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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 
 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 130 หนวยกติ  

3.1.2 โครงสรางหลกัสูตร  

1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  30 หนวยกติ 
- กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 12 หนวยกติ 
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   9  หนวยกติ 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6  หนวยกติ 
- กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม  3  หนวยกติ 

2)  หมวดวชิาเฉพาะ                                            ไมนอยกวา 94 หนวยกติ 
- วิชาแกน 24 หนวยกติ 
- วิชาเอก                                                    ไมนอยกวา 55 หนวยกติ 

  วิชาเอกบังคบัรวม 43 หนวยกติ 
  วิชาเอกบังคบัประจาํแผน  
          แผน 1                                                            3  หนวยกติ 
                           แผน 2                                                           6  หนวยกติ 
  วิชาเอกเลือก  
                          แผน 1                                            ไมนอยกวา   9  หนวยกติ 
                          แผน 2                                           ไมนอยกวา   6  หนวยกติ 
 -  วิชาโท                                                                              ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
3)  หมวดวชิาเลือกเสรี                 ไมนอยกวา    6 หนวยกติ 

 

3.1.3  กระบวนวชิา   
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หนวยกติ 

 1.1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร        12 หนวยกติ 
001101   การฟงและพูดภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   (Listening and Speaking in English) 
001102  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

   (Reading and Writing in English)    
001201  การอานเชงิวเิคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล  3(3-0-6) 

   (Critical Reading and Effective Writing) 
001202  ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชพี    3(3-0-6) 

   (English in Professional Contexts ) 

 1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       9 หนวยกติ 

 เลือก 3 กระบวนวชิาจากกระบวนวชิาตอไปน้ี 
009103  การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ   3(3-0-6) 

   (Information Litaracy) 
013110  จิตวิทยากับชีวติประจาํวัน     3(3-0-6) 

   (Psychology and Daily Life) 
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050100  การใชภาษาไทย      3(3-0-6) 
   (Usage of the Thai Language) 

154104  การอนุรักษส่ิงแวดลอม     3(3-0-6) 
   (Environmental Conservation) 

176100  กฎหมายและโลกสมัยใหม     3(3-0-6) 
   (Law and Modern World) 

701103  การบัญชทีัว่ไป      3(3-0-6) 
   (General Accounting) 

702101  การเงินในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
   (Finance for Daily Life) 

703103  การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบ้ืองตน   3(3-0-6) 
  (Introduction to Entrepreneurship and Business)  
751100  เศรษฐศาสตรในชวีติประจาํวนั    3(3-0-6) 

   (Economics for Everyday Life) 
851100  การส่ือสารเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

   (Introduction to Communication) 
851103  ชีวิตและสังคมผานส่ือ     3(3-0-6) 

(Life and Society Through Media) 

 1.3) กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       6 หนวยกติ 
201110  คณิตศาสตรบรูณาการ     3(2-2-5) 

   (Intergrated Mathematical Science) 
201111  โลกแหงวทิยาศาสตร     3(3-0-6) 

(The World of Science) 
 1.4 ) กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม        3 หนวยกติ 
201191  การเรียนรูผานกิจกรรม      2( 0-6-0) 

   (Learning through Activities) 

และเลือก 1 หนวยกติจากกระบวนวชิาตอไปน้ี 

   057121   ฟุตบอลเพ่ือชีวติและการออกกาํลังกาย   1(0-3-0) 
   (Football for Life and Exercise) 
 057122  วายนํ้าเพ่ือชีวติและการออกกาํลังกาย    1(0-3-0) 
   (Swimming for Life and Exercise) 
   057123  วอลเลยบอลเพ่ือชวีิตและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 
   (Volleyball for Life and Exercise) 
  057125  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือชีวติและการออกกาํลังกาย  1(0-3-0) 
   (Rhythmic Activities for Life and Exercise) 
  057126  บาสเก็ตบอลเพ่ือชีวติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 
   (Basketball for Life and Exercise) 
  057127  แบดมินตันเพ่ือชีวติและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 
   (Badminton for Life and Exercise) 
  057128  เทนนิสเพ่ือชีวติและการออกกาํลังกาย    1(0-3-0) 
   (Tennis for Life and Exercise) 
  057129  เทเบ้ิลเทนนิสเพ่ือชวีิตและการออกกําลังกาย   1(0-3-0) 
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   (Table Tennis for Life and Exercise) 
  057130  กอลฟเพ่ือชวีิตและการออกกาํลังกาย    1(0-3-0) 
   (Golf for Life and Exercise) 
 201192  ดอยสุเทพศกึษา      1(0-3-0) 
   (Doi Suthep Studies) 
 หรือกระบวนวชิาการเรียนรูผานกจิกรรมท่ีเปดสอนเพ่ิมเตมิในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
 2.1 ) วิชาแกน          24 หนวยกติ 

202111   ชีววิทยา 1      4(3-3-6) 
   (Biology 1) 

203111  เคมี 1       3(3-0-6) 
   (Chemistry 1)    

203115  ปฏิบัติการเคมี 1      1(0-3-0) 

   (Chemistry  Laboratory  1) 
206111  แคลคลัูส 1      3(3-0-6) 

   (Calculus 1) 
206112  แคลคลัูส 2      3(3-0-6) 

   (Calculus 2)    
206281  คณิตศาสตรดีสครีต     3(3-0-6) 

   (Discrete Mathematics) 
207117  ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-3-0) 

   (Physics Laboratory 1) 
207187  ฟสิกส 1       3(3-0-6) 

   (Physics 1)    
208263  สถิติเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

   (Elementary Statistics) 
 2.2) วิชาเอก ไมนอยกวา 55 หนวยกติ 

• วชิาเอกบังคบัรวม      43 หนวยกติ 
กลุมประเดน็ดานองคการและระบบสารสนเทศ       
204222  หลักการของระบบฐานขอมูล     3(2-2-5) 

   (Fundamentals of Database Systems) 
204306  จริยธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชพีคอมพิวเตอร   1(1-0-2) 

   (Ethics for Computer Professional) 
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต        
204251  โครงสรางขอมูล      3(3-0-6) 

   (Data Structures) 
204491  การคนควาอิสระ 1      1 หนวยกติ 

   (Independent Study 1) 
204499  การคนควาอิสระ 2      2 หนวยกติ 

   (Independent Study  2) 
กลุมเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟตแวร      
204211  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถ ุ     3(2-2-5) 

   (Object-Oriented Programming) 
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204362  การออกแบบเชงิวัตถ ุ     3(3-0-6) 
   (Object-Oriented Design) 

