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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร  

แผน 1      ไมนอยกวา  134 หนวยกติ  

แผน 2      ไมนอยกวา  135 หนวยกติ 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป    30 หนวยกติ 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 
- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9 หนวยกติ 
- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  6 หนวยกติ 
- กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม   3 หนวยกติ 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ   
(2.1) หมวดวชิาเฉพาะ  (แผน 1)  ไมนอยกวา 98 หนวยกติ  

-  วิชาแกน  24 หนวยกติ 
- วชิาเอก ไมนอยกวา 59 หนวยกติ 
 วชิาเอกบังคับรวม  41 หนวยกติ 
 วชิาเอกบังคับประจําแผน   3 หนวยกติ 
 วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 
- วชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 
(2.2) หมวดวชิาเฉพาะ  (แผน 2)  ไมนอยกวา 99 หนวยกติ  

-  วิชาแกน  24 หนวยกติ 
- วชิาเอก ไมนอยกวา 60 หนวยกติ 
 วชิาเอกบังคับรวม  41 หนวยกติ 
 วชิาเอกบังคับประจําแผน   7 หนวยกติ 
 วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 
- วชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 15 หนวยกติ 

(3) หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 
 
 
 
3.1.3 กระบวนวชิา  
(1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป             30 หนวยกติ 
 General Education   30 Credits 
 
 1.1) กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร       12 หนวยกติ 
 Language and Communication    12 Credits 
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001101 ม.อ. 101    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
 ENGL 101 Fundamental English 1  
001102  ม.อ. 102    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 
 ENGL 102 Fundamental English 2  
001201  ม.อ. 201    การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมี

ประสทิธผิล 
3(3-0-6) 

 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing  
001225 ม.อ. 225   ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 ENGL 225 English in Science and Technology Context  
    
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     9 หนวยกติ 
 Humanities and Social Sciences  9 Credits 
       เลอืก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 
 Select three courses from the followings: 
013110  ม.จว. 110 จิตวทิยากับชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 
 PSY 110 Psychology and Daily Life  
050100 ม.ศท. 100 การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 
 HUGE 100 Usage of the Thai Language  
057136 ศ.ล.136 กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ 
3(3-0-6) 

 EDPE 136 Sport, Health, Fitness and Wellness Development  
057137 ศ.ล.137 กฬีาเพื่อสุขภาพ  3(3-0-6) 
 EDPE 137 Sports for Health  
074100 ศ.สข. 100 โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 EDHL 100 Nutrition for Promotion of Health  
109114  วจ.ศป. 114 ศลิปะในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 
 FAGE 114 Art in Everyday Life  
176100  น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 
 LAGE 100 Law and Modern World  
701103 บธ.บช.103 การบัญชีทั่วไป  3(3-0-6) 
 ACC 103 General Accounting 

 
 

702101  บธ.กง.101  การเงนิในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
 FINA 101 Finance for Daily Life  
703103 บธ.กจ. 103  การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน 3(3-0-6) 
 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business  
751100  ศศ.100 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 
 ECON 100 Economics for Everyday Life  
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851100 สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน 3(3-0-6) 
 MC 100 Introduction to Communication  
851103 สม. 103 ชีวติและสังคมผานสื่อ 3(3-0-6) 
 MC 103 Life and Society Through Media  
    
1.3) กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    6 หนวยกติ 

 Science and Mathematics 6 Credits 
201111  ว.วท. 111 โลกแหงวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 
 SC 111 The World of Science  

และเลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 
 and select one  course from the followings: 

201110  ว.วท. 110 คณติศาสตรบูรณาการ  3(3-0-6) 
 SC 110 Integrated Mathematical Science  
201114  ว.วท. 114 วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 
 SC 114 Environmental Science in Today’s World  
208101 ว.สถ. 101 สถติสิําหรับการดํารงชีวติและการทํางาน 3(2-2-5) 
 STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work  
461170  ภ.วภ. 170 เครื่องสําอางในชีวติประจําวัน  3(3-0-6) 
 PHPS 170 Cosmetics in Everyday Life  
462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 
 PHPC 130 Medications in Everyday Life  
510100 ทน.ทน. 100 ความสุขสมบูรณ  3(2-3-4) 
 AMS 100 Wellness  
801100 สถ.ส.100 สถาปตยกรรมในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 
 ARCT 100 Architecture in Everyday Life  
951100 ศท.อ. 100 ชีวติสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 3(3-0-6) 
 ANI 100 Modern Life and Animation  
953111  ศท.วว.111 ซอฟตแวรสําหรับชีวติประจําวัน   3(3-0-6) 
 SE 111 Software for Everyday Life  
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1.4 ) กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม      3 หนวยกติ 
 Activities Base Course     3 Credits 
201191  ว.วท. 191 การเรยีนรูผานกจิกรรม 2(0-6-0) 
 SC 191 Learning Through Activities  

และเลอืก 1 กระบวนวิชาจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 
     and select one course from the followings : 

057121  ศ.ล. 121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
 EDPE 121 Football for Life and Exercise  
057122 ศ.ล. 122 วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
 EDPE 122 Swimming for Life and Exercise  
057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 
 EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise  
057125 ศ.ล. 125 กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
 EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise  
057126 ศ.ล. 126 บาสเก็ตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
 EDPE 126 Basketball for Life and Exercise  
057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
 EDPE 127 Badminton for Life and Exercise  
057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
 EDPE 128 Tennis for Life and Exercise  
057129 ศ.ล. 129 เทเบิ้ลเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
 EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise  
057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 
 EDPE 130 Golf for Life and Exercise  
057131  ศ.ล. 131 การออกกําลังกายและสุขภาพ 2(2-0-4) 
 EDPE 131 Exercise and Health  
057132 ศ.ล. 132 ชีวติมสีุขในคายพักแรม 2(2-0-4) 
 EDPE 132 Happy Life in Camping  
057133 ศ.ล. 133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 EDPE 133 Recreation for Quality of Life  
057134 ศ.ล. 134 ออกกําลังกายดวยน้ําหนักเพื่อสรางกลามเนื้อ 2(2-0-4) 
 EDPE 134 Muscle Building with Weight Training  
057135 ศ.ล. 135 แอโรบคิเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 EDPE 135 Aerobic Exercise for Health  
201192  ว.วท. 192 ดอยสุเทพศกึษา  1(0-3-0) 
 SC 192 Doi Suthep Study  
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หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรมท่ีเปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
or additional learning through activity subjects in Chiang Mai University which will be open. 

