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ภาคผนวก 1
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ม.อ. 101 (001101)
ENGL 101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมมี
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน
ในระดับเบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Communication in english for everyday interactions, basic listening, speaking, reading and
writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.
ม.อ. 102 (001102)
ENGL 102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 001101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน
ในระดับที่ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Communication in english for everyday interactions, more advanced listening, speaking,
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.
ม.อ. 201 (001201) การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
ENGL 201
Critical Reading and Effective Writing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 001102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ การอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียน
อยางมีประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน
English language skills for critical reading from different sources and media and effective
writing on topics of students’ interests.
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ม.อ. 225 (001225) ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
ENGL 225
English in Science and Technology Context
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 001102 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ข องภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพใน
บริบททางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Specific language functions, components and skills for effective communication in science
and technology contexts.
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ม.จว. 110 (013110) จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
PSY 110
Psychology and Daily Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมม;ี สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวชิ าเอก
จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ปจจัยดานสังคม
Psychology and daily life, individual factors, interpersonal factors, social factors.
ม.ศท. 100 (050100) การใชภาษาไทย
HUGE 100
Usage of the Thai Language
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย
A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.
ศ.ล. 136 (057136)
EDPE 136

กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sport, Health, Fitness and Wellness Development
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการ
ใชชีวิตประจําวัน การฝกทักษะขั้นพื้นฐานทางการกีฬาและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลน
กีฬาและการออกกําลังกาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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Health, principle of sports. Select of sport activities exercise for health and everyday
living. Practice of basic skill of sports and building physical fitness. Playing sport and exercise. Self
care for health and wellness development.
ศ.ล. 137 (057137) กีฬาเพื่อสุขภาพ
EDPE 137
Sports for Health
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

กีฬาประเภททีม กีฬาประเภทบุคคล และกีฬาในรม เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย สุ ขภาพ
กาย จิตใจ และสังคม (เลือกกีฬาประเภททีม 1 ประเภท กีฬาประเภทบุคคล 1 ประเภท และกีฬาในรม 1
ประเภท)
Team sports, individual sports and indoor sports to promote exercise, physical health,
mental health and social health. (Select 1 team sport 1 individual sport and 1 indoor sport)
ศ.สข. 100 (074100) โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
EDHL 100
Nutriotion for Promotion of Health
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
ความหมาย และความสําคัญ ของการสงเสริมสุข ภาพ และโภชนาการ ความตองการอาหาร
ของบุคคลวัยตางๆ การวางแผนดานโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ การศึก ษาบริโภค
นิสัยของบุคคล และการวิเคราะห วิจารณ ภาวะที่เกิดจากการบริโภค
Meaning and importance of health promotion and nutrition. Food requirements at all stages
of life. Planning of nutrition and evaluation of nutrition status. Study of consumer behavior. Analysis
and synthesis of consumer status.
วจ.ศป. 114 (109114) ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
FAGE 114
Art in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

การรับรูเกี่ยวกับนิยามความหมาย รูปแบบ แนวคิด กระบวนการ และลัก ษณะเฉพาะของงาน
ศิลปะตางๆ วิธีการวิเคราะหวิจารณผลงาน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
Perception of definitions, meanings, styles, concepts, processes and special characteristics
of different kinds of art; methods of art-analysis and art-criticism which can be applied for the
benefits of everyday life.
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น.ศท.100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม
LAGE 100
Law and Modern World
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

แนวคิด ทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสั งคม กฎหมายกับสังคม
ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทอ งถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ
ทอ งถิ่น ระดั บสั งคมเมือ ง และบทบาทของกฎหมายในยุ คโลกาภิวั ต น ศึก ษาวิเคราะหป ญ หาจาก
กรณีศึกษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม
Legal concepts. Legal institutions. Law and its roles in society. Law and international
societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban
societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating
to law and modern world.
บธ.บช.103 (701103) การบัญชีทั่วไป
ACC 103
General Accounting
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน สําหรับนักศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

ศึก ษาถึงวิธี และการบั น ทึก รายการบั ญ ชี คํา นิยาม ประวัติความเป นมา วัต ถุป ระสงค การ
จําแนกรายการสินทรัพย หนี้สินและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน
กําไรขาดทุน กําไรสะสม และงบดุล บัญชีเงินสดรายวันทั่วไป และบัญชียอย
General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose.
Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial
balance. Financial: Profit and loss. Retained earning and balance sheet. Cash book. General journal
with the subsidiary book.
บธ.กง.101 (702101) การเงินในชีวิตประจําวัน
FINA 101

3(3-0-6)

Finance for Daily Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

ความรูเบื้องตน ของการบริหารการเงิน ในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะมั่นคงทางการเงิน การ
สํ า รวจสุ ข ภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริห ารรายได รายจา ย และภาระหนี้สิ น
บริการของสถาบันการเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของ
ชีวิต การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรียมความพรอมเพื่อความสุข
Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health
evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution
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services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk
insurance. Tax planning. Preparing for happiness.
บธ.กจ. 103 (703103)การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
MGMT 103
Introduction to Entrepreneurship and Business
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

บทบาทการเปน ผูประกอบการกับการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ
หลักการจัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวาง
ประเทศ และจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ
Entrepreneur role in economics development country entrepreneur and business
opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of
business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management,
production management, financial management, accounting, taxation, business law, international
business and business ethics for entrepreneur.
ศศ.100 (751100)
ECON 100

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics for Everyday Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด
รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงิน และการธนาคาร ภาวะเงิน เฟอและเงินฝด การจางงาน
เศรษฐกิจการคาและการเงินระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
Basic economic concepts and application for everyday life concerning production,
consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation,
employment, international trade and finance, and economic development and environment.
สม. 100 (851100)
MC 100

การสื่อสารเบือ้ งตน
Introduction to Communication
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

แนวคิด ดานการสื่อสาร กระบวนการสื่อ สาร หนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อ
ทางเลือกและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอสังคม
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Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass
communication. Alternative media. Information technology and its interface with society.
สม. 103 (851103)
MC 103

ชีวิตและสังคมผานสือ่
Life and Society Through Media
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

การวิเคราะหและวิจ ารณความหมายและคุ ณคาของชีวิต ในมิติของปรัช ญา ประวัติศาสตร
สั งคม วัฒ นธรรม การเมือ ง และเศรษฐกิจ ผา นสื่อ ไดแ ก ภาพยนตร วิทยุ โทรทั ศ น หนั งสือ พิม พ
นิตยสาร รวมทั้ง นวนิยาย เรื่องสั้นและหนังสือการตูน
Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural,
political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine,
as well as novel, short story, and comic book.
1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ว.วท. 110 (201110) คณิตศาสตรบรู ณาการ
3(2-2-5)
SC 110
Integrated Mathematical Sciences
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
คอมพิว เตอรใ นชีวิ ต ประจํา วั น คณิ ต ศาสตรแ ละสถิติ ในปรากฏการณ ตางๆ การประยุก ต
คณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอรในวิช าการ กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิต ศาสตร สถิติ และ
คอมพิวเตอร กระบวนวิชานี้สําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. Mathematics,
statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using mathematics,
statistics, and computer. This course is recommended for science-based students.
ว.วท. 111 (201111)
SC 111

โลกแหงวิทยาศาสตร
The World of Science
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

บทนํา ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ประวั ติข องวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัต กรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมกลุม เกี่ย วกั บวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในชีวิต ประจํ าวั น วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีกั บ การพั ฒ นาประเทศ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กั บ เศรษฐกิจ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กั บ สั ง คม วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี กั บ
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สิ่งแวดลอ ม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถิ่น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวขออื่นๆ ตามความสนใจของนักศึกษา และการนําเสนอในหองเรียน
Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method,
Group activities about science and technology in daily life, science and technology and country
development, economy, society, environment, culture, local communities, climate change,
sustainable development, or other topics depending on students’ interests, and class presentations.
ว.วท. 114 (201114)
SC 114

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน
Environmental Science in Today’s World
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

สิ่งแวดลอ มและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุ ษย ความตระหนั ก เรื่อ งสิ่งแวดลอ มในเวที
นานาชาติ ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษเพื่ออนาคต การใชทรัพยากร
การเติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ
การทดแทน สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน
Environment and impacts from anthropogenic activities. Environmental concerns in
international venues. Importance of biodiversity; conservation for the future. Resource use.
Population growth and pollution. Ozone depletion. Global warming and climate change. Energy
crisis. Sustainable development (balancing of natural resource consumption and replacement), and
Current environmental issues.
ว.สถ. 101 (208101) สถิติสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
STAT 101
Statistics for Everyday Life and Work
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(2-2-5)