หรือ 204364  การออกแบบและสรางซอฟตแวร    3(3-0-6) 
   (Software Design and Implementation) 

204363  ความตองการและการสรางตวัแบบซอฟตแวร   3(3-0-6) 
   (Software Modeling and Requirements) 

204451  การออกแบบและการวเิคราะหอลักอริทมึ   3(3-0-6) 
   (Algorithm Design and Analysis) 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ       
204111  วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน    3(2-2-5) 

   (Fundamentals of Computer Science) 
204112  การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสราง    3(2-2-5) 

   (Structured Programming) 
204315  การจดัระเบียบของภาษาโปรแกรม    3(3-0-6) 

   (Organization of Programming Languages) 
204452  ทฤษฎีการคํานวณ      3(3-0-6) 

   (Theory of Computation) 
204490  การวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

   (Research in Computer Science) 
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร      
204231  การจดัระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

   (Computer Organization and Architecture) 
204341  ระบบปฏิบตักิาร      3(3-0-6) 

   (Operating Systems) 
• วชิาเอกบังคบัประจาํแผน 

(ก) แผน 1       3 หนวยกติ 
204398  การฝกงานคอมพิวเตอร     3(0-18-0) 

   (Computer Job Training) 
(ข) แผน 2       6 หนวยกติ 

204496  สหกิจศึกษา      6 หนวยกติ 
   (Cooperative Education) 

• วิชาเอกเลือก  ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300 หรือ 400 ขึ้นไป 
(ก) แผน 1                  ไมนอยกวา 9 หนวยกติ 

โดยท่ีจะตองเปนกระบวนวชิาระดบั 400 อยางนอย 6 หนวยกติ 
(ข) แผน 2                   ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
 
โดยท้ังสองแผน เลือกจากกระบวนวชิาตอไปน้ี 
o กระบวนวชิาวทิยาการคอมพิวเตอรทีน่อกเหนือจากกระบวนวชิาเอกบังคบัรวมและ

กระบวนวชิาเอกบังคบัประจาํแผน 
o กระบวนวชิาคณิตศาสตร ดังตอไปน้ี 

206325  พีชคณิตเชงิเสน      3(3-0-6) 
  (Linear Algebra) 

206327  ทฤษฎีจํานวน 1      3(3-0-6) 
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  (Theory of Numbers 1) 
206355  วิธีเชิงตวัเลข      3(3-0-6) 

  (Numerical Method) 
206370  ความนาจะเปน 1      3(3-0-6) 

  (Probability 1) 
206423  เวฟเลทส       3(3-0-6) 

  (Wavelets) 
206427  ทฤษฎีจํานวน 2      3(3-0-6) 

  (Theory of Number 2) 
206455  การวเิคราะหเชงิตวัเลข     3(3-0-6) 

  (Numerical Analysis) 
206467  นิวรอลเนทเวริค      3(3-0-6) 

  (Neural Networks) 
206481  ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6) 

  (Graph Theory) 
 

 2.3) วิชาโท                  ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 
• นักศึกษาท่ีตองการเรียนวิชาโท สามารถเลือกเรียนวชิาโทสาขาใดๆ โดยความเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษา 
• นักศึกษาท่ีไมตองการเรียนวิชาโท ตองเรียนกระบวนวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร  ไมนอยกวา 15 

หนวยกติ ในระดบั 300 หรือ 400 ในสวนเพ่ิมของกระบวนวชิาเอกบังคับประจาํแผน 
 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
 นักศึกษาตองเลือกเรียนกระบวนวิชานอกเหนือจากวิชาเอกและวชิาโท (ถาม)ี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
หมายเหตุ

รหัสกระบวนวชิาท่ีใชกาํหนดเปนตวัเลข 6 หลัก ดังตอไปน้ี 
 ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

(1) เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ท่ีกระบวนวิชาน้ันสังกดั 
(2) เลข 3 ตัวทาย จาํแนกไดดงัน้ี 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวชิา 
“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปที ่1 
“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปที ่2 
“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปที ่3 
“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปท่ี 4 
“5” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปที ่5 
“6” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปที ่6 

2) เลขตวักลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวชิา 
3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 

 
3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

ชั้นปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
001101   การฟงและพูดภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   (Listening and Speaking in English) 
201110  คณิตศาสตรบรูณาการ     3(2-2-5) 
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   ( Intergrated Mathematical Science ) 
202111   ชีววิทยา 1      4(3-3-6) 

   (Biology 1) 
203111  เคมี 1       3(3-0-6) 

   (Chemistry 1)    
203115  ปฏิบัติการเคมี 1      1(0-3-0) 

   (Chemistry  Laboratory  1) 
204111  วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน    3(2-2-5) 

   (Fundamentals of Computer Science) 
206111  แคลคลัูส 1      3(3-0-6) 

   (Calculus 1) 
   รวม       20 หนวยกติ 
  ชั้นปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

001102  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   (Reading and Writing in English)    

201111  โลกแหงวทิยาศาสตร     3(3-0-6) 
(The World of Science) 

204112  การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสราง    3(2-2-5) 
   (Structured Programming) 

206112  แคลคลัูส 2      3(3-0-6) 
   (Calculus 2)    

207117  ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-3-0) 
   (Physics Laboratory 1) 

207187  ฟสิกส 1       3(3-0-6) 
   (Physics 1)    
   กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   3 
   รวม       19 หนวยกติ 
 
 

  ชั้นปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

001201  การอานเชงิวเิคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล  3(3-0-6) 

   (Critical Reading and Effective Writing) 

204211  การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถ ุ     3(2-2-5) 

   (Object-Oriented Programming) 

204231  การจดัระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

   (Computer Organization and Architecture) 

206281  คณิตศาสตรดีสครีต     3(3-0-6) 

   (Discrete Mathematics) 

208263  สถิติเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

   (Elementary Statistics) 
   กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   3 

   รวม       18 หนวยกติ 
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  ชั้นปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

001202  ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชพี    3(3-0-6) 

   (English in Professional Contexts) 

204222  หลักการของระบบฐานขอมูล     3(2-2-5) 

   (Fundamentals of Database Systems) 

204251  โครงสรางขอมูล      3(3-0-6) 

   (Data Structures) 

      กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม    1 

   วิชาโท       3 
   กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   3 

   รวม       16 หนวยกติ 

 

  ชั้นปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

204306  จริยธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชพีคอมพิวเตอร   1(0-3-0) 