2)  หมวดวชิาเฉพาะ   
       Field of Specialization     

แผน 1  ไมนอยกวา   98 หนวยกติ  

Plan 1  a minimum of  98  Credits 
แผน 2  ไมนอยกวา   99 หนวยกติ 

Plan 2  a minimum of  99  Credits 
 2.1 ) วชิาแกน 24 หนวยกติ 
 Core Courses 24  Credits 
202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 
 BIOL 101 Basic Biology 1  
202103 ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1 1(0-3-0) 
 BIOL 103 Biology Laboratory 1  
203111 ว.คม. 111 เคม ี1  3(3-0-6) 
 CHEM 111 Chemistry 1  
203115  ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1  1(0-3-0) 
 CHEM 115 Chemistry  Laboratory  1  
206111  ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 MATH 111 Calculus 1  
206112  ว.คณ. 112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 MATH 112 Calculus 2  
206281 ว.คณ. 281 คณติศาสตรดสิครตี 3(3-0-6) 
 MATH 281 Discrete Mathematics  
207117  ว.ฟส. 117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 1(0-3-0) 
 PHYS 117 Physics Laboratory 1  
207187 ว.ฟส. 187 ฟสกิส 1 3(3-0-6) 
 PHYS 187 Physics 1  
208263 ว.สถ. 263 สถติเิบื้องตน   3(3-0-6) 
 STAT 263 Elementary Statistics  
 

javascript:__doPostBack('gvCourseList$ctl03$lbnDetailTha','')
javascript:__doPostBack('gvCourseList$ctl03$lbnDetailEng','')
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2.2) วชิาเอก 
 Major 

แผน 1  ไมนอยกวา   59 หนวยกติ  

Plan 1  a minimum of  59  Credits 

แผน 2 ไมนอยกวา   60 หนวยกติ 

Plan 2  a minimum of  60  Credits 
 ในจํานวนนี้อยางนอย 36 หนวยกติ จะตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300-400 และอยาง

นอย 18 หนวยกติ ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป  

 Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits 

must be from the advanced level courses (300-400), of which at least 18 credits must be from 

the 400 level courses or upper. 

2.2.1 วชิาเอกบังคับรวม 41 หนวยกติ 
       Compulsory Courses 41 Credits 

กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 
Organiztion Issues and Information System  
204306 ว.คพ. 306 จรยิธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชีพคอมพวิเตอร 1(1-0-2) 
 CS 306 Ethics for Computer Professionals  
204321 ว.คพ. 321 ระบบฐานขอมูล  1 3(3-0-6) 
 CS 321 Database System 1  

กลุมเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต  
Technology for Application      
204211  ว.คพ. 211 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 CS 211 Object-Oriented Programming  
204251 ว.คพ. 251 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 
 CS 251 Data Structures  
204390 ว.คพ. 390 การฝกงานคอมพวิเตอร  1(0-6-0) 
 CS 390 Computer Job Training  

กลุมเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร  
Technology and System Methodology     
204341 ว.คพ. 341 ระบบปฏบิัตกิาร  3(3-0-6) 
 CS 341 Operating Systems  
204361 ว.คพ. 361 วศิวกรรมซอฟตแวร  3(3-0-6) 
 CS 361 Software Engineering   
204362 ว.คพ. 362 การออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 
 CS 362 Object-Oriented Design  
204451 ว.คพ. 451 การออกแบบและการวเิคราะหอัลกอรทิมึ 3(3-0-6) 
 CS 451 Algorithm Design and Analysis  
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กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  
System of Fundamental Structure      
204111 ว.คพ. 111 การเขยีนโปรแกรมเบื้องตน  3(2-2-5) 
 CS 111 Fundamentals of Programming  
204113  ว.คพ. 113 หลักการคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 
 CS 113 Principles of Computing  
204315 ว.คพ. 315 การจัดระเบยีบของภาษาโปรแกรม  3(3-0-6) 
 CS 315 Organization of Programming Languages  
204490 ว.คพ. 490 การวจัิยทางวทิยาการคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 
 CS 490 Research in Computer Science  

กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 
Hardware and Computer Architecture     
204231 ว.คพ. 231 การจัดระบบและสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 
 CS 231 Computer Organization and Architecture  
204232 ว.คพ. 232 เครอืขายคอมพวิเตอรและเกณฑวธิ ี 3(3-0-6) 
 CS 232 Computer Networks and Protocols  
2.2.2) วชิาเอกบังคับประจําแผน 
         Recommended Course 

                 (ก) แผน 1       3 หนวยกติ 
                 (a) Plan 1       3 Credits 

204491 ว.คพ. 491 การคนควาอสิระ 1 1 หนวยกติ 
 CS 491 Independent Study 1  
204499 ว.คพ. 499 การคนควาอสิระ 2 2 หนวยกติ 
 CS 499 Independent Study  2  
       (ข)  แผน 2                7 หนวยกติ 

                 (b) Plan 2       7 Credits 
204496 ว.คพ. 496 สหกจิศกึษา 6 หนวยกติ 
 CS 496 Cooperative Education  
204497 ว.คพ. 497 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร    1(1-0-2) 
 CS 497 Seminar in Computer Science  
 2.2.3) วชิาเอกเลอืก  ตองเปนกระบวนวิชาระดับ 300 หรอื 400 ขึ้นไป 
           Elective courses must be chosen from 300-400 level courses. 

(ก)      แผน 1 ไมนอยกวา  15 หนวยกติ 
                   (a) Plan 1 a minimum of  15  Credits 

โดยที่จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 อยางนอย 12 หนวยกติ 
At least 12 credits of which must be from 400 level courses. 

(ข) แผน 2              ไมนอยกวา             12 หนวยกติ 
                   (b) Plan 2 a minimum of  12  Credits 
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โดยที่จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 อยางนอย 6 หนวยกติ 
At least 6 credits of which must be from 400 level courses. 