สถิติกับการดํา รงชีวิต และการประกอบวิช าชีพในโลกป จจุ บัน และอนาคต กระบวนการเชิง
เหตุ ผ ลเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาที่ นํ า ไปสู พั ฒ นาการที่ ยั่ งยื น การใช ส ถิ ติ สํ า หรั บ อธิบ ายเหตุ แ ละผลของ
ปรากฏการณ ตา งๆ การอธิบายปรากฏการณที่ไมแนนอนดวยความนาจะเป น ความนาจะเป นและ
สถิติศาสตร ระเบียบวิธีสถิติขั้นพื้นฐาน ความเชื่อ ถือไดข องขอสรุปและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ การใชประโยชนจากขอสรุปที่ไดจากระเบียบวิธีทางสถิติ
Statistics in everyday and professional life in the present and future world. Reasoning
process in problem solving for sustained development. Explaining causes and outcomes of
phenomena with statistics. Explaining stochastic phenomena with probability. Probability and
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statistics, Fundamental statistical methodologies, reliability of conclusions, and the use of statistical
packages and Utilization of conclusions from statistical methodologies.
ภ.วภ. 170 (461170) เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน
PHPS 170
Cosmetics in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยเนนองคความรูพื้น ฐานเกี่ยวกับผิวหนังและ
เครื่องสําอาง การจัดประเภทเครื่องสําอาง กฎหมายที่เกี่ยวของ รูจัก องคประกอบและประโยชนอ ยาง
ถูกตองและเหมาะสมตามหลักวิช าการและหลัก การเลือกซื้อ ผลิตภั ณฑเพื่อ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการใชเครื่องสําอาง
Cosmetic products used in everyday life, emphasizing basic knowledge of skin and various
skin care cosmetics, including cosmetic laws and regulations. Product compositions and their
applications as well as purchasing guidelines for effective safe use of cosmetics.
ภ.บก. 130 (462130) ยาในชีวิตประจําวัน
PHPC 130
Medications in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

แนะนําความรูพื้น ฐานเกี่ยวกับการใชยา ชนิดของยา ขอควรระวังในการใชยา ผลขางเคียงของ
ยา พิษของยา การใชสมุนไพรใกลตัว และผลิตภัณฑเสริม อาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อ
ประโยชนในดานความปลอดภัยในการใชยา และสงเสริมสุขภาพอนามัย
Introduction to basic knowledge for medication uses including types of medication,
precautions, adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement
products, for the safety of self-care medications and health promotion.
ทน.ทน. 100 (510100) ความสุขสมบูรณ
AMS 100
Wellness
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(2-3-4)

ความสุขสมบูรณและสุขภาวะดานตางๆ ทั้งทางดานกาย จิต สังคม ปญญา และจิตวิญญาณ
รวมถึงหลักการสุข ภาพดีโดยองครวมทั้งความรูและคุณธรรม ตลอดจนอาหาร โภชนาการ การออก
กํา ลังกาย สมรรถภาพของรา งกาย การตรวจติด ตามสุข ภาวะทางดานหอ งปฏิบัติก าร การจั ดการ
ความเครียดและจรรยาบรรณ
Involving the wellness and health status in physical, emotional, social, intellectual and
spiritual wellness including principle of good health in holistic both knowledge and merit, following
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by diet, nutrition, exercise, fitness, wellness and health status laboratory monitoring, stress
management and ethic.
สถ.ส.100 (801100) สถาปตยกรรมในชีวิตประจําวัน
ARCT 100
Architecture in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

ความแตกตางระหวางอาคาร และสถาปตยกรรม ศาสตรและศิลปพื้นฐานทางสถาปตยกรรม
สุ น ทรียะในงานสถาป ต ยกรรม สถาป ต ยกรรมในชีวิต ประจํ าวัน รู ป แบบสไตล แฟชั่ น และศิล ปะ
สถาปตยกรรมในแบบตางๆ บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของวิชาชีพสถาปนิก เริ่มตนอยางไรกับ
การทํางานกับสถาปนิก สถาปนิกในอุดมคติของลูก คา และลูกคาในอุด มคติข องสถาปนิก กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการกอสรางเบื้องตน วัสดุที่ใชในงานสถาปตยกรรมเบื้องตน การอานแบบและการทําความ
เขาใจแบบสถาป ตยกรรมเบื้องตน ฮวงจุย และความเชื่อในมุม มองของสถาปนิก อดีต ปจจุบัน และ
อนาคตของสถาป ต ยกรรมไทย และสถาป ต ยกรรมล านนา สถาป ต ยกรรมสี เขี ย วกั บ การรั ก ษา
สิ่งแวดลอม
The difference between building and architecture. Basic sciences and arts of architecture.
Aesthetics in architecture. Architecture in everyday life. Styles and fashions of architecture. Roles
and responsibilities of architects. How to start working with architects. Ideal architects versus ideal
clients. Basic building laws and regulations. Basic building materials. How to read and understand
architectural drawings, Fung-Shi and belief system in the understanding of architect. Past. Present
and future of Thai and Lanna architecture. Green architecture and its sustainability.
ศท.อ. 100 (951100) ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน
ANI 100
Modern Life and Animation
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

ความเขาใจเชิงประวัติศาสตรแอนนิเมชันและภาพยนตรแอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบ
แอนนิเมชันในปจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนิเมชันเบื้องตน เชน ขั้นเตรียมการผลิต การ
ผลิต และหลั งการผลิต การใชไ ฟลในงานแอนนิเมชั น ตา งๆ เพื่ อ นํ าเสนอผลงานของนั ก ศึก ษา การ
ออกแบบตัวละครแอนนิเมชันเบื้องตน
Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of animation
at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production,
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production, and post-production. File utilization in presenting the animation projects of students,
and the basic design of animation character.
ศท.วว.111 (953111) ซอฟตแวรสําหรับชีวิตประจําวัน
SE 111
Software for Everyday Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

3(3-0-6)

แนะนําลักษณะ องคประกอบ และบทบาทของซอฟตแวรในชีวิตประจําวัน การนําซอฟตแวรมา
ประยุกตใชในดานตางๆ อาทิ ดานสวนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ดาน
องคกรทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และดานการคนควาวิจัย หัวขอที่นาสนใจใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน อาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใชงานซอฟตแวร
ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟตแวรในอนาคต
The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role in
improving our daily lives, major areas of software applications and products popularly used today
will be introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life,
for organizational enterprises to support business operations and management, and for education
and research activities, latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics,
future trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field.
1.3) กลุมวิชาการเรียนรูผ านกิจกรรม
ศ.ล.121 (057121)
EDPE 121

ฟุตบอลเพือ่ ชีวิตและการออกกําลังกาย
Football for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

1(1-0-2)

การออกกําลังกายเพื่อสุข ภาพโดยการเลน ฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
ฟุตบอล การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาทั่วไปใน
การเลนกีฬาฟุตบอล การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุต บอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ
ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน และผูดูที่ดีในกีฬาฟุตบอล
The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing
in each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and
participation in competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
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ศ.ล. 122 (057122)
EDPE 122

วายน้ําเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Swimming for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

1(1-0-2)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายและคลายเย็ นในกีฬาวายน้ํา
หลั ก การหายใจและการเคลื่อ นไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรา งกายในการวา ยน้ําทาตางๆ การ
ชวยเหลือผูไดรับอันตรายตางๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพ
และการเขารวมการแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีใน
กีฬาวายน้ํา
The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of
breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others
from dangers in Swimming. Swimming for health and participation in competition at different
levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 123 (057123)
EDPE 123

วอลเลยบอลเพื่อชีวติ และการออกกําลังกาย
Volleyball for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

1(1-0-2)

การออกกําลังกายเพื่อ สุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน
กีฬาวอลเลยบอล การเลนวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการ
เล น วอลเลย บ อล กติ ก าทั่ ว ไปและการนั บ คะแนนในกี ฬ าวอลเลย บ อล การประยุ ก ต เล น กี ฬ า
วอลเลย บ อลในรู ป แบบต า งๆ การวิ เคราะหเกมการแข งขั น วอลเลยบ อลและการเขา รว มแข งขั น
วอลเลยบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาวอลเลยบอล
The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to
play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring
in Volleyball. Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation
in Volleyball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 125 (057125) กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
EDPE 125
Rhythmic Activities for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

1(1-0-2)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน
ลัก ษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรา งกายใหเขากั บจั งหวะและเสียงดนตรี การเตนรํ าพื้น เมือ งของ
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ประเทศตางๆ และการเตนลีล าศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ
การวิเคราะหทาทางการเตนลีลาศจังหวะตางๆ การรวมงานลีลาศและการจัดงานลีลาศในรูปแบบตางๆ
The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in
different styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social
manners and social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and
organizing social dance parties.
ศ.ล. 126 (057126)
EDPE 126

บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Basketball for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

1(1-0-2)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลน บาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน
กีฬาบาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล
กติกาการเลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม
การแขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของ
การเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาบาสเกตบอล
The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How
to play in different positions, safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis
of Basketball matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and
etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 127 (057127)
EDPE 127

แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
Badminton for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี

1(1-0-2)

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติก า
แบดมินตันทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ
การวิเคราะหเกมการแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและ
มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาแบดมินตัน
The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How
to hold the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton.
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Playing Badminton in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in
Badminton competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 128 (057128)
EDPE 128

เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
Tennis for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
การออกกํา ลังกายเพื่อสุ ขภาพโดยการเลน เทนนิส การอบอุนรา งกายและคลายเย็น ในกีฬา
เทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิส
ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุก ตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม
การแขงขันเทนนิสและการเขารวมการแขงขันเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผู
เลนและผูดูที่ดีในกีฬาเทนนิส
The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to
hold the racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing
Tennis in different styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at
different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 129 (057129)
EDPE 129

เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
Table Tennis for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุน รางกายและคลายเย็น
ในกีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทเบิล เทนนิสในลักษณะ
ตางๆ กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสในรูปแบบ
ตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทเบิลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนิสในระดับตางๆ
ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬาเทเบิลเทนนิส
The principles of exercise for health by playing Table Tennis. Warm up and cool down.
How to hold the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table
Tennis. Playing Table Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation
in Table Tennis competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators.
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ศ.ล. 130 (057130) กอลฟเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย
1(1-0-2)
EDPE 130
Golf for Life and Exercise
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา
กอลฟ การจับไม ทาทางการตีลูกและการยืนในกีฬากอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟทั่วไป
และการนับคะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหทาทางใน
การตีกอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผู
ดูที่ดีในกีฬากอลฟ
The principles of exercise for health by playing Golf, warm up and cool down, how to hold
Golf club, stance and position in Golf, rules and scoring in Golf, rlaying Golf in different styles,
analysis of stance and position and participate in Golf competition at different levels, benefits and
etiquette for players and spectators.
ศ.ล. 131 (057131)
EDPE 131

การออกกําลังกายและสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Health
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
ความสําคัญของการออกกําลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกกําลังกาย การออกแบบ
การออกกําลังกายเพื่อ สุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกกําลังกายและ
ภาวะสุขภาพ
The importance of exercise and health. Approach to exercise. Design of exercise for
health. Exercise for health. Exercise and health status evaluation.
ศ.ล. 132 (057132)
EDPE 132

ชีวิตมีสขุ ในคายพักแรม
2(2-0-4)
Happy Life in Camping
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคายพักแรม ปรัช ญา และวัตถุประสงคของคายพัก แรม ประเภทของคาย
พักแรม กิจกรรมตางๆ ที่อาจเลือกจัด ในคายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปาไม และการอนุรักษ การ
วางแผนจัดคายพักแรม การเปนผูนําคายพักแรม การประเมินผลคายพักแรม และฝกปฏิบัติการจัดคาย
พักแรม

91
Introduction to camping, philosophy and objectives. Kinds of camping. Camping activities.
Nature study, forest and conservation. Planning of camping management and camping leader.
Camping evaluation and practice on camping activities.
ศ.ล. 133 (057133) นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2(2-0-4)
EDPE 133
Recreation for Quality of Life
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงคของนันทนาการ
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
การประเมินผลนันทนาการ และฝกปฏิบัติจัดนันทนาการ
Introduction to recreation and quality of life. Philosophy and objectives of recreation. Kinds
of recreation activities and recreation leader. Recreation management for promoting quality of life.
Recreation evaluation and recreation practice.
ศ.ล. 134 (057134)
EDPE 134

ออกกําลังกายดวยน้ําหนักเพื่อสรางกลามเนื้อ
2(2-0-4)
Muscle Building with Weight Training
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายดวยน้ํา หนักเพื่อ สรางกลามเนื้อ เครื่องมือ และเทคนิคการออกกําลังกาย
ดวยน้ําหนัก การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายดวยน้ําหนัก การออกกําลังกายดวยน้ําหนัก และการ
ประเมินการออกกําลังกายดวยน้ําหนัก
Muscle building with weight training. Equipment and techniques of weight training. Weight
training program management. Exercise with weight training and weight training evaluation.
ศ.ล. 135 (057135) แอโรบิกสเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
EDPE 135
Aerobic Exercise for Health
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
การออกกําลังกายและการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ประโยชนข องการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิค การออกแบบการออกกําลังกายแบบแอโรบิคเพื่อสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิค
Exercise and aerobic exercise. Benefits of aerobic exercise and design of aerobic exercise
for physical fitness. Evaluation of aerobic exercise.
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ว.วท.191 (201191)
SC 191

การเรียนรูผ านกิจกรรม
2(0-6-0)
Learning Through Activities
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
การเขา ร ว มกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา การเสริ ม ทั ก ษะและ
ประสบการณชีวิตตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําให
นัก ศึก ษามีสวนรวมในชวงเวลาของการศึก ษาในมหาวิทยาลั ย กิจกรรมตางๆ เหลานี้ส ามารถทําให
นั ก ศึก ษาประยุก ต ใชก ารเรียนรูจากกิ จกรมต างๆ ไปพั ฒ นาในดา นเกี่ ยวกั บการสรางจิต สํ า นึก ที่ ดี
ตระหนัก ในคุ ณค าความเป น มนุ ษย มีก ารพั ฒ นาบุ คลิก ภาพ เขาใจการทํ างานเป น ที ม มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและ
จิตใจ พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of
personality, art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as communitybased economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the
government or private organizations.
ว.วท.192 (201192)
SC 192

ดอยสุเทพศึกษา
1(0-3-0)
Doi Suthep Study
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน ไมมี
ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการ
อนุรัก ษ : พื้น ที่อนุ รักษ การฟน ฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัม พัน ธระหวางดอยสุเทพกั บ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Studying Doi Suthep in 4 aspects: physical - geology, biology, ecosystems and
biodiversity; social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area,
forest restoration, eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University.
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ว.วช. 101 (202101) ชีววิทยาพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
BIOL 101
Basic Biology 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมมี
บทนํา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ลั กษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต
สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและอณูพันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ
ความหลากหลายของสิ่ งมีชี วิต โครงสร า งและหน า ที่ข องพื ช โครงสรางและหนา ที่ ข องสั ต ว และ
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization,
chemical of life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution,
diversity of life, structure and function of plant, structure and function of animal and ecology and
behavior
ว.วช. 103 (202103) ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
BIOL 103
Biology Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 202101
กล อ งจุ ล ทรรศน โครงสรา งและหน า ที่ ข องเซลล การหายใจระดั บ เซลล การแบ งเซลล
พันธุศาสตร วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว พฤติก รรม และ
นิเวศวิทยาประชากร
Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics,
evolution and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology
ว.คม. 111 (203111)
CHEM 111

