทคอลและการสื่อสาร 
ฐานขอมูล เครื่องแมขายและคลาวนสําหรับการบริการ ความมั่นคงและความเปนสวนตัว  

           IoT architecture; IoT component; sensor; actuator; component interface; IoT 
system design and development; network connection; protocol and communication; 
database; server and cloud service; privacy and security. 
 
040613903 เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับเมืองอัจฉริยะ                 3(3-0-6) 
   (Geospatial Information Technology for Smart City) 
  วิชาบังคับกอน : 040613301 ระบบฐานขอมูล 

Prerequisite :  040613301 Database System  
           ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการขอมูลและการประมวลผล การอางอิงพิกัดตําแหนง

ของขอมูลภูมิสารสนเทศ  เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ ระบบนิเวศนเมืองอัจฉริยะเชิงพ้ืนที่ 
             Geographic information system; data management and processing; 

geographic positioning; geographic tool, geospatial smart city ecosystem. 
 
040613904 วิทยาการหุนยนตและการควบคุม                 3(2-2-5) 
   (Robotic Science and Control System) 
  วิชาบังคับกอน : 040613901 การออกแบบระบบฝงตัว 

Prerequisite :  040613901  Embedded System Design 
                     องคประกอบพ้ืนฐานของระบบอัจฉริยะสําหรับการโปรแกรมหุนยนต เคลื่ อนที่           
ภาวะอัตโนวัติเบ้ืองตน (การเคลื่อนที่ การมองเห็น และ การควบคุมแบบพีไอดี) การโปรแกรมพฤติกรรมที่
ซับซอน (ไวปฏิกิริยา และ เอฟเอสเอ็ม) การนําทางของหุนยนต (การวางแผนเสนทาง การระบุตําแหนง และ 
การทําแผนที่) หุนยนตแบบกลุม การประยุกตใชงานหุนยนตและจริยธรรม  
                     Fundamental components of intelligent system for mobile robot 
programming; basic of autonomy ( motion, vision and PID control) ; programming complex 
behavior ( reactive and FSM) ; robot navigation ( path planning, localization and mapping) ; 
swarm robot; application of robot and ethics 
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040613905 หวงโซบล็อก                               3(3-0-6) 
   (Blockchain) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี
  Prerequisite :   None 

          พ้ืนฐานของวิทยาการรหัสลับ เทคโนโลยีบัญชีแยกแบบกระจาย การรักษาความมั่นคงดวย
บล็อกเชน เมอรเคิลทรี บล็อกเชนแบบสาธารณะ แบบสวนบุคคล และแบบกลุมบริษัท เงินตรารหัสลับ 
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส สัญญาอัจฉริยะ เทคโนโลยีบล็อกเชนใหม การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบล็อกเชน   
  Fundamental of cryptography; distributed ledger technology; security with 
blockchain; Merkle tree; public, private and consortium blockchain; cryptocurrency; 
electronic wallet; smart contract; emerging blockchain technology; blockchain application 
development. 
 
080103001 ภาษาอังกฤษ 1           3(3-0-6) 
  (English I) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี  

 Prerequisite :   None 
                  การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพ้ืนฐาน เพ่ือประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและยอหนาที่มีโครงสราง
ไมซับซอน การฝกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
                     Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in 
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary 
and grammatical structures through conversations, academic and general journals.  Writing 
non- complex sentences and paragraphs.  Extensive practice at Self- Access Learning Center 
(SALC) and through e-Learning. 
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080103002 ภาษาอังกฤษ 2                     3(3-0-6) 
  (English II) 
  วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 

Prerequisite  :  080103001 English I 
  การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสรางไมซับซอน
และยอหนาขนาดสั้น การฝกทักษะเพ่ิมเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองและการเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
                      Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in 
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning vocabulary 
and grammatical structures through conversations, academic and general journals.  Writing 
complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) 
and through e-Learning to promote life-long learning. 
 
080103030 การอานเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 
  (Academic Reading) 
    วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 

Prerequisite  :  080103002 English II  
กลยุทธการอาน การพัฒนาความสามารถดานการอานโดยเนนเน้ือหาเชิงวิชาการ                               
Reading strategies, reading ability development, focusing on academic topics. 