โดยทัง้สองแผน เลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 
In both of plan select from the followings : 
204325 ว.คพ. 325 การวเิคราะหระบบงานและการออกแบบงาน 3(3-0-6) 
 CS 325 Systems Analysis and Design  
204331 ว.คพ. 331 การสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 
 CS 331 Data Communication and Computer Networks  
204333 ว.คพ. 333 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอนิเทอรเน็ต 3(2-2-5) 
 CS 333 Internet Application Development  
204363 ว.คพ. 363 ความตองการและการสรางตัวแบบซอฟตแวร 3(3-0-6) 
 CS 363 Software Modeling and Requirements  
204364 ว.คพ. 364 การออกแบบและสรางซอฟตแวร 3(3-0-6) 
 CS 364 Software Design and Implementation  
204381 ว.คพ. 381 การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร 3(3-0-6) 
 CS 381 Numerical Computation and Software  
204382 ว.คพ. 382 คอมพวิเตอรกราฟฟก 3(3-0-6) 
 CS 382 Computer Graphics  
204383 ว.คพ. 383 การประมวลผลภาพ  3(3-0-6) 
 CS 383 Image Processing  
204421 ว.คพ. 421 ระบบฐานขอมูล 2  3(2-2-5) 
 CS 421 Database System 2  
204422 ว.คพ. 422 การคลังขอมูล 3(2-2-5) 
 CS 422 Data Warehousing  
204423 ว.คพ. 423 การทําเหมอืงขอมูล 3(3-0-6) 
 CS 423 Data Mining  
204425 ว.คพ. 425 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 CS 425 Management Information System  
204431 ว.คพ. 431 ระบบเครอืขายสากล  3(3-0-6) 
 CS 431 Inter-Networing System  
204432 ว.คพ. 432 การออกแบบและจัดการเครอืขายคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 
 CS 432 Computer Network Design and Management  
204433 ว.คพ. 433 สถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 
 CS 433 Computer Architecture  
204435 ว.คพ. 435 การประมวลผลแบบขนาน 3(3-0-6) 
 CS 435 Parallel Processing  
204441 ว.คพ. 441 การเขยีนโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนท  3(3-0-6) 
 CS 441 Concurrent Programming  
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204442 ว.คพ. 442 การสรางคอมไพเลอร  3(3-0-6) 
 CS 442 Compiler Construction  
204443 ว.คพ. 443 ความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 
 CS 443 Computer System Security  
204452 ว.คพ. 452 ทฤษฎกีารคํานวณ 3(3-0-6) 
 CS 452 Theory of Computation  
204453 ว.คพ. 453 การรูจําแบบ 3(2-2-5) 
 CS 453 Pattern Recognition  
204454 ว.คพ. 454 อัลกอรทิมึและการเขยีนโปรแกรมในการหาคา

เหมาะที่สุดเชิงการจัด 
3(2-2-5) 

 CS 454 Combinatorial Optimization Algorithms and 
Programming 

 

204462 ว.คพ. 462 ปฏสิัมพันธระหวางมนุษยและคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 
 CS 462 Human-Computer Interaction  
204471 ว.คพ. 471 ปญญาประดษิฐ   3(3-0-6) 
 CS 471 Artificial Intelligence  
204481 ว.คพ. 481 เทคนคิการโปรแกรมเชิงคณติศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 
 CS 481 Introduction to Mathematical Programming 

Techniques 
 

204482 ว.คพ. 482 การจําลองแบบมปีญหาและแบบจําลอง 3(3-0-6) 
 CS 482 Simulation and Modelling  
204483 ว.คพ. 483 การรับรูภาพทางคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 
 CS 483 Computer Vision  
204494 ว.คพ. 494 หัวขอเลอืกสรรทางวทิยาการคอมพวิเตอร 1 3(3-0-6) 
 CS 494 Selected Topics in Computer Science 1  
204495 ว.คพ. 495 หัวขอเลอืกสรรทางวทิยาการคอมพวิเตอร 2 3(3-0-6) 
 CS 495 Selected Topics in Computer Science 2  
206325 ว.คณ. 325 พชีคณติเชิงเสน  3(3-0-6) 
 MATH 325 Linear Algebra  
206355 ว.คณ. 355 วธิเีชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
 MATH 355 Numerical Method  
206370 ว.คณ. 370 ความนาจะเปน 1  3(3-0-6) 
 MATH 370 Probability 1  
206381 ว.คณ. 381 คอมบนิาทอรกิส  3(3-0-6) 
 MATH 381 Combinatorics  
206423 ว.คณ. 423 เวฟเลทส 3(3-0-6) 
 MATH 423 Wavelets 
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206426 ว.คณ. 426 พชีคณติเชิงเสน 2 3(3-0-6) 
 MATH 426 Linear Algebra 2  
206428 ว.คณ. 428 ทฤษฎรีหัส 3(3-0-6) 
 MATH 428 Coding Theory  
206455 ว.คณ. 455 การวเิคราะหเชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
 MATH 455 Numerical Analysis  
206467 ว.คณ. 467 นวิรอลเนทเวริค  3(3-0-6) 
 MATH 467 Neural Networks  
206481 ว.คณ. 481 ทฤษฎกีราฟ 3(3-0-6) 
 MATH 481 Graph Theory  

  หรอืกระบวนวชิาเอกเลอืกสาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอรระดับ 300 หรือ 400 ที่เปดสอน
เพิ่มเตมิในมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
  Or elective course of computer science at 300 or 400 level that will be offered in the 
future 

2.3) วชิาโท (ถาม)ี                ไมนอยกวา  15  หนวยกติ  

       Minor (if any)  a minimum of 15  Credits 

2.3.1) นักศกึษาทีต่องการเรียนวชิาโท สามารถเลอืกเรียนวชิาโทสาขาใดๆ โดยความ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรกึษา 

A student who wishses to take a minor subject may choose any field from 

any department in the University, with approval of the major advisor for a 

minimum of 15 credits in minor courses. 

2.3.2) นักศกึษาที่ไมตองการเรยีนวชิาโท ใหเลอืกเรยีนกระบวนวชิาวิทยาการ

คอมพวิเตอรระดับ 300 หรือ 400 ในหมวดวชิาเอกเลอืกเพิ่มเตมิอกีไมนอยกวา 15 

หนวยกติ  

For those who do not wish to have a minor, it is required that a minimum of 

15 credits of computer science course at 300 or 400 level must be chosen in 

addition to 2.2.3  
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3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

     Free Electives      a minimum of   6  Credits 

นักศกึษาตองเลอืกเรยีนกระบวนวชิานอกเหนอืจากวชิาเอกและวิชาโท (ถาม)ี   ไมนอยกวา 6 

หนวยกติ  

At least 6 credits of  elective course, taken outside major and minor (if any) fields, are required. 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวชิา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลกัรอย) แสดงถงึ ระดับของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 

“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 

“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 

“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูในสาขาวิชา 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ช้ันปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  

001101 ม.อ.101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 
 ENGL 101 (Fundamental English 1) 