   (Ethics for Computer Professional) 

204341  ระบบปฏิบัติการ      3(3-0-6) 

   (Operating Systems) 

204363  ความตองการและการสรางตวัแบบซอฟตแวร   3(3-0-6) 

   (Software Modeling and Requirements) 

204451  การออกแบบและการวเิคราะหอลักอริทมึ   3(3-0-6) 

   (Algorithm Design and Analysis) 

   วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400    3  

   วิชาโท       3 

   รวม       16 หนวยกติ 
 
ชั้นปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

 แผน 1 
201191  การเรียนรูผานกิจกรรม      2( 0-6-0) 

   (Learning through Activities) 
204315  การจดัระเบียบของภาษาโปรแกรม    3(3-0-6) 

   (Organization of Programming Languages) 
204362  การออกแบบเชงิวัตถ ุ     3(3-0-6) 

   (Object-Oriented Design) 
หรือ 204364  การออกแบบและสรางซอฟตแวร    3(3-0-6) 

   (Software Design and Implementation) 
204452  ทฤษฎีการคํานวณ      3(3-0-6) 

   (Theory of Computation) 
204490  การวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

   (Research in Computer Science) 
   วิชาโท       3 
   รวม       17 หนวยกติ 
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 แผน 2 
201191  การเรียนรูผานกิจกรรม      2( 0-6-0) 

   (Learning through Activities) 
204315  การจดัระเบียบของภาษาโปรแกรม    3(3-0-6) 

   (Organization of Programming Language) 
204362  การออกแบบเชงิวัตถ ุ     3(3-0-6) 

   (Object-Oriented Design) 
หรือ 204364  การออกแบบและสรางซอฟตแวร    3(3-0-6) 

   (Software Design and Implementation) 
204452  ทฤษฎีการคํานวณ      3(3-0-6) 

   (Theory of Computation) 
204490  การวจิัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 

   (Research in Computer Science) 
   วิชาโท       6 
   รวม       20 หนวยกติ 
 

  ชั้นปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1  
 แผน 1 

204398  การฝกงานคอมพิวเตอร     3(0-18-0) 
   (Computer Job Training) 

204491  การคนควาอิสระ 1      1 หนวยกติ 
   (Independent Study 1) 

   วิชาเอกเลือกระดับ 400     6 
   วิชาโท       3 
   รวม       13 หนวยกติ 
 

แผน 2 
204491  การคนควาอิสระ 1      1 หนวยกติ 

   (Independent Study 1) 
204496  สหกิจศึกษา      6 หนวยกติ 

   (Cooperative Education) 
   รวม       7 หนวยกิต 
   

ชั้นปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

 แผน 1 

204499  การคนควาอิสระ 2      2 หนวยกติ 

   (Independent Study 2) 

   วิชาโท       3 

  วิชาเลือกเสรี      6 

   รวม       11 หนวยกติ 

 

 แผน 2 

204499  การคนควาอิสระ 2      2 หนวยกติ 

   (Independent Study 2) 
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   วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400    3   

   วิชาโท       3 

   วิชาเลือกเสรี      6 

   รวม       14 หนวยกติ 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 

001101    การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

 Listening and Speaking in English 

  เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูดและการฟง เพ่ือการปฏิสัมพันธในบริบททางสังคมและวิชาการ 

อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong 

learning  

001102   การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 

 Reading and Writing in English  

  เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการเรียนรูคําศัพท การทบทวนไวยากรณอยางเปนระบบ การ

พัฒนาโครงสรางประโยคที่มีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา เพื ่อการสื ่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary expansion, 

systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, forms and purposes 

of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context.  

001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล    3(3-0-6) 

 Critical Reading and Effective Writing 

  เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสือ่ตางๆ และการเขียนอยางมี

ประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing 

on topics of students’ interests.  

001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ      3(3-0-6) 

 English in Professional Contexts  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

ลักษณะเฉพาะทางภาษา องคประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขียนเฉพาะสาขาอาชีพ   

Specific language features, language components of professional texts and language skills for 

professional texts.  
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009103 การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ     3(3-0-6) 

Information Literacy and Information Presentation 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการแสวงหาสารสนเทศ 

แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบคนสารสนเทศ การประเมิน

สารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางถงึและการเขียนบรรณานุกรม 

The definition and the importance of information and information literacy, information needs and 

information seeking, information sources and information services, information resources and organization, 

information  searching, information evaluation, information presentation, citation and bibliography writing. 

013110 จิตวทิยากับชีวติประจําวนั       3(3-0-6) 

 Psychology and Daily Life  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 แนะนํา  :   สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชวชิาเอก 

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ปจจัยดาน

สังคม 

 Psychology and daily life. Personality. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

050100 การใชภาษาไทย        3(3-0-6)      

 Usage of the Thai Language 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.     

057121 ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0)      

 Football for Life and Exercise 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาฟุตบอล  การเลน

ฟุตบอลในตําแหนงตางๆ  การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ  กติกาทั่วไปในการเลนกีฬาฟุตบอล  การ

วิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและ

ผูดูท่ีดีในกีฬาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to play in 

each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and  

participation at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

. 

057122 วายน้ําเพื่อชวีิตและการออกกาํลังกาย    1(0-3-0)      

 Swimming for Life and Exercise 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี
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การออกกําลังกายเพือ่สุขภาพโดยการวายน้าํ การอบอุนรางกายในกีฬาวายน้าํ หลักการหายใจและการ

เคล่ือนไหวในนํ้า การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การชวยเหลือผูไดรับอันตรายตางๆ จากการวาย

นํ้า การวิเคราะหทาทางการวายนํ้า การวายน้าํเพือ่สุขภาพและการเขารวมการแขงขันวายน้าํในระดับตางๆ ประโยชน

และมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีในกีฬาวายนํ้า 

 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath under 

water and physical movements to swim in each style. Help others to swim safety.  Swimming for health and 

in competition. The advantage, manners and regulations of Swimming are involved. 

057123 วอลเลยบอลเพือ่ชวีิตและการออกกําลังกาย    1(0-3-0)      

 Volleyball for Life and Exercise 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาวอลเลยบอล 

การเลนวอลเลยบอลในตาํแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการเลนวอลเลยบอล กติกาท่ัวไปและการ

นับคะแนนในกฬีาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขัน

วอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีใน

กฬีาวอลเลยบอล 

 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  Volleyball. 

Benefits of playing Volleyball at different levels. Analyze and participate in Volleyball competition 

tournaments. Benefits and etiquette for players and spectators. 