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมมี
บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ
แกส ของเหลว และของแข็ง อุณหพลศาสตรเชิงเคมี เคมีไฟฟา สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออ
นิก จลนพลศาสตรเชิงเคมี
Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various
compounds, gases liquid and solid, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions, acidbases and ionic equilibrium, chemical kinetics.
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ว.คม. 115 (203115) ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
CHEM 115
Chemistry Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ 203111
เทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร
กําหนดปริมาณ: การสังเคราะหแคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมเิ นียม
ฟอยล พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความรอนของปฏิกิริยา เซลล
กัลวานิกและเซลลความเขมขน อิเล็กโทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง
สมดุลกรด-เบสและบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเคมี: ปฏิกิริยาไอ
โอดิเนชันของแอซีโตน และการทดลองพิเศษ
Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent:
synthesis of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and
molecular structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and
concentration cells, electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acidbase equilibria and buffers, acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of
acetone, and special experiments.
ว.คพ. 111 (204111) การเขียนโปรแกรมเบือ้ งตน
3(2-2-5)
CS 111
Fundamentals of Programming
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมมี
ประวั ติศ าสตร คณิ ตศาสตรสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร อั ล กอริทึมและการออกแบบ
แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน พื้นฐานระบบชนิดขอมูล การแปลภาษา โครงสรางขอมูลพื้นฐาน
โครงสรางขอมูลพื้นฐานและอัลกอริทึม และวิธีการพัฒนาโปรแกรม
History, mathematics and computer science, algorithm and designs, fundamentals
programming concepts, basic type system, language translation, fundamental data structure,
fundamental data structures and algorithms and development methods
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ว.คพ. 113 (204113) หลักการคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
CS 113
Principles of Computing
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204111
ประวัติของการคํานวณอยางยอ การคํานวณโดยการทําซ้ํา การคิดแบบเวียนบั งเกิด การจั ด
ระเบียบขอมูล การแทนขอมูล การจัดระเบียบคอมพิวเตอร ความสุมในการคํานวณ การจําลอง หลัก
พื้น ฐานอิน เทอรเน็ต และอิน เทอรเน็ต ของสิ่งตา งๆ ภาวะความพรอมกัน ป ญ ญาประดิษฐ และภาวะ
คํานวณได: ขอจํากัดของการคํานวณ
A brief history of computation, computation using iteration, recursive thinking, data
organization, data representation, computer organization, randomness in computation, simulations,
Internet fundamentals and Internet of things, concurrency, artificial intelligence and computability:
the limits of computation
ว.คพ. 211 (204211) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
CS 211
Object-Oriented Programming
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204112 หรือ 204113
การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ เมท็อด การจัดการหนวยเก็บขอมูลสําหรับวัตถุ
ความสัมพันธระหวางคลาส การรับทอดและการนํากลับมาใช พหุลักษณและคลาสทั่วไป การประกอบ
และการรวมกลุม ความสัมพันธ และการจัดสรางความสัมพันธของคลาส
Object-oriented program development, classes and objects, methods, storage
management for objects, relationship among classes, inheritance and reuse, polymorphism and
generic classes, composition and aggregation, association and implementation of class relationships
ว.คพ. 231 (204231) การจัดระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
CS 231
Computer Organization an Architecture
เงื่อนไขทีต่ อ งผานกอน : 204112 หรือ 204113
วงจรตรรกะดิ จิ ทัล องค ป ระกอบดิ จิทั ล การแทนข อ มู ล การถ ายโอนเรจิ ส เตอรแ ละการ
ดําเนินการไมโคร การจัดระบบและออกแบบคอมพิวเตอรเบื้องตน การควบคุมไมโครโปรแกรม หนวย
ประมวลผลกลาง การคํ า นวณคอมพิ ว เตอร การจั ด ระบบรั บ เขา ส งออก และการจั ด ระบบ
หนวยความจํา
Digital logic circuits, digital components, data representation, register transfer and
microoperations, basic computer organization and design, microprogrammed control, central
processing unit, computer arithmetic, input-output organization and memory organization
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ว.คพ. 232 (204232) เครือขายคอมพิวเตอรและเกณฑวิธี
3(3-0-6)
CS 232
Computer Networks and Protocols
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204113
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน เกณฑวิธีชั้นโปรแกรมประยุกต เกณฑวิธีชั้นสื่อสารนําสงขอมูล
เกณฑวิธีชั้นเครือ ขาย เกณฑวิธีชั้นสื่อ สารเชื่อมตอ เครือขายเคลื่อนที่และไรสาย และความปลอดภัย
ของเครือขายและการควบคุมการเขาถึง
Basic computer networks, application layer protocols, transport layer protocols, network
layer protocols, link layer protocols, wireless and mobile network and network security and access
control
ว.คพ. 251 (204251)
CS 251

โครงสรางขอมูล
3(3-0-6)
Data Structures
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204113 หรือ 204211 หรือ 204214 หรือ
204215 หรือ 204216 หรือ 204217 หรือ 204219
การแกปญหาและแนวคิด เชิงนามธรรม การวิเคราะหอั ล กอริทึม ลิสตเชิงเสน กองซอน คิว
คิวแบบมีลําดับความสําคัญ เซต การสงและแฮชชิง การเรียงลําดับ ตนไม และกราฟ
Problem solving and concept of abstraction, analysis of algorithms, linear lists, stacks,
queues, priority queues, sets, maps and hashing, sorting, trees and graphs
ว.คพ. 306 (204306) จริยธรรมสําหรับผูป ระกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
CS 306
Ethics for Computer Professionals
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
แนวคิด จริยธรรมคอมพิวเตอร จริยธรรมวิช าชีพ คอมพิว เตอรและสารสนเทศ สิทธิท าง
ทรัพยสิน และลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความเปน สวนตัวและนโยบายสาธารณะ อาชญากรรมผานสื่อ
ทางคอมพิวเตอร และกฎหมายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
Concepts of computer ethics, computer and information professional ethics, property rights
and copyright in the information age, privacy and public policy, computer-mediated crime and
computer and information laws
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ว.คพ. 315 (204315) การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม
3(3-0-6)
CS 315
Organization of Programming Languages
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 204211 หรือ 204251
แนะนําภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษาโปรแกรม การอธิบายเกี่ยวกับวากยสัมพันธและ
ความหมาย ชนิด ขอ มู ลนามธรรม ชนิด ขอ มูล พื้นฐาน ชนิดขอมู ล โครงสราง คุณลัก ษณะของภาษา
โปรแกรม กระบวนทัศนของภาษาโปรแกรม
Introduction to programming languages, programming languages processor, describing
syntax and semantics, abstract data types, elementary data types, structure data types, feature of
programming language, and programming language paradigms

ว.คพ. 321 (204321)
CS 321

ระบบฐานขอมูล 1
3(3-0-6)
Database System 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204251
บทนําสู ระบบฐานขอ มูล แนวคิด ระบบฐานขอ มู ล และสถาป ตยกรรม แบบจําลองขอมู ลเชิง
สัมพันธและขอบังคับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แบบจําลองขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ การ
ทําใหเปนบรรทัดฐาน ภาษาฐานขอมูลเอสคิวแอล พีชคณิตและแคลคูลัสเชิงสัมพันธ การประมวลผลขอ
คําถาม การจัดทําดัชนี: โครงสรางพื้นฐาน การออกแบบฐานขอมูลเชิงกายภาพ และการประมวลผล
รายการ
Introduction to database system, database system concepts and architectures, relational data
model and relational database constraints, data modeling using Entity-Relationship ( ER) model,
normalization, Structure Query Language ( SQL) , relational algebra and relational calculus, query
processing, indexing: basic structure, physical database design and transaction processing
ว.คพ. 325 (204325)
CS 325

การวิเคราะหระบบงานและการออกแบบงาน
3(3-0-6)
System Analysis and Design
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204211 or 204214 or 204215 or 204216
or 204217 or 204219
แนวคิด ของระบบ โครงการ วงจรการพัฒนาระบบและการวิเคราะหเชิงโครงสราง บริบทและ
แผนภาพกระแสขอมูล พจนานุกรมขอมูล ขอกําหนดของกระบวนการ การออกแบบระบบ การพัฒนา
ซอฟตแวร และการจัดทําเอกสาร แบบจําลองทางธุรกิจ

98

System concepts, project, system development life cycle and structured analysis, context
and data flow diagram, data dictionary, process specification, system design, software
development and documentation, business models.
ว.คพ. 331 (204331)
CS 331

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Data Communication and Computer Networks
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204218 or 204231
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลแบบดิจิทัล แบบจําลองการเชื่อมตัวระหวางระบบเปด
(โอเอสไอ) เครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณก ารสื่อสารขอมูลพื้น ฐาน ขายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน)
ขายงานบริเวณกวาง (แวน)
Introduction to digital data communication, Open System Interconnection Model,
computer network, basic data communication equipments, Local Area Network (LAN), Wide Area
Network (WAN).
ว.คพ. 333 (204333)
CS 333

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต
3(2-2-5)
Internet Application Development
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204211
อินเทอรเน็ตและเว็บเชิงโตตอบ เทคโนโลยีสวนไคลเอนต เทคโนโลยีสวนเซิรฟเวอร เทคโนโลยี
ภาษามารคอัพ การจัดตัวแบบขอมูลและการออกแบบฐานขอมูลบนเว็บ การพัฒ นาโปรแกรมประยุกต
บนเว็บ หลักพื้นฐานของความมั่นคงบนอินเทอรเน็ต
Internet and interactive web. Client-side technologies. Server-side technologies. Markup
language technologies. Data modeling and web database design. Web application development.
Internet security fundamentals.
ว.คพ. 341 (204341)
CS 341

ระบบปฏิบัตกิ าร
3(3-0-6)
Operating Systems
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204231
แนะนํ าระบบปฏิ บัติก าร โครงสรางของระบบปฏิบัติก าร โพรเซส การจั ด ลํ า ดั บของหนว ย
ประมวลผลกลาง การเขาจังหวะโพรเซส สภาวะติดตาย การจัดการหนวยความจํา หนวยความจํา
เสมือน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย และกรณีศึกษา
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Introduction to operating systems, operating systems structure, process, CPU scheduling,
process synchronization, deadlock, memory management, virtual memory, distributed operating
systems and case study
ว.คพ. 361 (204361)
CS 361

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204251
บทนํ า เกี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมซอฟตแ วร ตั ว แบบของกระบวนการซอฟต แ วร เครื่ อ งมื อ และ
สภาพแวดลอ มเชิงซอฟตแวร การประกัน คุ ณ ภาพเชิงซอฟตแวร การจั ด ระเบีย บและการวางแผน
โครงการ ความต อ งการและการระบุ ข อ กํ า หนดความต อ งการซอฟต แ วร เทคนิค การออกแบบ
ซอฟตแ วร การสรา งซอฟตแวร การตรวจสอบและการทวนสอบซอฟตแ วร และวิวัฒ นาการเชิง
ซอฟตแวร
Introduction to software engineering, models of software process, software tools and
environments, software quality assurance, project planning and organization, software
requirements and specification, software design techniques, software construction, software
validation and verification and software evolution
ว.คพ. 362 (204362)
CS 362

การออกแบบเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
Object-Oriented Design
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204361 หรือ 204363
บทนํา วัฏจักรโครงงานเชิงวัตถุ การวิเคราะหเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ ภาษาโปรแกรมเชิง
วัตถุ การทดสอบเชิงวัตถุ เครื่องมือชวยออกแบบวิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ งานประยุกตในเชิงวัตถุ
Introduction, object-oriented project life cycle, object-oriented analysis, object-oriented
design, object-oriented languages, object-oriented testing, object-oriented computer aided
software engineering tools, application in object-oriented.
ว.คพ. 363 (204363)
CS 363

ความตองการและการสรางตัวแบบซอฟตแวร

3(3-0-6)

Software Modeling and Requirements
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204251
การสรางตั ว แบบระบบและการพั ฒ นา วั ฏ จั ก รการพั ฒ นาซอฟต แ วร ภาษาสร า งตั ว แบบ
ซอฟตแวร การติด ตามและการวางแผนโครงการซอฟตแวรเครื่องมือ วิศ วกรรมซอฟตแวรการเก็ บ
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รวบรวมความตองการ การวิเคราะหความตองการ การระบุ ขอ กําหนดความตอ งการและการจัด ทํ า
เอกสารความตองการ การตรวจสอบความตอ งการ การแปลงความตองการเป นการออกแบบเชิง
สถาปตยกรรม
System modeling and development, software development life cycle, software modeling
language, software project planning and tracking, software engineering tools, eliciting
requirements, requirements analysis, requirements specification and documentation, requirements
validation, transformation of requirements to architectural design.
ว.คพ. 364 (204364)
CS 364

การออกแบบและสรางซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Design and Implementation
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204363
แนวคิดการออกแบบ กลยุทธการออกแบบ การออกแบบเชิงสถาปตยกรรม การออกแบบสวน
ตอประสานผูใช การออกแบบอยางละเอียด สัญกรณการออกแบบและเครื่องมือสนับสนุน การสราง
โปรแกรม การทวนสอบและตรวจสอบซอฟตแ วร วิวั ฒ นาการซอฟตแ วร มาตรฐานคุ ณ ภาพ
ซอฟตแวรและกระบวนการ
Design concepts, design strategies, architectural design, user interface design, detailed
design, design notations and support tools, program implementation, software verification and
validation, software evolution, software quality standards and processes.
ว.คพ 381 (204381)
CS 381

การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร
3(3-0-6)
Numerical Computation and Software
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204211 or 204214 or 204215 or 204216
or 204217 or 204219; and 206112 or 206203
บทนําและการออกแบบชุดคําสั่ง : การคํานวณความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
กระบวนการคํานวณทางเลขคณิตในคอมพิวเตอร ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาฟงกชั่นแบบอิน
โทเปอเลท สูตรการคํานวณอินทิก รัลเชิงตัวเลข การประมาณคาฟงกชันแบบเชิงเสนดวยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด การหาคําตอบของสมการไมเชิงเสน
Introduction and software design: error handling. Computer arithmetic and computational
errors. Linear system of equations. Interpolations. Numerical quadrature. Linear least-square data
fitting. Solution of nonlinear equations.
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ว.คพ. 382 (204382)
CS 382

คอมพิวเตอรกราฟฟก
3(3-0-6)
Computer Graphics
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204211 or 204214 or 204215 or 204216
or 204217 or 204219; and 206112 or 206203
อุปกรณการแสดงผล เทคนิคการสรางภาพเรขาคณิต หนาตางและวิวพอรต การแปลง การ
ระบาย หนาตางและการตัดรูปในกรอบ สวนของภาพ เสนโคง แนะนํารูปสามมิติ การแปลงในสามมิติ
การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรกราฟฟก
Introduction to computer graphics. Video display device. Geometric modeling technique.
Window and viewport. Transformation. Filling. Windowing and clipping. Segment. Curve.
Introduction to three-dimensional. Three-dimensional transformation. Computer graphic
applications.
ว.คพ. 383 (204383)
CS 383

การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
Image Processing
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204211 or 204214 or 204215 or
204216 or 204217 or 204219; and 206112 or 206203
การมองเห็นภาพ การแสวงหา การเก็บตัวอยางภาพและควอนติเซชัน การแปลงภาพ การแทน
ภาพ การปรับปรุงภาพใหดีขึ้น การแบงยอยภาพ การสรางภาพขึ้นมาใหม การบีบอัดขอมูลภาพ
Image perception. Image acquisition. Image sampling and quantization. Image
transformation. Image representation. Image enhancement. Image segmentation. Image
reconstruction. Image data compression.
ว.คพ. 390 (204390)
CS 390

การฝกงานคอมพิวเตอร
1(0-6-0)
Computer Job Training
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : กระบวนวิชาบังคับไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
นัก ศึก ษาจํ าเปน ตอ งฝกงานในหนวยงานที่เกี่ยวขอ งกับ คอมพิวเตอรเปน ระยะเวลา 2 เดือ น
พรอมกับเขียนรายงานและเสนอผลการฝกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน การวัดผลของกระบวนวิชานี้จะ
ผานการประเมินเปนลําดับขั้น S หรือ U
Students are required to work in computer related in the organization for two months. After
a completion of the training, a proper written report and oral presentation are required. Grading
will be given on satisfactory or unsatisfactory basis
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ว.คพ. 421 (204421)
CS 421

ระบบฐานขอมูล 2
3(2-2-5)
Database System 2
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204321
ภาพรวมของรูปแบบจําลองฐานขอ มูล การออกแบบฐานขอ มูล การประมวลผลคําถาม การ
ประมวลผลการทํ า รายการ การควบคุ ม การทํ างานแบบภาวะพรอ มกั น การบริ ห ารฐานข อ มู ล
ฐานขอมูลแบบกระจาย การพัฒนาและการประยุกตใชในปจจุบัน
Overview of database models. Database design. Query processing. Transaction processing.
Concurrency control. Database administration. Distributed databases. Recent development and
applications.
ว.คพ. 422 (204422)
CS 422

การคลังขอมูล
3(2-2-5)
Data Warehousing
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204322 or 204421
คลังขอมูลเบื้องตน สถาปตยกรรมคลังขอมูล การออกแบบคลังขอมูล การสรางตัวแบบขอมูล
แบบหลายมิติ การประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน (โอแล็ ป) การไดม าซึ่งขอ มูล สํ าหรับคลัง
การบูรณาการสารสนเทศ การจัดการเมตาดาตาของคลัง การประยุกตคลังขอมูลและการพัฒนา
Introduction to data warehousing, data warehouse architecture, data warehouse design,
multidimensional data modeling, Online Analytical Processing (OLAP), acquiring data for the
warehouse, information integration, managing warehouse metadata, data warehouse application
and development.
ว.คพ. 423 (204423)
CS 423

การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
Data Mining
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204321 or 204322; and 208263 or
208264
แนวคิดพื้นฐานของการทําเหมืองขอมูล การเตรียมขอมูลกอนการประมวลผล การลดมิติขอมูล
การทําเหมืองเพื่อหากฎความสัมพันธ การจัดกลุมขอมูล การจัดหมวดและการทํานายขอมูล
Basic concept of data mining, data preprocessing, dimensional data reduction, mining for
association rules, data clustering, data classification and data prediction.
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ว.คพ. 425 (204425)
CS 425

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204325 or 204361
ภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทเชิงกลยุทธของระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศและองคก ร โครงสรางพื้น ฐานของเทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทัน สมั ย การ
จัดการทรัพยากรขอมูล การสรางระบบ การจัดการโครงงาน
An overview of management information systems, strategic role of information systems,
information systems and organizations, information technology infrastructure and emerging
technologies, managing data resources, building systems, project management.
ว.คพ. 431 (204431)
CS 431

ระบบเครือขายสากล
3(3-0-6)
Inter-Networking System
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204331
แนวคิดเครือขายคอมพิวเตอร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเกณฑวิธีอินเทอรเน็ต เกณฑวิธีการ
จําแนกเลขที่อยู เกณฑวิธีควบคุม ขอความอินเทอรเน็ต เกณฑวิธีจัดเสนทาง เกณฑวิธีระบบเครือขาย
สากล เกณฑวิธีควบคุมการขนสงขอมูล/เกณฑวิธีอินเทอรเน็ตประยุกต เกณฑวิธีการจัดการเครือขาย
แบบงาย ความมั่นคงของเครือขาย การออกแบบเครือขายและการนําไปใชงาน
Computer networking concepts, introduction to Internet protocol, address resolution
protocol, Internet Control Message Protocol (ICMP), routing protocol. internetworking protocol,
transmission control protocol/Internet protocol, application protocols, Simple Network Management
Protocol (SNMP), network security, network design and implementation.
ว.คพ. 432 (204432)
CS 432

การออกแบบและจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Network Design and Management
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204232
ระบบเครือขายและอิน เทอรเน็ต แนวคิดการจัดสรรเสน ทางและการสงตอแพ็ก เกต แลนและ
สวิตชิง การจัดสรรเสนทางแบบคงที่ การจัดสรรเสนทางแบบเปลี่ยนแปลงได และเน็ตเวิรคแอดเดรสท
รานสเลชัน และการจัดการเครือขาย
Network system and Internet, concepts of routing and packet forwarding, LAN and
switching, static routing, dynamic routing and network address translation and network
management
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ว.คพ. 433 (204433)
CS 433

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204218 or 204231
พีชคณิตบูลีนและการออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบรีจิสเตอร เครื่องระดับพื้นฐาน เครื่อง
เชิงลํ า ดั บ โครงสรางหนวยประมวลผลกลางและไปป ไลน หนว ยความจํ า และหน วยความจํ าแคช
โครงสรางอินพุต/เอาตพุต และบัส สัญญาณขัดจังหวะ การประมวลผลแบบขนาน มัลติโพรเซสซิง
Boolean algebra and logic design, register design, elementary machines, sequential
machines, central processing unit structures and pipelining, memory and caches, Input/Output
structure and bus, interrupts, parallel processing, multiprocessing.
ว.คพ. 435 (204435)
CS 435

การประมวลผลแบบขนาน
3(3-0-6)
Parallel Processing
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204341 or 204433
แนวคิด ของการประมวลผลแบบขนาน ระบบหนวยความจํ าของการประมวลผลแบบขนาน
หลัก การประมวลผลแบบไปปไลนิงและการประมวลผลเวคเตอร โครงสรางและขั้นนอนวิธีของหนวย
ประมวลผลแบบอาเรย สถาปตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอรและการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอรแบบ
กระแสขอ มู ล และการคํ านวณดว ยวงจรรวมความจุ สู งมาก (วีแอลเอสไอ) ตั วอยางของระบบแบบ
มัลติโพรเซสเซอร
Parallel processing concepts. Parallel processing memory systems. Principles of pipelining
and vector processing. Structures and algorithms for array processor. Multiprocessor architecture
and programming. Data flow computers and Very Large Scale Integration (VLSI) computations.
Example of multiprocessor systems.
ว.คพ. 441 (204441)
CS 441

การเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนท
3(3-0-6)
Concurrent Programming
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204341
นิยามของการเขียนโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนท การเปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมแบบคอน
เคอรเรนทและแบบลําดับ เซมาฟอร บริเวณวิกฤตแบบมีเงื่อนไข การเฝาสังเกต กระบวนการสื่อสาร
แบบลําดับ ภาษาโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนท
Concurrent programming definition. Comparison of concurrent programming and sequential
programming. Semaphores. Condition critical regions. Monitors. Communication sequential process.
Concurrent programming language.
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ว.คพ. 442 (204442)
CS 442

การสรางคอมไพเลอร
3(3-0-6)
Compiler Construction
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204315
หลัก เบื้องตนในการสรางตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร หลักของภาษา สัญลักษณตางๆ แผนผัง
แสดงหลักภาษา ตัวอาน ระบบการเปลี่ยน วิธีการอานโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร การอานและรับ
แบบจากบนลงลาง การจัดระบบของสวนกลางความจําแบบทั่วไป และการจัดแบบไดนามิค ตารางของ
สัญลักษณแบบเรียงลําดับ และไมเรียงลําดับ การเชื่อมโยงสวนโปรแกรม การแสดงความหมาย และ
การสรางรหัสของภาษาเครื่อง
Introduction to compiler. Grammars, symbols and string syntax trees. Scanners. Finite state
automata, transition system. The scanning algorithm. Top down parsing, recursive descent, simple
precedence grammars. Routine storage organization, storage administration, dynamic storage.
Symbol tables, sorted and unsorted table, rehashing. Chaining. Interpreters, code generation.
ว.คพ. 443 (204443)
CS 443

ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer System Security
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204341
ภาพรวมของระบบความปลอดภัย การพิจารณาการจัดการความปลอดภัย การวิเคราะหภัย
คุกคามและการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัยของโปรแกรม ความ
ปลอดภั ยของระบบปฏิบัติก าร ความปลอดภั ยของฐานขอมู ล ความปลอดภั ยของเครือ ขาย ความ
ปลอดภัยทางการบริหารขอ มูล การเขารหัสและการถอดรหัสเบื้องตน ระบบการเขารหัสที่ปลอดภั ย
เกณฑวิธีและการปฏิบั ติ ในการเขา รหั ส การประยุ ก ตเทคโนโลยีความปลอดภั ย ขอ กฎหมายและ
จริยธรรมดานความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร กรณีศึกษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร
Overview of security systems. Security management consideration. Threats analysis and
risk management. Physical security. Program security. Operating system security. Database
security. Network security. Data administering security. Basic encryption and decryption. Secure
encryption systems. Protocol and practice in encryption. Security technology application. Legal and
ethical issues in computer system security. Case studies in computer system security.
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ว.คพ. 451 (204451)
CS 451

การออกแบบและการวิเคราะหอัลกอริทึม
3(3-0-6)
Algorithm Design and Analysis
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204251 และ 206281
ทบทวนคณิตศาสตร ความสําคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ สัญลักษณแสดงขีดจํากัด
การแกปญหาความสัมพั นธแบบเวียนเกิด อัล กอริทึมแบบแบงแยกและเอาชนะ ทรีการตัดสิน ใจและ
ขอบเขตลาง ปญหาเกี่ยวกับสายอัก ขระ อัล กอริทึมเชิงละโมบ การโปรแกรมแบบพลวัต การไหลใน
เครือขาย เอ็นพีบริบูรณ และออโตมาตา
Math reviews, the importance of efficient algorithms, asymptotic notation, solving
recurrence relations, divide-and-conquer algorithms, decision trees and lower bounds, string
related problem, greedy algorithms, dynamic programming, network flow, NP-completeness and
automata
ว.คพ. 452 (204452)
CS 452

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
Theory of Computation
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206281
การแยกประเภทปญหาตามความยากของการคํานวณปญหาที่มีความยากตางกัน ทฤษฎีออโต
เมตา รวมถึงภาษาปกติแ ละภาษาไมพึ่งบริบท ทฤษฎีก ารคํ านวณไดและการลดทอน ทฤษฎีความ
ซับซอนรวมถึงโพลิโนเมียล (พี) ไมใชโพลิโนเมียล (เอ็นพี) และเอ็นพีคอมพลีทเนส
Classifying problems by the in-computational hardness. Automata theory, including regular
and context free languages. Computability theory and reductions. Complexity theory, including
polynomial, Nonpolynomial, and NP-completeness.
ว.คพ. 453 (204453)
CS 453

การรูจ ําแบบ
3(2-2-5)
Pattern Recognition
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204251 or 204351; and 208263
การแทน สิ่ งที่แ ปรออกไปของขั้น ตอนวิธีเพื่ อ นบ า นใกลที่ สุ ด ตั ว จํ าแนกเบส แบบจํ าลอง
มารคอฟปดบัง ตนไมการตัดสินใจสําหรับการจําแนกแบบ เครื่องกลเวกเตอรสนับสนุน การจัดกลุมเซต
ขอมูลขนาดใหญ การประยุกตและสวนขยาย
Representation, variants of the nearest neighbor algorithm, Bayes classifier, hidden
Markov models, decision trees for pattern classification, support vector machines, clustering large
data sets, applications and extensions.
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ว.คพ. 454 (204454)

อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม
ในการหาคาเหมาะที่สุดเชิงการจัด
3(2-2-5)
CS 454
Combinatorial Optimization Algorithms and Programming
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 204451
บทนํา ตนไมและเสนทาง ปญหาตําแหนง ปญหาลําดับยอย การกําหนดและการจับคู เครือขาย
การไหล เซตเสถียรและการทาสี การประยุกตใชเพิ่มเติม
Introduction, trees and paths, location problems, subsequence problems, assignments and
matchings, network flow, stable sets and coloring, and additional applications.
ว.คพ. 462 (204462)
CS 462

ปฏิสมั พันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Human-Computer Interaction
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204361 or 204363
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดยสังเขป ความสามารถและพฤติก รรมของ
มนุษย คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของในการนําขอ มูลเขาและออก แบบจําลองการปฏิสัม พันธ
ระหวางมนุ ษยแ ละคอมพิวเตอร การใชงานไดข องระบบเชิงโตต อบ เทคนิคและเทคโนโลยีสว นตอ
ประสาน การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การประเมินผลของการออกแบบสวนตอประสาน
Overview of human-computer interaction, human capabilities and behaviors, computer
and associated input-output devices, models of interaction between human and computer,
usability of interactive systems, interface techniques and technologies, user interface design,
evaluation of interface design.
ว.คพ. 471 (204471)
CS 471