201111 ว.วท.111 โลกแหงวทิยาศาสตร     3(3-0-6) 

 SC 111 (The World of Science) 

202101 ว.ชว.101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

 BIOL 101 (Basic Biology 1) 

202103 ว.ชว.103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1     1(0-3-0) 

 BIOL 103 (Biology Laboratory 1) 

203111 ว.คม.111 เคม ี1       3(3-0-6) 

 CHEM 111 (Chemistry 1)    

203115 ว.คม.115 ปฏบิัตกิารเคม ี1      1(0-3-0) 

 CHEM 115 (Chemistry  Laboratory  1) 

204111 ว.คพ.111 การเขยีนโปรแกรมเบื้องตน    3(2-2-5) 

 CS 111 (Fundamentals of Programming) 

206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1      3(3-0-6) 

 MATH 111 (Calculus 1) 

    รวม              20 หนวยกติ 

ช้ันปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

001102  ม.อ.102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2              3(3-0-6) 

 ENGL 102 (Fundamental English 2) 
204113 ว.คพ.113 หลักการคอมพวิเตอร     3(2-2-5) 

 CS 113 (Principles of Computing) 

206112 ว.คณ.112 แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

 MATH 112 (Calculus 2)    

207117 ว.ฟส. 117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1     1(0-3-0) 

 PHYS 117 (Physics Laboratory 1) 

207187 ว.ฟส. 187 ฟสกิส 1      3(3-0-6) 

 PHYS 187 (Physics 1)    

กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร      3 

(Science and Mathematics) 

javascript:__doPostBack('gvCourseList$ctl03$lbnDetailTha','')
javascript:__doPostBack('gvCourseList$ctl03$lbnDetailEng','')
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กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      3 

(Humanities and Social Sciences)  

   รวม               19 หนวยกติ 
 

ช้ันปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

001201 ม.อ.201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

 ENGL 201 (Critical Reading and Effective Writing) 

204211 ว.คพ.211 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 

 CS 211 (Object-Oriented Programming) 

204231 ว.คพ.231 การจัดระบบและสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร  3(2-2-5) 

 CS 231 (Computer Organization and Architecture) 

206281 ว.คณ.281 คณติศาสตรดสิครตี     3(3-0-6) 

 MATH 281 (Discrete Mathematics) 

208263 ว.สถ.263 สถติเิบื้องตน      3(3-0-6) 

 STAT 263 (Elementary Statistics) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      3 

(Humanities and Social Sciences) 

   รวม               18 หนวยกติ 
 
 

ช้ันปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  

001225 ม.อ.225 ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 ENGL 225 (English in Science and Technology Context) 

204232 ว.คพ.232 เครอืขายคอมพวิเตอรและเกณฑวธิ ี   3(3-0-6) 
 CS 232  (Computer Networks  and Protocols) 
204251 ว.คพ.251 โครงสรางขอมูล      3(3-0-6) 

 CS 251 (Data Structures) 

204315 ว.คพ.315 การจัดระเบยีบของภาษาโปรแกรม   3(3-0-6) 

 CS 315 (Organization of Programming Languages) 

วชิาโท          3 

(Minor) 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      3 

(Humanities and Social Sciences) 

   รวม              18 หนวยกติ 
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ชั้นปท่ี 3  ภาคการศกึษาท่ี 1  

204321 ว.คพ.321 ระบบฐานขอมูล  1     3(3-0-6) 

 CS 321 (Database System 1) 

204341 ว.คพ.341 ระบบปฏบิัตกิาร      3(3-0-6) 

 CS 341 (Operating Systems) 
204361 ว.คพ.361 วศิวกรรมซอฟตแวร     3(3-0-6) 

 CS 361 (Software Engineering ) 

204451 ว.คพ.451 การออกแบบและการวเิคราะหอัลกอริทมึ  3(3-0-6) 

 CS 451 (Algorithm Design and Analysis) 

วชิาการเรียนรูผานกิจกรรม            1 

(Activities Base Course) 

วชิาโท          3 

(Minor) 

วชิาเลอืกเสรี         3 

(Free Elective) 

   รวม                  19 หนวยกติ 

ชั้นปท่ี 3  ภาคการศกึษาท่ี 2  

 แผน 1 

 Plan 1 

201191 ว.วท.191 การเรียนรูผานกิจกรรม      2(0-6-0) 

 SC 191 (Learning through Activities) 

204306 ว.คพ.306 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชีพคอมพวิเตอร  1(1-0-2) 

 CS 306 (Ethics for Computer Professionals) 

204362 ว.คพ.362 การออกแบบเชิงวัตถุ     3(3-0-6) 

 CS 362 (Object-Oriented Design) 

204490 ว.คพ.490 การวจิัยทางวทิยาการคอมพวิเตอร   3(3-0-6) 

 CS 490  (Research in Computer Science) 

วชิาเอกเลอืกระดับ 300 หรอื 400      3 

(Elective Course Level 300 or 400) 

วชิาเอกเลอืกระดับ 400        3 

(Elective Course Level 400) 

วชิาโท          3 

(Minor) 

   รวม               18 หนวยกติ 
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แผน 2 

 Plan 2 

201191 ว.วท.191 การเรยีนรูผานกจิกรรม      2(0-6-0) 

 SC 191 (Learning through Activities) 

204306 ว.คพ.306 จรยิธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชีพคอมพวิเตอร  1(1-0-2) 

 CS 306 (Ethics for Computer Professionals) 

204362 ว.คพ.362 การออกแบบเชิงวัตถุ     3(3-0-6) 

 CS 362 (Object-Oriented Design) 

204490 ว.คพ.490 การวจัิยทางวทิยาการคอมพวิเตอร   3(3-0-6) 

 CS 490  (Research in Computer Science) 

วชิาเอกเลอืกระดับ 300 หรอื 400      6 

(Elective Course Level 300 or 400) 

วชิาโท          6 

(Minor) 

   รวม                      21 หนวยกติ 
 

ช้ันปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

 แผน 1 

Plan 1 

204390 ว.คพ.390 การฝกงานคอมพวิเตอร     1(0-6-0) 

 CS 390 (Computer Job Training) 

204491 ว.คพ.491 การคนควาอสิระ 1              1 หนวยกติ 

 CS 491 (Independent Study 1) 

วชิาเอกเลอืกระดับ 400        6 

(Elective Course Level 400) 

วชิาโท          3 

(Minor) 