057125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0)      

 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี  

การออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคล่ือนไหวของรางกายในลักษณะตางๆ 

การเคล่ือนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพ้ืนเมืองของประเทศตางๆ การเตนลีลาศใน

จังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ  การวเิคราะหทาทางการเตนลีลาศจงัหวะตางๆ  การ

รวมงานลีลาศและการจดังานลีลาศในรูปแบบตางๆ 

The principles of exercise for health through Rhythmic activity. Body movements with music. Folk 

dances and social dances. Social manner and dancing's regulations. Analyze the type of social dances. 

Participate and organize social dance parties. 
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057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0)     

 Basketball for Life and Exercise 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล  การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาบาสเกตบอล 

การเลนบาสเกตบอลในตาํแหนงตางๆ  ความปลอดภัยในการเลนกฬีาบาสเกตบอล กตกิาการเลนบาสเกตบอลท่ัวไป 

การประยกุตเลนกฬีาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ  การวเิคราะหเกมการแขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขัน

บาสเกตบอลในระดบัตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีในกีฬาบาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to 

play in different positions, safety, and regulations. Analyze and participate in basketball competition 

tournaments. Benefits and etiquette for players and spectators. 

057127 แบดมินตันเพื่อชีวติและการออกกาํลังกาย    1(0-3-0)      

 Badminton for Life and Exercise 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมมี 

การออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาแบดมินตัน การ

จับไมและการเคล่ือนไหวของรางกายเพ่ือเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กตกิาแบดมนิตันท่ัวไปและการนับ

คะแนนในกีฬาแบดมินตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมินตันในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันแบดมินตัน

และการเขารวมแขงขันแบดมินตนัในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดท่ีูดีในกีฬาแบดมินตัน  

The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold 

the racquet and movements to hit the shuttlecock. Analyze and participate in badminton competition 

tournaments. The advantages, manners, regulations and scoring system & service of badminton game are 

involved. 

057128 เทนนิสเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0)      

 Tennis for Life and Exercise  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การออกกาํลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกฬีาเทนนิส การจบัไม

และการเคล่ือนไหวของรางกายเพ่ือเขาตเีทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิสท่ัวไปและการนับคะแนนในกีฬาเทนนิส 

การประยกุตเลนกฬีาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนิสและการเขารวมการแขงขันเทนนิสใน

ระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกีฬาเทนนิส 

The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racquet and movements to hit the tennis ball. Analyze and participate in Tennis competition tournaments. 

The advantages, manners, regulations and scoring system & service of Tennis game are involved. 
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057129 เทเบิ้ลเทนนิสเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย    1(0-3-0)      

 Table Tennis for Life and Exercise 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การออกกําลังกายเพือ่สุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิล้เทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทเบิล้

เทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีเทเบิ้ลเทนนิส ในลักษณะตางๆ กติกาทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทเบิ้ล

เทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบ้ิลเทนนิสในระดับตางๆ   ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีในกีฬา

เทเบ้ิลเทนนิส 

The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How to hold 

the racket and movements to play Table tennis. Analyze and participate the Table tennis competition 

tournaments. The advantages, manners, regulations and scoring system of Table tennis game are 

involved. 

057130 กอลฟเพื่อชวีิตและการออกกาํลังกาย      1(0-3-0)      

 Golf for Life and Exercise 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬากีฬากอลฟ การ

จับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายในการตีกอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟทั่วไปและการนับคะแนนใน

กีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟ ในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหทาทางในการตีกอลฟและการเขารวมแขงขัน

กอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีในกีฬากอลฟ 

The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play Golf, 

stance & position, rules & regulations, match play, advantages of playing golf. Analyze the stance & 

position and participate in Golf tournaments. The advantages, manners, regulations and scoring system of 

Golf game are involved. 

154104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม       3(3-0-6)  

 Environmental Conservation 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ปญหาในการจดัการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ ซึง่เนนในเร่ือง ดนิ ปาไม นํ้า แร สัตวปา 

มนุษย พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศนธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมตางๆ ตลอดจนวิธกีารอนุรักษและมาตรการในการอนุรักษ

ท่ีจาํเปนสําหรับประเทศไทย 

Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, forest, 

water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation measures 

necessary for Thailand.            

176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม       3(3-0-6) 

 Law and Modern World 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 แนวคดิทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกบับทบาทในสังคม กฎหมายกบัสังคมระหวางประเทศ 
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กฎหมายกบัปญหาทองถิน่ และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น ระดับสังคมเมือง และ

บทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เกีย่วกับกฎหมายและโลกสมัยใหม 

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. Studying and analyzing cases relating to law and modern world. 

201110 คณติศาสตรบรูณาการ                                3(2-2-5) 

  Integrated Mathematical Sciences  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 คอมพิวเตอรในชีวติประจาํวัน คณิตศาสตรและสถติิ ในปรากฏการณตางๆ การประยกุตคณิตศาสตร สถิติ

และคอมพิวเตอรในวิชาการ กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร กระบวนวชิาน้ีสาํหรับ

นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

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. 

201111 โลกแหงวทิยาศาสตร    3(3-0-6) 

  The World Of Science  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ธรรมชาติและววิัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบสุริยะ การสังเกตดาวเคราะหและดวงจันทร

ในปจจุบัน ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางธรณีภาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชวีภาคของโลก ความอุดม

สมบูรณ การกระจายตัวและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นทางสังคมรวมสมัยในดานวทิยาศาสตรและสังคม

มนุษย กระบวนวชิาน้ีอนุญาตใหเฉพาะนักศกึษาที่มีพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร 

 The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern observations of 

planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. 

Abundance, distribution and utilization of natural resources. Contemporary social issues in science and 

society. Enrollments are not permitted for non- science-based students. 

201191 การเรียนรูผานกจิกรรม     2(0-6-0) 

  Learning through Activities 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การเขารวมกิจกรรมที่เกีย่วของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณชีวิตตางๆท่ี

ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําใหนักศึกษามีสวนรวมในชวงเวลาของ

การศึกษาในมหาวิทยาลัย  กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจากกิจกรรมตางๆ 

ไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกท่ีดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย  มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการ

ทํางานเปนทีม  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคต ไดอยางมีความสุขทัง้

รางกายและจิตใจ  พรอมท้ังมีจิตสาธารณะ 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 community-based economy by 
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students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private 

organizations. 