 
080103032 การเขียนยอหนา                     3(3-0-6) 
  (Paragraph Writing) 
     วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  

Prerequisite  :  080103002  English II  
  การเขียนประโยคชนิดตางๆ การเขียนยอหนาประเภทตางๆ เพ่ือการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ องคประกอบของยอหนา การใชกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
                     Writing different types of sentences, writing different types of paragraphs for 
effective communication, paragraph components, process of writing for writing skill 
development. 
 
 
 
 
 
 
 
080103034 การสนทนาภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
  (English Conversation) 
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  วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  
Prerequisite  :  080103002  English II  

  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการพูด การฟง และการออกเสียง การสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
                     English communication skills with an emphasis on speaking, listening, and 
pronunciation; function languages in daily conversation. 
 
 
080103035   ทักษะการนําเสนอ                            3(3-0-6) 
   (Oral Presentation) 
               วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2  

Prerequisite  : 080103002  English II  
ทักษะการพูดเพ่ือการนําเสนอเชิงวิชาการและธุรกิจแบบเตรียมตัวและไมเตรียมตัว 
English oral presentation skills for academic and business purposes; prepared 

and impromptu presentations. 
 

080203901 มนุษยกับสังคม                     3(3-0-6) 
  (Man and Society) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite  :  None 
ความสัมพันธของมนุษยและสังคม สังคมมนุษยและการต้ังถิ่นฐาน การจัดระเบียบสังคม 

วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคมและการพัฒนาสังคม  
                     Relationship between human beings and society; human society and 
settlement; social organization; culture; social institutions; social changes; social problems 
and social development. 
 
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                    3(3-0-6) 
      (Law for Everyday Life) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite  :  None 
  ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 
                     Characteristics and evolution of law; types of law; legal knowledge about life 
cycle in society and being good citizenship. 
 
 
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
     (Economy and Everyday Life) 
     วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite  :  None 
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การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร 
เงินเฟอ เงินฝด การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันในดานตางๆของมนุษย 

Economic activities in society; consumption; investment; inflation; deflation; 
financial institutions; taxation; international trade between ASEAN countries; principle of 
sufficient economy; government direction in economic problem solving; self- adaptation to 
various economic situations. 

 
080303501 บาสเกตบอล            1(0-2-1) 
  (Basketball) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite  :  None 
  ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม  
การฝกทักษะเบ้ืองตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชมที่ดี 
                      History of basketball; techniques; rules; regulations; usage of proper 
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship 
and spectator. 
 
080303503 แบดมินตัน                     1(0-2-1) 
  (Badminton) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite  :  None 
  ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม  การ
ฝกทักษะเบ้ืองตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมที่ดี 
                      History of badminton; techniques; rules; regulations; usage of proper 
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship 
and spectator. 
 
 
 
 
 
 
 
080303504 ลีลาศ                      1(0-2-1) 
  (Dancing) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite  :  None 
  ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบ้ืองตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝง
ความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี การเตนรําแบบละติน และแบบบอลรูม 



 

 

32 

                     History of dancing; basic dancing skills; dancing etiquette for developing 
knowledge; understanding  and positive attitudes; Latin dancing and ballroom dancing. 
 
080303601 มนุษยสัมพันธ                              3(3-0-6) 
  (Human Relations) 
  วิชาบังคับกอน :  ไมม ี

Prerequisite  :  None 
  หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอ่ืน การพัฒนาตนเอง 
การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง สังคม วัฒนธรรม 
มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ 

           Principles and theories of human behavior; understanding individual and 
others; self- development; communication; teamwork; leadership; conflicts and conflict 
management; society and culture; social etiquette; religious principles and application to 
enhance human relations. 

 
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค        3(3-0-6) 
     (Systematic and Creative Thinking) 
      วิชาบังคับกอน : ไมม ี

Prerequisite  :  None 
  ระบบ พ้ืนฐานการทํางานของสมอง  กระบวนการทางจิตวิทยาในการเขาใจความคิดของ
มนุษย การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสังเคราะห  
ความคิดสรางสรรค  การคิดเชิงบูรณาการ  และวิธีพัฒนาการคิด 

             System, neurological system, psychological process to understand 
human’ s thought:  systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis 
thinking, creative thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking. 
               

 

 

 

 

 