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204451
บทนําเกี่ย วกั บปญ ญาประดิษฐ การแทนความรู ระเบียบวิธีก ารแกปญ หา การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ ระบบผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนวิธีแบบวิวัฒน ภาษาทางปญญาประดิษฐ
Introduction to artificial intelligence, knowledge representation, problem solving
methodology, natural language processing, expert system, evolutionary algorithms, artificial
intelligence languages.
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ว.คพ. 481 (204481)
CS 481

เทคนิคการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตรเบือ้ งตน
3(3-0-6)
Introduction to Mathematical Programming Techniques
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204381 or 206355
การกําหนดปญหาและการสรางรูปแบบ การโปรแกรมเชิงเสน วิธีซิมเพล็คและวิธีซิมเพล็คที่ได
ปรับปรุงใหม การโปรแกรมแบบไดนามิคส การโปรแกรมแบบตัวเลขจํานวนเต็ม เทคนิคกําลังสองนอย
ที่สุ ด การโปรแกรมแบบควาดราติก การหาผลลั พธแ บบใหเสียประโยชนนอ ยที่สุ ด โดยไมมีส มการ
ขอบขา ย โกลเดนเซคซั น เสอรช วิธีส ตีปเปสเดสเซนด และวิธีคอนจูเกตเกรเดียน วิธีค วอไซนิว ตั น
เนื้อหาของกระบวนวิชาเนนหนักดานเทคนิคการคํานวณแบบตางๆ โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร และสวน
ที่เกี่ยวของกับการสรางขั้นตอน วิธีการแกปญหาที่มีขนาดและชนิดตางๆ กันในดานปฏิบัติการจะแสดง
ใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบของผูใช ตลอดจนความถูกตองของผลลัพธ เวลาที่
ใชเครื่องคอมพิวเตอรและขนาดของหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอรที่จําเปนในการแกปญหานั้น
Problem formulation and modeling. Linear Programming, simplex and revised simplex
method. Dynamic programming. Integer programming. Least square technique. Quadratic
programming. Unconstrained minimization, golden section search, steepest-descent and conjugate
gradient method. Quasi-Newton Method. The emphasis of the course will be on the various
computational techniques and their implications to both algorithm implementation and problem
type and size. Practical sessions to be arranged will concentrate on demonstrating the various
issues involved in user interface design, and the possibility of trade-off between accuracy,
computer time and Computer memory requirement.
ว.คพ. 482 (204482)
CS 482

การจําลองแบบปญหาและแบบจําลอง
3(3-0-6)
Simulation and Modelling
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206112 and 208263; and 204211
or 204214 or 204215 or 204216 or 204217 or 204219
บทนํา เกี่ยวกั บการจํ าลองแบบป ญ หา เทคนิคทางสถิติสํ า หรับการจํ าลองแบบป ญ หา การ
จําลองแบบปญหาแบบตอเนื่อ ง การจําลองแบบปญหาแบบไมตอเนื่อง ภาษาที่ใชในการจําลองแบบ
ปญหา ระเบียบวิธีการจําลองแบบปญหา การประยุกตใชงานแบบจําลอง
Introduction to simulation, statistical techniques for simulation, continuous simulations,
discrete simulations, simulation languages, simulation methodologies, simulation applications.
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ว.คพ. 483 (204483)
CS 483

การรับรูภาพทางคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Vision
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204382 or 204383
บทนํ าและความสั ม พั น ธกั บสาขาอื่น การวิเคราะหภ าพเก็ บบิต เดียว บริเวณของจุ ด ภาพที่
เชื่อมตอกัน ระบบของตัวกรอง การสกัดและการวิเคราะหลักษณะเดน การแทนเสนรอบขอบ ตัวบอก
ลวดลายสําหรับการรับรูภาพทางคอมพิวเตอร ทัศนศาสตร การสรางและระบบศัพทภาพ การรับรูภาพ
ในมุมมองสามมิติทางเรขาคณิต และการประยุกตใชการรับรูภาพทางคอมพิวเตอร
Introduction and relationships to other fields, binary image analysis, region of connected
pixels, systems of filters, feature extraction and analysis, contour representation, texture
descriptors for computer vision, optics, image formation and terminology, geometric stereo vision,
computer vision applications.
ว.คพ. 490 (204490)
CS 490

การวิจยั ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Research in Computer Science
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานและจริยธรรมการวิจัย เครื่องมือสําหรับการวิจัย การกําหนดปญหาใน
การวิจัย การทบทวนสิ่งตีพิมพที่เกี่ยวของ การเขียนขอเสนองานวิจัย การจัดการงานวิจัยดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร กฎและหลักการนําเสนอผลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย โปสเตอรผลงานวิชาการ
การนําเสนอแบบบรรยาย
Basic research methodology and ethics, tools of research, formulating research problems,
review of related literature, writing the research proposal, conducting research in computer
science, rules and principles in research presentation, writing the research, academic poster, oral
presentation.
ว.คพ. 491 (204491)
CS 491

การคนควาอิสระ 1
1 หนวยกิต
Independent Study 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ตามความเห็นชอบของภาควิชา
กระบวนวิชานี้เปน การศึกษา หรือคนควา ในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งนัก ศึกษาสามารถ
นําเอาหัวขอนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในกระบวนวิชา 204499 การคนควาอิสระ 2 ตอได โดยนักศึกษาจะเปน
ผูดําเนิน การภายใตก ารดูแลของอาจารยที่ปรึก ษา และจะตองสงรายงานผลการคนควา และนําเสนอ
คณะกรรมการ โดยรายงานที่ประเมินนี้จะผานการประเมินเปนลําดับขั้น S หรือ U
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This course designed for the students to study and conduct a research project in a topic of
computer science, which the students may carry on into 204499 Independent Study 2, the
students must be under the supervision of the advisor, in order to complete this course, the
students must submit a report and present it to the committee, grading will be given on
satisfactory or unsatisfactory basis.
ว.คพ. 494 (204494)
CS 494

หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
Selected Topic in Computer Science 1 (Topics to be announced)
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
เปนการบรรยายในหัวขอใหมตางๆ ที่เปนที่นาสนใจในทางวิทยาการคอมพิวเตอร กระบวนวิช า
นี้สามารถลงทะเบียนซ้ํา และนับหนวยกิตไดสําหรับหัวขอที่ตางกัน
Lecture series are offered on topics of current interest in any area of Computer science.
This course may be repeated for further credits on different topics.
ว.คพ. 495 (204495)
CS 495

หัวขอเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
Selected Topic in Computer Science 2 (Topics to be announced)
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
เปนการบรรยายในหัวขอใหมตางๆ ที่เปนที่นาสนใจในทางวิทยาการคอมพิวเตอร กระบวนวิชา
นี้สามารถลงทะเบียนซ้ํา และนับหนวยกิตไดสําหรับหัวขอที่ตางกัน
Lecture series are offered on topic of current interest in any area of computer science, this
course may be repeated for further credits on different topics.
ว.คพ. 496 (204496)
CS 496

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Cooperative Education
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 และตามความ
เห็นชอบของภาควิชา
นัก ศึก ษาตอ งไปทํ างานที่เกี่ยวกั บคอมพิวเตอรในสถานประกอบการเปน เวลาไมนอ ยกวา 16
สัปดาหอยางตอเนื่อ ง โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการภายใตการควบคุมดูแลของ
หัวหนางานที่ไดรับมอบหมายจากทางสถานประกอบการและคณาจารยจากทางมหาวิทยาลัย มีการทํา
รายงานและการสอบปากเปลา โดยมีการประเมินผลเปนผานหรือไมผาน
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Students are required to work in computer related in the organization for a minimum period
of continuous 16-weeks as a staff in the organization under supervision of in-charge trainer(s) at
the organization and instructor(s) of the university, a proper written report and oral examination
are required. grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis.
ว.คพ. 497 (204497)
CS 497

การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Seminar in Computer Science
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การเสนอหัวขอสัม มนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ภายใตการแนะนําของอาจารย
การเขียนรายงานเปนสิ่งที่ตองจัดทําดวย การวัดผลเปนแบบผานหรือไมผาน
Presentation of current Computer science topics under supervision of staff. A written report
is also required. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis.
ว.คพ. 499 (204499)
CS 499

การคนควาอิสระ 2
2 หนวยกิต
Independent Study 2
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 204399 or 204491
กระบวนวิชาใหนัก ศึกษาคนควาเจาะจงในดานวิชาที่นักศึกษาไดศึกษามาจากวิชาเอกหรือ วิช า
โท โดยนักศึกษาจะตองเขียนรายงานสง และมีการสอบปากเปลาดวย การวัดผลเปนแบบผานหรือไม
ผาน
The course concentrates on intensive work in a special area of student's major or minor
field. Each individual project is to culminate in a comprehensive written report and oral
examination. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basic.
ว.คณ. 111 (206111) แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
MATH 111
Calculus 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมมี
อนุพันธและการประยุก ต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและ
การประยุกต
Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential
equations and some applications.
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ว.คณ. 112 (206112)
MATH 112