201192 ดอยสุเทพศึกษา    1(0-3-0) 

 Doi Suthep Study  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และ มิติทางการอนุรักษ : พ้ืนท่ี

อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

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. 

202111 ชีววทิยา 1    4(3-3-6) 

 Biology 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 แนวคิดทางชีววิทยาพ้ืนฐานดานเคมีของชีวติ เซลล พันธุศาสตร  พันธุศาสตรประชากรและแนวคิดเชงิ

วิวัฒนาการ ประวัติศาสตรวิวัฒนาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา 

 Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its 

evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 

203111 เคมี 1    3(3-0-6)  

 Chemistry 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมมี 

 ปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตางๆ อุณหพลศาสตรเชงิเคม ี

เคมีไฟฟา แก็ส ของเหลวและของแข็ง สารละลาย กรด-เบสและสมดลุไอออนิก จลนพลศาสตรเชงิเคม ี

 Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical 

thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, 

chemical kinetics. 

203115 ปฏิบัติการเคมี 1   1(0-3-0) 

 Chemistry Laboratory 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ลงทะเบียนเรียนพรอมกบั 203111 

 ปฏิกิริยาของทองแดง ความรอนของปฏิกิริยา การแยกสลายดวยไฟฟา เซลลกัลวานิก และเซลล ความเขมขน 

   คาคงท่ีของกาซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง โครงสรางผลึก การไทเทรตระหวางก

รด-เบส และแบบรีดอกซ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายดวยนํ้า คาผลคณูการละลาย จลนพลศาสตรเชิงเคมี และ

การทดลองพิเศษ 

 Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas constant, 

determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base and redox 



17 

 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and special experiment. 

 

204111 วิทยาการคอมพวิเตอรเบื้องตน   3(2-2-5) 

 Fundamentals of Computer Science   

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ไมม ี

คณิตศาสตรกับวิทยาการคอมพิวเตอร   อัลกอริทึมและการแกปญหา การทํางานของฮารดแวรตามอัลกอริทมึ 

การเขยีนโปรแกรมพ้ืนฐาน เปดสอนสําหรับนักศกึษาวชิาเอกวทิยาการคอมพิวเตอร 

Mathematics and computer science. Algorithms and problem-solving. Hardware realizations of 

algorithms. Fundamental programming. 

204112 การเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสราง   3(2-2-5) 

 Structured Programming     

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 204111 

ทบทวนการเขยีนโปรแกรม    หลักการออกแบบโปรแกรมท่ีด ี การทดสอบและการแกจดุบกพรอง โครงสราง

ขอมูล การจดัดําเนินการแฟมขอมูล ฟงกชันแบบเวียนบังเกิด 

 Programming review . Principles of good programming .Testing and debugging. Data structures. 

Data file manipulation. Recursive function . 

204211 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ   3(2-2-5) 

 Object-Oriented Programming  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : 204112 

 การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ  ชั้นและวัตถุ  ชนิดขอมูลแบบดัง้เดมิและชนิดขอมูลแบบนามธรรม   การจดัการ

หนวยเก็บขอมูลสําหรับวตัถุ   การสืบทอดคุณสมบัติและการนํากลับมาใช    พหุลักษณและชั้นท่ัวไป 

Object-oriented program development. Classes and objects. Primitive types and abstract data 

types. Storage management for objects. Inheritance and reuse. Polymorphism and generic classes. 

204222 หลักการของระบบฐานขอมูล   3(2-2-5) 

 Fundamentals of Database Systems 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 204112 

 แนวคิดพ้ืนฐานของระบบฐานขอมูล การสรางตวัแบบขอมูลโดยใชตัวแบบความสัมพันธของเอนทิตี(อีอาร)  

ตัวแบบความสัมพันธของเอนทิตแีบบขยาย(อีออีาร) ตัวแบบฐานขอมูลเชงิสัมพันธ การแปลงผังอีอารและผังอีอีอารเปน

รีเลชัน  การทําใหเปนบรรทัดฐาน ภาษาฐานขอมูล : เอสควิแอล 

 Database system concepts. Data modeling using entity-relationship (ER) model. Enhanced 

entity relationship model (EER). Relational Database Models. ER and EER to relational mapping. 

Normalization .Database Language : SQL. 

204231 การจัดระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

 Computer Organization and Architecture 
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 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : 204112 

วงจรตรรกะดจิทิลั  องคประกอบดจิทิลั  การแทนขอมลู  การถายโอนเรจสิเตอรและการดาํเนินการไมโคร              

การจดัระบบและออกแบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  การควบคมุไมโครโปรแกรม  หนวยประมวลผลกลาง  การคาํนวณ

คอมพิวเตอร  การจดัระบบรับเขาสงออก  และการจดัระบบหนวยความจาํ 

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. 

204251 โครงสรางขอมูล   3(3-0-6)      

 Data Structures  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : 204211 หรือ 204214 หรือ 204215 หรือ 204216 หรือ 204217 หรือ  204219  

การแกปญหาและแนวคิดเชิงนามธรรม   การวิเคราะหอัลกอริทึม    ลิสตเชิงเสน   สแตก ควิ ทรี การเรียงลําดบั  

แฮชชงิ กราฟ 

Problem solving and concept of abstraction, analysis of algorithms, linear lists, stacks, queues, 

trees,  sorting, hashing, graphs. 

204306 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชีพคอมพวิเตอร   1(0-3-0)  

 Ethics for Computer Professionals 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 

ประวัติความเปนมาของแนวคดิเกี่ยวกับจริยธรรม  นิยามของจริยธรรมทางคอมพิวเตอรและสาขาวชิาชีพ

คอมพิวเตอร  สิทธิทางทรัพยสินและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ  ความเปนสวนตัว วิทยาการเขารหัสลับและนโยบาย

สาธารณะ อาชญากรรมผานส่ือทางคอมพิวเตอร ความรับผิดชอบและความเส่ียงในการประมวลผลผานส่ือทาง

คอมพิวเตอร  การใชและการลวงละเมดิขอมลูคอมพิวเตอรในหนวยงานราชการและเอกชน  เทคโนโลยสีารสนเทศและ

ความแขงขัน  ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม  บทบาทของวิชาชีพท่ีมีตอสังคมในเชงิจริยธรรม 

History of concepts of ethics. Definition of computer and professional ethics. Property rights and 

copyright in the information age. Privacy, cryptography and public policy. Computer-mediated crime. 
Liability and risk in computer-mediated processes. Computer use and abuse by government and the 
private sector. Information technology and war. Societal effects of technology. Professional societies’ role in 

ethics. 