   รวม                      11 หนวยกติ 

แผน 2 

Plan 2 

204390 ว.คพ.390 การฝกงานคอมพวิเตอร     1(0-6-0) 

 CS 390 (Computer Job Training) 
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204496 ว.คพ.496 สหกจิศกึษา      6 หนวยกติ 

 CS 496 (Cooperative Education) 

   รวม               7 หนวยกติ 
 

ช้ันปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2  

 แผน 1 

Plan 1 

204499 ว.คพ.499 การคนควาอสิระ 2 2 หนวยกติ 

 CS 499 (Independent Study 2) 

วชิาเอกเลอืกระดับ 400        3 

(Elective Course Level 400) 

วชิาโท          3 

(Minor) 

วชิาเลอืกเสรี         3 

(Free elective)    

รวม      11 หนวยกติ 
  

แผน 2 

Plan 2 

204497 ว.คพ.497 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร     1(1-0-2) 

 CS 497  (Seminar in Computer Science) 

วชิาเอกเลอืกระดับ 400        6  

(Elective Course Level 400) 

วชิาโท          3 

(Minor) 

วชิาเลอืกเสรี         3 

(Free elective)  

   รวม             13 หนวยกติ 

3.1.5  คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  

ระบุไวในภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก 1  

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

 

(1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป                 
1.1) กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

ม.อ. 101 (001101) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

ENGL 101   Fundamental English 1 

    เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน

ในระดับเบื้องตน ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวติ 

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) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

ENGL 102   Fundamental English 2 

    เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 001101 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน

ในระดับที่ซับซอนขึ้นในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวิต  

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) การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

ENGL 201   Critical Reading and Effective Writing 

    เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 001102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียน

อยางมปีระสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรยีน    

 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) ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

ENGL 225  English in Science and Technology Context 

    เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 001102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพใน

บรบิททางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

Specific language functions, components and skills for effective communication in science 

and technology contexts. 

 

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

ม.จว. 110 (013110) จิตวทิยากับชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

PSY 110  Psychology and Daily Life 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวชิาเอก 

 จติวิทยากับชีวติประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ปจจัยดานสังคม 

 Psychology and daily life, individual factors, interpersonal factors, social factors. 
 

ม.ศท. 100 (050100) การใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

HUGE 100 Usage of the Thai Language 

  เง่ือนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 

 ศกึษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย 

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

ศ.ล. 136 (057136) กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

EDPE 136  Sport, Health, Fitness and Wellness Development 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการ

ใชชีวิตประจําวัน การฝกทักษะขั้นพื้นฐานทางการกีฬาและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลน

กฬีาและการออกกําลังกาย รวมทัง้การดูแลตนเองเพื่อการมสีุขภาพที่ดแีละการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
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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) กฬีาเพื่อสุขภาพ  3(3-0-6) 

EDPE 137  Sports for Health 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 กีฬาประเภททีม กีฬาประเภทบุคคล และกีฬาในรม เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย สุขภาพ

กาย จิตใจ และสังคม (เลอืกกฬีาประเภททมี 1 ประเภท กฬีาประเภทบุคคล 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 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ความหมาย และความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ และโภชนาการ ความตองการอาหาร

ของบุคคลวัยตางๆ การวางแผนดานโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ การศึกษาบริโภค

นสิัยของบุคคล และการวเิคราะห วิจารณ ภาวะที่เกดิจากการบรโิภค 
 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) ศิลปะในชวีิตประจําวัน 3(3-0-6) 

FAGE 114 Art in Everyday Life 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 การรับรูเกี่ยวกับนิยามความหมาย รูปแบบ แนวคิด กระบวนการ และลักษณะเฉพาะของงาน

ศลิปะตางๆ วิธกีารวิเคราะหวิจารณผลงาน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการดําเนิน

ชีวติประจําวัน 

  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 3(3-0-6) 

LAGE 100  Law and Modern World 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม

ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ทองถิ่น ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจาก

กรณศีกึษาตางๆ 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) การบัญชีท่ัวไป 3(3-0-6) 

ACC 103 General Accounting 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน สําหรับนักศึกษาท่ัวไป 

 ศึกษาถึงวิธี และการบันทึกรายการบัญชี คํานิยาม ประวัติความเปนมา วัตถุประสงค การ

จําแนกรายการสินทรัพย หนี้สินและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงิน 

กําไรขาดทุน กําไรสะสม และงบดุล บัญชีเงนิสดรายวันทั่วไป 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) การเงินในชวีติประจําวัน  3(3-0-6) 

FINA 101  Finance for Daily Life 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงินในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะม่ันคงทางการเงิน การ

สํารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได รายจาย และภาระหนี้สิน 

บริการของสถาบันการเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณของ

ชีวติ การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษ ีและการเตรยีมความพรอมเพื่อความสุข 

 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) การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน 3(3-0-6) 

MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ

ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ 

หลักการจัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวาง

ประเทศ และจรยิธรรมสําหรับผูประกอบการ 

 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) เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

ECON 100 Economics for Everyday Life 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบรโิภค ตลาด 

รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน 

เศรษฐกจิการคาและการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดลอม 

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) การสื่อสารเบื้องตน 3(3-0-6) 

MC 100 Introduction to Communication 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 แนวคิดดานการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อ

ทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ 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) ชวีติและสังคมผานสื่อ  3(3-0-6) 

MC 103 Life and Society Through Media 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 การวิเคราะหและวิจารณความหมายและคุณคาของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร 

สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ผานสื่อ ไดแก ภาพยนตร วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ 

นติยสาร รวมทัง้ นวนยิาย เรื่องสัน้และหนังสอืการตูน 

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) กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

 

ว.วท. 110 (201110)  คณิตศาสตรบูรณาการ   3(3-0-6) 
SC 110   Integrated Mathematical Sciences 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน  ไมมี 

 วิทยาการคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ประวัติของการคํานวณ อินเทอรเน็ต สถิติใน

ชีวิตประจําวัน สถิติกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ความนาจะเปนเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ 

การจําลอง ตัวอยางของแบบจําลองทางคณิตศาสตร การดําเนินการเมทริกซและการประยุกต การหา

คาเหมาะสมที่สุด การแทนขอมูล ปญญาประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง การเรียงลําดับและการ

คนหา สถติเิพื่อการตัดสนิใจ 

 Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday 

life, statistics for solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, 

simulation, examples of mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, 

data representation, artificial intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for 

decision making. 
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ว.วท. 111 (201111) โลกแหงวทิยาศาสตร   3(3-0-6) 