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน
: 206111
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น อนุกรมอนันต
Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple
integrals, and infinite series.
ว.คณ. 281 (206281)
MATH 281

คณิตศาสตรดิสครีต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206103 หรือ 206111 หรือ 206161
หรือ 206113
ความรูพื้นฐาน วิธีการนับทั่วไป ทฤษฎีกราฟเบื้องตน ทรีและการแยกจําพวก ขายงาน พีชคณิต

บูลีน
Basic background. General counting methods. Elementary graph theory. Trees and sorting.
Networks. Boolean algebra.
ว.คณ. 325 (206325)
MATH 325

พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0-6)
Linear Algebra
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206112 หรือ 206203 หรือ 206261
ระบบสมการเชิ งเสน และเมทริก ซ ดี เทอรมิ แ นนต ปริภู มิ เวกเตอร การแปลงเชิ งเสน ค า
ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร ลักษณะเฉพาะรวมทั้งการทําใหอยูในรูปทแยงมุม ปริภูมิผลคูณภายใน
System of linear equations and matrices. Determinants. Vector spaces. Linear
transformations. Eigenvalues and eigenvectors including diagonalization. Inner product spaces.
ว.คณ. 355 (206355)
MATH 355

วิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Method
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206112 หรือ 206203 หรือ 206261
คาคลาดเคลื่อนในวิธีเชิงตัวเลข พหุนามที่ใชในการประมาณคาในชวงและการปรับเสนโคง การ
หาปริพันธเชิงตัวเลข การหาอนุพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนและสมการ
ไมเชิงเสน ผลเฉลยของสมการหนึ่งตัวแปร ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ
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Error in numerical method. Interpolating polynomials and curve fitting. Numerical
integration, Numerical differentiation. Numerical solution of systems of linear and nonlinear
equations. Solution of one variable equation. Numerical solution of ordinary differential equations.
ว.คณ. 370 (206370)
MATH 370

ความนาจะเปน 1
3(3-0-6)
Probability 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206112 หรือ 206203 หรือ 206261
รากฐานของความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไข ตัวแปรสุมวิยุต ตัวแปรสุมวิยุตรวม การ
จําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับตัวแปรสุมวิยุต
Foundation of probability, conditional probability, discrete random variables, joint discrete
random variables, computer simulation for discrete random variables.
ว.คณ. 381 (206381)
MATH 381

คอมบินาทอริกส
3(3-0-6)
Combinatorics
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206281
วิธีการนับทั่วไปสําหรับการจัดเรียงและการเลือกฟงกชั่นกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนบังเกิด
หลักการอินคลูชันและเอ็คซคลูชัน สูตรการแจงนับของพอลยา การแจงนับกราฟ
General counting methods for arrangements and selections. Generating functions.
Recurrence relations. Principles of inclusion and exclusion. Polya's enumeration formula. Graph
enumeration.
ว.คณ. 423 (206423)
MATH 423

เวฟเลทส
3(3-0-6)
Wavelets
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206325 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ภาพรวมของการประยุ ก ต และพั ฒ นาการของเวฟเลทส คณิ ต ศาสตรที่ เป น พื้ น ฐาน
ประกอบดวยหัวขอ ในพีชคณิตเชิงเสน การแปลงฟูเรียร และการแปลงฟูเรียรแบบจํากัด เวฟเลทสแบบ
แฮรอ ยางงาย การแปลงเวฟเลทสแบบจํากัด ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทสและการแปลงฟาสท
เวฟเลทส การวิเคราะหมัลติ-รีโซลูชันและเวฟเลทสซึ่งมีคอมแพคสัพพอรต วิธีเวฟเลทส-กาเลอรคิน
สําหรับสมการเชิงอนุพันธ การประยุกตของเวฟเลทส
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Overview of applications and development of wavelets. Mathematics preliminaries: Topics
in linear algebra. Fourier transform and discrete Fourier transform. Simple Haar wavelets. Discrete
wavelets transform. Orthonormal bases wavelets: Fast wavelets transform. Multi-resolution
analysis: Wavelets with compact support. Wavelets-Galerkin methods for differential equations.
Applications of wavelets.
ว.คณ. 426 (206426)
MATH 426

พีชคณิตเชิงเสน 2
3(3-0-6)
Linear Algebra
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206325
ทบทวนรูปแบบบัญญัติเบื้องตน รูปแบบตรรกยะ และรูปแบบจอรแดน ปริภูมิผลคูณภายใน ตัว
ดําเนินการบนปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบเชิงเสนคู
Review of elementary canonical forms. The rational and Jordan forms. Inner product
spaces. Operators on inner product spaces. Bilinear forms.
ว.คณ. 428 (206428)
MATH 428

ทฤษฎีรหัส
3(3-0-6)
Coding Theory
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206325
รหัสเบื้อ งตน รหัสเชิงเสน รหัสไซคลิก รหัสฮามมิง รหัสเพอรเฟคท รหัสพหุนาม การเขารหัส
และการถอดรหัส การตรวจจับและแกไข แบบคลาดเคลื่อน
Introduction to coding. Linear code. Cyclic code. Hamming code. Perfect code. Polynomial
code. Encoding and decoding. Error detecting and correcting.
ว.คณ. 455 (206455)
MATH 455

การวิเคราะหเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Analysis
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206355
ทฤษฎีการประมาณคาในชวง การประมาณฟงกชัน การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิง
อนุพันธสามัญ การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับการเชิงอนุพันธยอย ปญหาคาเฉพาะของเมทริกซ
Interpolation theory. Approximation of function. Numerical analysis for ordinary differential
equations. Numerical analysis for partial differential equations. Matrix eigenvalues problem.

115
ว.คณ. 467 (206467)
MATH 467

นิวรอลเนทเวิรค
3(3-0-6)
Neural Networks
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร หรือ วิศวกรรมศาสตร
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ภาพรวมของการพัฒนาและการประยุกตข องนิวรอลเนทเวิรค โครงสรางนิวรอลเนทเวิรคและ
วิธีก ารเรียนรู ทฤษฎีส ารสนเทศ การขยับ สูส ถานะดีที่สุด แบบเกรเดียนเดสเซนท เพอรเซพตรอน
เอดาไลน เนทเวิรคแบบมั ลติเลเยอรฟด ฟอรเวิรด และขั้น ตอนการเรียนรูแบบแบคพรอพพาเกชั น
นิวรอลเนทเวิรคสโตคาสติก นิโอคอกนิตรอน ทฤษฎีอแดพทีพรีโซแนนส เนทเวิรครีเคอรเรนท เคออส
แบบจําลองนิวโรไดนามิค ระบบนิวโรฟชชี ขั้นตอนวิธีเจเนติค การประยุกต
Overview of the development and applications of neural networks. Neural networks
structure and learning methods. Information theory. Gradient descent optimization. Perceptron.
Adaline. Multilayer feedforward networks and back-propagation learning algorithm. Stochastic
neural networks. Neocognitron. Adaptive resonance theory. Recurrent network. Chaos.
Neurodynamical model. Neuro-fuzzy systems. Genetic algorithms. Applications.
ว.คณ. 481 (206481)
MATH 481

ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
Graph Theory
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : 206281
นิยามของกราฟ ทฤษฎีกราฟมูล ฐาน ทรี ออยเลอรเรียนและแฮมิล โทเนียนกราฟ พลานาร
กราฟ และนอนพลานารกราฟ การระบายสีกราฟ
Definition of graphs. Elementary graph theory. Trees. Eulerian and Hamiltonian graphs.
Planar and nonplanar graphs. Graph colourings.
ว.ฟส. 117 (207117)
PHYS 117

ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-0)
Physics Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมมี
กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในฟสิกสพื้นฐานซึ่งประกอบดวย
การทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และ
ฟสิกสยุคใหม
Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various
experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern
physics.
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ว.ฟส. 187 (207187)
PHYS 187

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physics 1
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมมี
หน ว ยและการวั ด กลศาสตร การสั่ น คลื่ น และเสี ย ง ของไหล อุ ณ หพลศาสตร ไฟฟ า
สนามไฟฟา สภาวะแมเหล็กและสนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม
Dimension and measurement, mechanics, vibrations, wave and sound, fluid,
thermodynamics, electricity, electric field, magnetism and magnetic field, optics and modern
physics.
ว.สถ. 263 (208263)

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Statistics
เงื่อนไขที่ตอ งผานกอน : ไมมี
ทบทวนความรูพื้น ฐานเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะเปน การ
ประมาณคา และ การทดลองสมมุติฐานพารามิเตอรข องประชากรโดยใชส ถิติ Z-test, t-test, x2test และ F-test การประยุกตไคว-สแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ
Review of basic statistical knowledge. Probability and probability distribution. Estimation
and test of hypothesis concerning parameters of populations by using Z-test, t-test, x2 test and
F-test. Application of Chi-square. Analysis of variance. Regression and correlation.