204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม    3(3-0-6)     

 Organization of Programming Languages 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 204211 

 แนะนําภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษาโปรแกรม การอธิบายเกี่ยวกับวากยสัมพันธและ

ความหมาย    แบบชนิดขอมูลนามธรรม  แบบชนิดขอมูลพ้ืนฐาน   แบบชนิดขอมูลโครงสราง  คุณลักษณะของภาษา

โปรแกรม   รูปแบบตางๆ ของภาษาโปรแกรม  

Introduction to programming languages.  Programming languages processor. Describing syntax 
and semantics. Abstract data type. Elementary data type.  Structure data type.  Feature of programming 

languages. Programming language paradigms. 
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204341 ระบบปฏิบัติการ   3(3-0-6)     

  Operating Systems 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 204218 หรือ 204231 

แนะนําระบบปฏิบตักิาร โครงสรางของระบบปฏิบตักิาร โพรเซส  การจดัลําดบัของหนวยประมวลผลกลาง  

การเขาจงัหวะโพรเซส  การติดตาย  การจดัการหนวยความจาํ หนวยความจําเสมือน  ระบบแฟมขอมูลภายใน

ระบบปฏิบตักิาร ระบบปฏิบตักิารแบบกระจาย และกรณีศกึษา:ระบบปฏิบตักิารลีนกุซ ระบบปฏิบตักิารวนิโดวส 

Introduction to Operating Systems. Operating Systems Structure. Process. CPU Scheduling. 

Process Synchronization. Deadlock. Memory Management. Virtual Memory. File System inside Operating 

System. Distributed Operating Systems. Case Study:Linux Operating Systems, Windows Operating System.  

204362 การออกแบบเชิงวัตถุ   3(3-0-6)      
 Object-Oiented Design 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  204361 หรือ 204363 

 บทนํา แนวคดิหลักเชงิวตัถ ุวฏัจกัรโครงงานเชงิวตัถ ุการวเิคราะห การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการ

ทดสอบดวยวิธีการเชงิวตัถุ เคร่ืองมือชวยออกแบบวิศวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ งานประยกุตในเชิงวัตถ ุ

Introduction. Object-oriented concept. Object-oriented project life cycle. Analysis, design, coding  

and testing program with the method of object-oriented. Object-oriented computer aided software 

engineering tools. Application in object-oriented. 

204363 ความตองการและการสรางตวัแบบซอฟตแวร     3(3-0-6)      
 Software Modeling and Requirements 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  204251  

 การสรางตวัแบบระบบและการพัฒนา   วัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร ภาษาสรางตวัแบบซอฟตแวร การ

ติดตามและการวางแผนโครงการซอฟตแวร เคร่ืองมือวิศวกรรมซอฟตแวร   การเก็บรวบรวมความตองการ  การ

วิเคราะหความตองการ การระบุขอกาํหนดความตองการและการจดัทําเอกสารความตองการ การตรวจสอบความ

ตองการ  การแปลงความตองการเปนการออกแบบเชงิสถาปตยกรรม    

 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 & documentation, requirements validation, transformation of 

requirements to architectural design. 

204364 การออกแบบและสรางซอฟตแวร   3(3-0-6)  
     Software Design and Implementation 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  204363  

แนวคิดการออกแบบ กลยุทธการออกแบบ การออกแบบเชิงสถาปตยกรรม การออกแบบสวนตอประสานผูใช 

การออกแบบอยางละเอียด  สัญกรณการออกแบบและเครื่องมือสนับสนุน  การสรางโปรแกรม การทวนสอบและ

ตรวจสอบซอฟตแวร  วิวัฒนาการซอฟตแวร  มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรและกระบวนการ 

 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. 
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204398 การฝกงานคอมพวิเตอร          3(0-18-0) 

 Computer Job Training   

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : กระบวนวชิาบังคบัไมนอยกวา 30  หนวยกติ 

 นักศกึษาจะไดรับการฝกงานตามหนวยงานท่ีกาํหนดเปนเวลา 2 เดือน พรอมกับเขียนรายงานและเสนอผล

การฝกงานเมื่อเสร็จส้ินการฝกงาน  การวัดผลของกระบวนวชิาน้ีจะผานการประเมินเปนลําดับขั้น 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. 

204451 การออกแบบและการวิเคราะหอัลกอริทึม   3(3-0-6)      

 Algorithm Design and Analysis 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   204251 หรือ 204351 ; และ 206281 

 ความสําคัญของอัลกอริทึมท่ีมีประสิทธิภาพ  สัญลักษณแสดงขีดจํากัด การแกปญหาความสัมพันธแบบรี

เคอรเรนซ อัลกอริทมึแบบแบงเปนปญหายอย ทรีการตดัสินใจและขอบเขตลาง การโปรแกรมแบบพลวตั  อัลกอริทึม

กรีดดี  เอ็นพีคอมพลีทเนส การวเิคราะหแบบผสานและหัวขอขั้นสูง 

The importance of efficient algorithms.  Asymptotic notation.  Solving recurrence relations.  Divide-

and-conquer algorithms.  Decision trees and  lower bounds.  Dynamic programming.  Greedy algorithms.  
NP-Completeness.  Amortized analysis and advanced topics. 

204452 ทฤษฎกีารคํานวณ   3(3-0-6)      

 Theory of Computation 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   : 206281 

 การแยกประเภทปญหาตามความยากของการคาํนวณปญหาที่มีความยากตางกัน 

ทฤษฎีออโตเมตารวมถงึภาษาปกติและภาษาไมพ่ึงบริบท ทฤษฎีการคํานวณไดและการลดทอน  ทฤษฎีความซับซอน

รวมถงึโพลิโนเมียล(พี) ไมใชโพลิโนเมยีล (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. 

204490 การวิจัยทางวทิยาการคอมพิวเตอร      3(3-0-6)      

 Research In Computer Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ตามความเห็นชอบของผูสอน 

ระเบียบวิธวีิจยัพ้ืนฐานและจริยธรรมการวจิัย เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย  การกาํหนดปญหาในการวิจัย  การ

ทบทวนส่ิงตีพิมพท่ีเกี่ยวของ  การเขียนขอเสนองานวจิัย  การจดัการงานวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร กฎและ

หลักการนําเสนอผลงานวจิยั การเขยีนรายงานการวจิยั โปสเตอรผลงานวชิาการ 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. 
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204491  การคนควาอิสระ 1  1 หนวยกิต 

  Independent Study 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 กระบวนวชิานีเ้ปนการศึกษา หรือคนควา ในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอร   ซึ่งนักศึกษาสามารถนําเอาหัวขอนี้

ไปศึกษาเพ่ิมเติมในกระบวนวชิา 204499  การคนควาอิสระ 2 ตอได โดยนักศกึษาจะเปนผูดําเนินการภายใตการดูแล

ของอาจารยท่ีปรึกษา  และจะตองสงรายงานผลการคนควา  และนําเสนอคณะกรรมการ  โดยรายงานท่ีประเมนิน้ีจะ

ผานการประเมนิเปนลําดบัขัน้ S หรือ U 

 This course is 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 II.  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. 