SC 111 The World of Science 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 บทนํา ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมกลุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถิ่น 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการ

พัฒนาที่ยั่งยนื หรอืหัวขออื่นๆ ตามความสนใจของนักศกึษา และการนําเสนอในหองเรยีน 

 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) วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน   3(3-0-6) 

SC 114 Environmental Science in Today’s World 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมในเวที

นานาชาติ ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษเพื่ออนาคต การใชทรัพยากร 

การเติบโตของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ วกิฤติพลังงาน การพัฒนาอยางยั่งยนืเพื่อรักษาสมดุลในการบรโิภคทรัพยากรธรรมชาตแิละ

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. 
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ว.สถ. 101 (208101) สถิตสิําหรับการดํารงชวีติและการทํางาน  3(2-2-5) 

STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

สถิติกับการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพในโลกปจจุบันและอนาคต กระบวนการเชิง

เหตุผลเพื่อแกไขปญหาที่ นําไปสูพัฒนาการที่ยั่งยืน การใชสถิติสําหรับอธิบายเหตุและผลของ

ปรากฏการณตางๆ การอธิบายปรากฏการณที่ไมแนนอนดวยความนาจะเปน ความนาจะเปนและ

สถิติศาสตร ระเบียบวิธีสถิติขั้นพื้นฐาน ความเช่ือถือไดของขอสรุปและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถติ ิการใชประโยชนจากขอสรุปที่ไดจากระเบยีบวธิทีางสถติิ 

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 

statistics, Fundamental statistical methodologies, reliability of conclusions, and the use of statistical 

packages and Utilization of conclusions from statistical methodologies. 

 

ภ.วภ. 170 (461170) เครื่องสําอางในชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

PHPS 170  Cosmetics in Everyday Life 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยเนนองคความรูพื้นฐานเกี่ยวกับผิวหนังและ

เครื่องสําอาง การจัดประเภทเครื่องสําอาง กฎหมายที่เกี่ยวของ รูจักองคประกอบและประโยชนอยาง

ถูกตองและเหมาะสมตามหลักวิชาการและหลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อประสิทธิภาพและความ

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) ยาในชวีิตประจําวัน   3(3-0-6) 

PHPC 130  Medications in Everyday Life 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 แนะนําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยา ชนิดของยา ขอควรระวังในการใชยา ผลขางเคียงของ

ยา พิษของยา การใชสมุนไพรใกลตัว และผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อ

ประโยชนในดานความปลอดภัยในการใชยา และสงเสรมิสุขภาพอนามัย 
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 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   3(2-3-4) 

AMS 100  Wellness 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ความสุขสมบูรณและสุขภาวะดานตางๆ ทั้งทางดานกาย จิต สังคม ปญญา และจิตวิญญาณ 

รวมถึงหลักการสุขภาพดีโดยองครวมทั้งความรูและคุณธรรม ตลอดจนอาหาร โภชนาการ การออก

กําลังกาย สมรรถภาพของรางกาย การตรวจติดตามสุขภาวะทางดานหองปฏิบัติการ การจัดการ

ความเครยีดและจรรยาบรรณ 

 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 

by diet, nutrition, exercise, fitness, wellness and health status laboratory monitoring, stress 

management and ethic. 

 

สถ.ส.100 (801100) สถาปตยกรรมในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

ARCT 100 Architecture in Everyday Life 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ความแตกตางระหวางอาคาร และสถาปตยกรรม ศาสตรและศิลปพื้นฐานทางสถาปตยกรรม 

สุนทรียะในงานสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมในชีวิตประจําวัน รูปแบบสไตล แฟช่ัน และศิลปะ

สถาปตยกรรมในแบบตางๆ บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของวชิาชีพสถาปนกิ เริ่มตนอยางไรกับ

การทํางานกับสถาปนิก สถาปนิกในอุดมคติของลูกคา และลูกคาในอุดมคติของสถาปนิก กฎหมายที่

เกี่ยวของกับการกอสรางเบื้องตน วัสดุที่ใชในงานสถาปตยกรรมเบื้องตน การอานแบบและการทําความ

เขาใจแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน ฮวงจุย และความเชื่อในมุมมองของสถาปนิก อดีต ปจจุบัน และ

อนาคตของสถาปตยกรรมไทย และสถาปตยกรรมลานนา สถาปตยกรรมสีเขียวกับการรักษา

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 



27 
 
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) ชวีติสมัยใหมกับแอนนิเมชัน 3(3-0-6) 

ANI 100  Modern Life and Animation 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ความเขาใจเชิงประวัติศาสตรแอนนิเมชันและภาพยนตรแอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบ

แอนนิเมชันในปจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนิเมชันเบื้องตน เชน ขั้นเตรียมการผลิต การ

ผลิตและหลังการผลิต การใชไฟลในงานแอนนิเมชันตางๆ เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษา การ

ออกแบบตัวละครแอนนเิมชันเบื้องตน 

 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, 

production, and post-production. File utilization in presenting the animation projects of students, 

and the basic design of animation character. 

 

ศท.วว.111 (953111) ซอฟตแวรสําหรับชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

SE 111  Software for Everyday Life 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

  แนะนําลักษณะ องคประกอบ และบทบาทของซอฟตแวรในชีวติประจําวัน การนําซอฟตแวรมา

ประยุกตใชในดานตางๆ อาทิ ดานสวนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ดาน

องคกรทางธุรกิจ เพื่อประสทิธิภาพและการบรหิารจัดการ และดานการคนควาวจัิย หัวขอที่นาสนใจใน

อุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน อาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ ขอควรระวัง และพงึปฏิบัตใินการใชงานซอฟตแวร 

ตลอดจนทศิทางของเทคโนโลยซีอฟตแวรในอนาคต 

 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. 
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1.3) กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม  
 

ศ.ล.121 (057121) ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

EDPE 121 Football for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

ฟุตบอล การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาทั่วไปใน

การเลนกีฬาฟุตบอล การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ 

ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน และผูดทูี่ดใีนกฬีาฟุตบอล 

 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. 