204496 สหกจิศึกษา   6 หนวยกิต 

 Cooperative Education 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 นักศึกษาตองไปทํางานท่ีเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาหอยาง

ตอเน่ือง โดยปฏิบัตงิานเสมอืนพนักงานในสถานประกอบการภายใตการควบคมุดแูลของหัวหนางานท่ีไดรบัมอบหมาย

จากทางสถานประกอบการและคณาจารยจากทางมหาวิทยาลัย มกีารทํารายงานและการสอบปากเปลา โดยมกีาร

ประเมนิผลเปนผานหรือไมผาน 

 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. 

  

204499 การคนควาอิสระ 2  2 หนวยกิต 

 Independent Study 2 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 204399  หรือ  204491 

 กระบวนวชิานีใ้หนักศกึษาคนควาเจาะจงในดานวิชาที่นักศกึษาไดศึกษามาจากวิชาเอก หรือวิชารอง โดย

นักศึกษาจะตองเขียนรายงานสง และมีการสอบปากเปลาดวย การวัดผลเปนแบบผานหรือไมผาน 

 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. 

206111 แคลคูลัส 1    3(3-0-6) 

 Calculus 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 อนุพันธและการประยุกต การหาปริพนัธและการประยกุต สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึงและการประยุกต  

 Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations 

and some applications.  
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206112  แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 

 Calculus 2 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  206111 

 สมการเชิงอนุพันธเชงิเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตวัแปร ปริพันธหลายชั้น อนุกรมอนันต  

 Linear second-order differential equations , functions of several variables, multiple integrals, and 

infinite series.  

206281 คณิตศาสตรดิสครีต   3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :   206103  หรือ 206111 หรือ 206161 หรือ 206113 

 ความรูพ้ืนฐาน วิธีการนับท่ัวไป ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ทรีและการแยกจาํพวก ขายงาน พีชคณิตบูลีน 

 Basic background. General counting methods. Elementary graph theory. Trees and sorting. 

Networks. Boolean algebra. 

206325 พีชคณติเชิงเสน   3(3-0-6) 

 Linear Algebra 

  เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  206112  หรือ 206203 หรือ 206261 

ระบบสมการเชงิเสนและเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชงิเสน คาลักษณะเฉพาะและ

เวกเตอร  ลักษณะเฉพาะรวมท้ังการทําใหอยูในรูปทแยงมุม ปริภูมิผลคูณภายใน 

System of linear equations and matrices. Determinants. Vector spaces. Linear transformations. 

Eigenvalues and eigenvectors including diagonalization. Inner product spaces. 

206327 ทฤษฎีจํานวน 1   3(3-0-6) 

 Theory of Numbers 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 206203  หรือ 206217 หรือ 206261  

ทฤษฎีเบ้ืองตนของการหาร เลขรีเลทีปไพร  จํานวนเตม็ จํานวนคอนกรูเอนท เรซซดิวิส  ทฤษฎีของเฟอรแมท

และบทสรุปท่ัวไปของออยเลอร ฟงกชั่นออยเลอร ทฤษฎีความนาจะเปนคอนกรูเอนท  จาํนวนของราก เรซซิดอล-โพลิโน

เมยีล ดชันี  สัญลักษณของเลอจองค เลมมาของเกาส สัญลักษณของจาโคบี 

Fundamental theorems of divisibility. Relative primes. Integers. Congruent numbers. Residues. 

Fermat's theorem and Euler's generalization. Euler's function. Theory of congruences. Number of roots. 

Residual polynamials. Indices. Legendre's symbol. Gauss's lemma. Jacobi's symbol. 

206355 วิธีเชิงตัวเลข     3(3-0-6) 

  Numerical Method 

  เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 206112 หรือ 206203 หรือ 206261 

 คาคลาดเคล่ือนในวิธเีชงิตวัเลข พหุนามท่ีใชในการประมาณคาในชวงและการปรับเสนโคง การหาปริพนัธเชงิ

ตวัเลข การหาอนุพันธเชงิตัวเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเสนและสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของสมการ

หน่ึงตัวแปร ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชงิอนุพันธสามัญ 

Error in numerical method. Interpolating polynomials and curve fitting. Numerical integration, 
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Numerical differentiation. Numerical solution of systems of linear and nonlinear equations. Solution of one 

variable equation. Numerical solution of ordinary differential equations. 

206370 ความนาจะเปน 1   3(3-0-6) 

  Probability 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 206112  หรือ 206203 หรือ 206261 

 การวเิคราะหเชงิการจัด สัจพจนของความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไขและความเปนอิสระ ตัวแปรสุม 

ตัวแปรสุมตอเน่ือง 

Combinatorial analysis, axiom of probability, conditional probability and independence, random 

variable, and continuous random variables. 

206423 เวฟเลทส    3(3-0-6) 

  Wavelets 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 206325 หรือตามความเห็นชอบของผูสอน 

ภาพรวมของการประยุกต  และพัฒนาการของเวฟเลทส  คณิตศาสตรทีเ่ปนพ้ืนฐานประกอบดวยหัวขอใน

พีชคณิตเชงิเสน การแปลงฟูเรียร และการแปลงฟูเรียรแบบจํากดั เวฟเลทสแบบแฮรอยางงาย  การแปลงเวฟเลทสแบบ

จํากดั  ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทสและการแปลงฟาสทเวฟเลทส  การวเิคราะหมัลต-ิรีโซลูชันและเวฟเลทสซึ่งมี

คอมแพคสัพพอรต  วธิเีวฟเลทส-กาเลอรคินสําหรับสมการเชิงอนุพันธ  การประยุกตของเวฟเลทส 

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. 

206427 ทฤษฎีจํานวน 2   3(3-0-6) 

 Theory of Numbers 2 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : 206327 

 ฟงกชันเลขคณิต  เศษสวนตอเน่ือง  ฟลดของจาํนวนพีชคณิตแบบควอดราติค  เรขาคณิตของเลขจํานวน 

Arithmetical function. Continued fraction. Quadratic algebraic number fields. Geometry of 

numbers. 

206455 การวิเคราะหเชิงตัวเลข   3(3-0-6) 

 Numerical Analysis  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  206355 

 ทฤษฎีการประมาณคาในชวง การประมาณฟงกชัน การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชงิอนุพันธสามัญ 

การวเิคราะหเชงิตวัเลขสําหรับการเชิงอนุพันธยอย ปญหาคาเฉพาะของเมทริกซ 

 Interpolation theory. Approximation of function. Numerical analysis for ordinary differential 

equations. Numerical analysis for partial differential equations. Matrix eigenvalues problem. 
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206467 นวิรอลเนทเวริค   3(3-0-6) 

 Neural Networks 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร  วิทยาการคอมพิวเตอร หรือ 

วศิวกรรมศาสตร หรือตามความเห็นชอบของผูสอน 

ภาพรวมของการพัฒนาและการประยกุตของนิวรอลเนทเวริค โครงสรางนิวรอลเนทเวริคและวธิกีารเรียนรู 

ทฤษฎีสารสนเทศ การขยับสูสถานะดีท่ีสุดแบบเกรเดียนเดสเซนท เพอรเซพตรอน           เอดาไลน เนทเวิรคแบบมัลติเล

เยอรฟดฟอรเวริด  และขัน้ตอนการเรียนรูแบบแบคพรอพพาเกชนั  นิวรอลเนทเวริคสโตคาสตกิ  นิโอคอกนิตรอน 

ทฤษฎีอแดพทีพรีโซแนนส เนทเวริครีเคอรเรนท เคออส   แบบจาํลองนิวโรไดนามคิ  ระบบนิวโรฟชช ี  ข้ันตอนวธิเีจเนตคิ  

การประยกุต 

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. 

206481 ทฤษฎกีราฟ    3(3-0-6) 

 Graph Theory 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206 281 

 บทนิยามของกราฟ ทฤษฏีกราฟมลูฐาน ตนไม ออยเลอรเรียนกราฟและแฮมลิโทเนียนกราฟ พลานารกราฟ 

กราฟเชงิระนาบและกราฟไมเชงิระนาบ การระบายสีจดุของกราฟ 

Definition of graphs. Elementary graph theory. Trees. Eulerian and Hamiltonian graphs. Planar and 

nonplanar graphs. Graph colourings 

207117 ปฏิบัติการฟสกิส 1   1(0-3-0) 

 Physics Laboratory 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 กระบวนวชิาปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในฟสิกสพ้ืนฐาน ซึง่ประกอบดวยการทดลอง

ตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various 

experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 

207187 ฟสิกส 1    3(3-0-6) 

 Physics 1 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและภาพรวมของฟสิกส กลศาสตร การแกวงกวดัและคล่ืน อุณหพลศาสตร   ไฟฟา

กระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ  ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

 Nature of science and overall picture of physics, mechanics, oscillations  and waves, 

thermodynamics, DC and AC circuits,  optics and  modern physics. 
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208263 สถิติเบื้องตน    3(3-0-6) 

 Elementary Statistics 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ทบทวนความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัสถติ ิ ความนาจะเปน  และการแจกแจงความนาจะเปน  การประมาณคา และ 

การทดลองสมมุตฐิานพารามเิตอรของประชากรโดยใชสถิติ Z-test,  t-test,  x2-test 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. 

701103 การบัญชีทัว่ไป   3(3-0-6) 

 General Accounting 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : สําหรับนักศกึษาท่ัวไป 

 ศึกษาถึงวิธี และการบันทึกรายการบัญชี  คํานิยาม ประวัติความเปนมา วัตถุประสงค การจําแนกรายการ

สินทรัพย หน้ีสินและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน กําไรขาดทุน กําไรสะสม และงบ

ดุล บัญชีเงินสดรายวันท่ัวไป 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. 

702101 การเงินในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

 Finance for Daily Life 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี  

 สํารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได รายจาย และ

ภาระหนี้สิน การประกันความเสี่ยง รูจักการใหเงินทํางาน การวางแผนภาษี การเตรียมความพรอมเพือ่ความสุข  

กรณีศึกษาการวางแผนทางการเงิน 

 Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, and 

debt service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, Preparing for 

happiness and case study of financial planning. 

703103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน     3(3-0-6)         

 Introduction to Entrepreneurship and Business 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

             บทบาทการเปนผู ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ       

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการจัดการ การ

จัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ และจริยธรรมสําหรับ

ผูประกอบการ 
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 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. 

751100 เศรษฐศาสตรในชวีติประจาํวนั      3(3-0-6)          

 Economics for Everyday Life  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี ่ยวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด รายได

ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน เศรษฐกิจการคาและ

การเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 

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. 

851100  การสื่อสารเบื้องตน        3(3-0-6) 

 Introduction to Communication 

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ศกึษาแนวคดิดานการส่ือสาร  กระบวนการส่ือสาร   หนาท่ีและบทบาทของการส่ือสารมวลชน   ส่ือทางเลือก

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 

communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 

851103 ชีวิตและสังคมผานสือ่        3(3-0-6) 

 Life and Society through Media  

 เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การวิเคราะหและวิจารณความหมายและคุณคาของชีวิต ในมิติของปรัชญา  ประวัติศาสตร  สังคม วฒันธรรม  

การเมือง  และเศรษฐกิจ  ผานสื่อ   ไดแก  ภาพยนตร   วิทยุโทรทัศน   หนังสือพิมพ    นิตยสาร รวมทัง้นวนิยาย  เรือ่ง

ส้ันและหนังสือการตูน 

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.  



27 

 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

 


	001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล    3(3-0-6)
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	057121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย    1(0-3-0)
	Football for Life and Exercise
	เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี
	The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to play in each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and  participation at different levels. Benefits and etiqu...
	.
	057122 ว่ายน้ำเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย    1(0-3-0)
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	เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ไม่มี
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	057123 วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย    1(0-3-0)
	Volleyball for Life and Exercise
	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  Volleyball. Benefits of playing Volleyball at different l...
	ภาพรวมของการประยุกต์  และพัฒนาการของเวฟเลทส์  คณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานประกอบด้วยหัวข้อในพีชคณิตเชิงเส้น การแปลงฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์แบบจำกัด เวฟเลทส์แบบแฮร์อย่างง่าย  การแปลงเวฟเลทส์แบบจำกัด  ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทส์และการแปลงฟาสท์เวฟเลทส์ ...
	Neural Networks
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