 

ศ.ล. 122 (057122) วายนํ้าเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาวายน้ํา 

หลักการหายใจและการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การ

ชวยเหลอืผูไดรับอันตรายตางๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพ

และการเขารวมการแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดีใน

กฬีาวายน้ํา 

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) วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กีฬาวอลเลยบอล การเลนวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการ
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เลนวอลเลยบอล กติกาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกต เลนกีฬา

วอลเลยบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขัน

วอลเลยบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาวอลเลยบอล 

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) กจิกรรมเขาจังหวะเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน

ลักษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพื้นเมืองของ

ประเทศตางๆ และการเตนลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ 

การวเิคราะหทาทางการเตนลลีาศจังหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

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) บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นใน

กีฬาบาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล 

กติกาการเลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม

การแขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของ

การเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาบาสเกตบอล 

 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 
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of Basketball matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 127 (057127) แบดมนิตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมินตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

แบดมินตัน การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมินตันในลักษณะตางๆ กติกา

แบดมินตันทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาแบดมนิตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมนิตันในรูปแบบตางๆ 

การวิเคราะหเกมการแขงขันแบดมินตันและการเขารวมแขงขันแบดมินตันในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาแบดมนิตัน 

 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. 

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) เทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

เทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิส

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทนนิส การประยุกตเลนกีฬาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหเกม

การแขงขันเทนนสิและการเขารวมการแขงขันเทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผู

เลนและผูดูที่ดใีนกฬีาเทนนสิ 

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. 
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ศ.ล. 129 (057129) เทเบลิเทนนิสเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็น

ในกีฬาเทเบิลเทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทเบิลเทนนิสในลักษณะ

ตางๆ กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกฬีาเทเบลิเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทเบลิเทนนสิในรูปแบบ

ตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันเทเบิลเทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนิสในระดับตางๆ 

ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกฬีาเทเบลิเทนนสิ 

 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. 
 

ศ.ล. 130 (057130) กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

กอลฟ การจับไม ทาทางการตีลูกและการยืนในกีฬากอลฟในลักษณะตางๆ กติกาการเลนกอลฟทั่วไป

และการนับคะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหทาทางใน

การตีกอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผู

ดูที่ดใีนกฬีากอลฟ 

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)  การออกกําลังกายและสุขภาพ  2(2-0-4) 

EDPE 131  Exercise and Health 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ความสําคัญของการออกกําลังกายและสุขภาพ แนวทางในการออกกําลังกาย การออกแบบ

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผลการออกกําลังกายและ

ภาวะสุขภาพ 
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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) ชวีติมสีุขในคายพักแรม   2(2-0-4) 

EDPE 132 Happy Life in Camping 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคายพักแรม ปรัชญา และวัตถุประสงคของคายพักแรม ประเภทของคาย

พักแรม กิจกรรมตางๆ ที่อาจเลือกจัดในคายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ ปาไม และการอนุรักษ การ

วางแผนจัดคายพักแรม การเปนผูนําคายพักแรม การประเมินผลคายพักแรม และฝกปฏบิัติการจัดคาย

พักแรม 

 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 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการและคุณภาพชีวิต ปรัชญา และวัตถุประสงคของนันทนาการ 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การจัดนันทนาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต 

การประเมนิผลนันทนาการ และฝกปฏบิัตจัิดนันทนาการ 

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) ออกกําลังกายดวยนํ้าหนักเพื่อสรางกลามเน้ือ 2(2-0-4) 

EDPE 134 Muscle Building with Weight Training  

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 การออกกําลังกายดวยน้ําหนักเพื่อสรางกลามเนื้อ เครื่องมือ และเทคนิคการออกกําลังกาย

ดวยน้ําหนัก การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายดวยน้ําหนัก การออกกําลังกายดวยน้ําหนัก และการ

ประเมนิการออกกําลังกายดวยน้ําหนัก 
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 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)    แอโรบิคเพื่อสุขภาพ   2(2-0-4) 

EDPE 135 Aerobic Exercise for Health 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 การออกกําลังกายและการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ประโยชนของการออกกําลังกายแบบ

แอโรบิค การออกแบบการออกกําลังกายแบบแอโรบิคเพื่อสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินการ

ออกกําลังกายแบบแอโรบคิ 

 Exercise and aerobic exercise. Benefits of aerobic exercise and design of aerobic exercise 

for physical fitness. Evaluation of aerobic exercise. 

ว.วท.191 (201191) การเรยีนรูผานกิจกรรม 2(0-6-0) 

SC 191  Learning Through Activities 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 การเขารวมกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและ

ประสบการณชีวิตตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนสวนประกอบที่ดีที่ทําให

นักศึกษามีสวนรวมในชวงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําให

นักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจากกิจกรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกที่ด ี

ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการทํางานเปนทีม มีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคตไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและ

จติใจ พรอมทัง้มจีติสาธารณะ สํานกึและรับผิดชอบตอตนเอง 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 students under supervision of advisors and/or joint supervision with the 

government or private organizations. 

 

ว.วท.192 (201192) ดอยสุเทพศึกษา   1(0-3-0) 

SC 192  Doi Suthep Study 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา  มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมิติทางการ
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อนุรักษ : พื้นที่อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

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. 

 

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ   
          
ว.วช. 101 (202101) ชวีวทิยาพื้นฐาน 1  3(3-0-6) 

BIOL 101     Basic Biology 1   

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

 บทนํา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต 

สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและอณูพันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว และ 

นเิวศวทิยาและพฤตกิรรม  

 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) ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1   1(0-3-0) 

BIOL 103    Biology Laboratory 1 

     เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ 202101 

 กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาที่ของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล                    

พันธุศาสตร วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว พฤติกรรม และ

นเิวศวทิยาประชากร 

 Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, 

evolution and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology 
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ว.คม. 111 (203111) เคม ี1    3(3-0-6)  

CHEM 111  Chemistry 1 

    เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

 บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ 

แกส ของเหลว และของแข็ง อุณหพลศาสตรเชิงเคมี เคมีไฟฟา สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออ

นกิ จลนพลศาสตรเชิงเคม ี

 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 

compounds, gases liquid and solid, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions, acid-

bases and ionic equilibrium, chemical kinetics. 

 

ว.คม. 115 (203115) ปฏบิัตกิารเคม ี1   1(0-3-0) 

CHEM 115   Chemistry Laboratory 1 

     เงื่อนไขที่ตองผานกอน :  ลงทะเบยีนเรยีนพรอมกับ 203111 

 เทคนิคตางๆ ในหองปฏิบัติการเคมี ปฏิกิริยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร

กําหนดปรมิาณ: การสังเคราะหแคลเซยีมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซยีมอะลัมจากอะลูมเินยีม

ฟอยล พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏกิิริยาผันกลับ ความรอนของปฏิกิรยิา เซลล

กัลวานกิและเซลลความเขมขน อเิล็กโทรลิซสี การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยอืกแข็ง 

สมดุลกรด-เบสและบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส กราฟไทเทรชัน จลนพลศาสตรเคมี: ปฏิกิริยาไอ

โอดเินชันของแอซโีตน และการทดลองพเิศษ 

 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, acid-

base equilibria and buffers, acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of 

acetone, and special experiments. 

 

ว.คพ. 111 (204111)  การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน 3(2-2-5) 

CS 111  Fundamentals of Programming 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ไมม ี

ประวัติศาสตร  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  อัลกอริทึมและการออกแบบ 

แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน  พื้นฐานระบบชนิดขอมูล  การแปลภาษา  โครงสรางขอมูลพื้นฐาน 

โครงสรางขอมูลพื้นฐานและอัลกอรทิึม และวธิกีารพัฒนาโปรแกรม 
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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 

 

ว.คพ. 113 (204113)  หลักการคอมพวิเตอร   3(2-2-5) 

CS 113   Principles of Computing     

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204111 

ประวัติของการคํานวณอยางยอ การคํานวณโดยการทําซ้ํา การคิดแบบเวียนบังเกิด การจัด

ระเบียบขอมูล การแทนขอมูล การจัดระเบียบคอมพิวเตอร ความสุมในการคํานวณ การจําลอง  หลัก

พื้นฐานอินเทอรเน็ตและอินเทอรเน็ตของสิ่งตางๆ ภาวะความพรอมกัน ปญญาประดิษฐ 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) การเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ   3(2-2-5) 

CS 211   Object-Oriented Programming  

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 204112 หรอื 204113 

 การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ  คลาสและวัตถุ  เมท็อด การจัดการหนวยเก็บขอมูลสําหรับวัตถุ  

ความสัมพันธระหวางคลาส  การรับทอดและการนํากลับมาใช พหุลักษณและคลาสทั่วไป การประกอบ

และการรวมกลุม  ความสัมพนัธ  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) การจัดระบบและสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 3(2-2-5) 

CS 231  Computer Organization an Architecture 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 122041  หรอื 204113 

วงจรตรรกะดิจิทัล องคประกอบดิจิทัล การแทนขอมูล การถายโอนเรจิสเตอรและการ

ดําเนินการไมโคร การจัดระบบและออกแบบคอมพิวเตอรเบื้องตน การควบคุมไมโครโปรแกรม หนวย

ประมวลผลกลาง  การคํานวณคอมพิวเตอร  การจัดระบบรับเขาสงออก และการจัดระบบ



37 
 
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 

 

ว.คพ. 232 ( 232204 ) เครอืขายคอมพวิเตอรและเกณฑวธิ ี   3(3-0-6)      

CS 232   Computer Networks and Protocols  

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 204113  

 เครอืขายคอมพิวเตอรเบื้องตน เกณฑวิธช้ัีนโปรแกรมประยุกต เกณฑวิธีช้ันสื่อสารนําสงขอมูล 

เกณฑวิธีช้ันเครือขาย เกณฑวิธีช้ันสื่อสารเช่ือมตอ เครือขายเคลื่อนที่และไรสาย และความปลอดภัย

ของเครอืขายและการควบคุมการเขาถงึ  

 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 ( 251204 ) โครงสรางขอมูล   3(3-0-6)      

CS 251   Data Structures  

     เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 204113 หรอื 204211 หรือ 204214 หรอื 

     204215 หรอื 204216 หรอื 204217 หรอื 204219  

การแกปญหาและแนวคิดเชิงนามธรรม การวิเคราะหอัลกอริทึม ลิสตเชิงเสน กองซอน คิว          

ควิแบบมลีําดับความสําคัญ เซต การสงและแฮชชิง การเรยีงลําดับ 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 ( 306204 ) จรยิธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชพีคอมพวิเตอร 1(1-0-2) 

CS 306   Ethics for Computer Professionals 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 3 

แนวคิดจริยธรรมคอมพิวเตอร  จริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  สิทธิทาง
ทรัพยสินและลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความเปนสวนตัวและนโยบายสาธารณะ อาชญากรรมผานสื่อ
ทางคอมพวิเตอร และกฎหมายคอมพวิเตอรและสารสนเทศ 



38 
 
 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 

 

ว.คพ. 315 ( 315204 ) การจัดระเบยีบของภาษาโปรแกรม   3(3-0-6)     

CS 315         Organization of Programming Languages 

    เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204211 หรอื 204251 

 แนะนําภาษาโปรแกรม ตัวประมวลผลภาษาโปรแกรม การอธิบายเกี่ยวกับวากยสัมพันธและ

ความหมาย ชนิดขอมูลนามธรรม ชนิดขอมูลพื้นฐาน ชนิดขอมูลโครงสราง คุณลักษณะของภาษา

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 ( 3204 21) ระบบฐานขอมูล 1    3(3-0-6)     

CS 321          Database System 1 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204251 

 บทนําสูระบบฐานขอมูล แนวคิดระบบฐานขอมูลและสถาปตยกรรม แบบจําลองขอมูลเชิง

สัมพันธและขอบังคับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แบบจําลองขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ การ

ทําใหเปนบรรทัดฐาน ภาษาฐานขอมูลเอสควิแอล พชีคณิตและแคลคูลัสเชิงสมัพันธ 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 
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ว.คพ. 325 ( 3204 25) การวเิคราะหระบบงานและการออกแบบงาน  3(3-0-6) 

CS 325  System Analysis and Design  

เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204211 หรอื 204214 หรอื 204215 หรอื 

204216 หรอื 204217 หรือ 204219 

 แนวคิดของระบบ โครงการ วงจรการพัฒนาระบบและการวิเคราะหเชิงโครงสราง บริบทและ

แผนภาพกระแสขอมูล พจนานุกรมขอมูล ขอกําหนดของกระบวนการ การออกแบบระบบ การพัฒนา

ซอฟตแวร และการจัดทําเอกสาร แบบจําลองทางธุรกจิ 

 

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 ( 3204 31) การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพวิเตอร     3(3-0-6) 

CS 331     Data Communication and Computer Networks 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204218 หรอื 204231 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลแบบดิจทิัล แบบจําลองการเช่ือมตัวระหวางระบบเปด 

(โอเอสไอ) เครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณการสื่อสารขอมูลพื้นฐาน ขายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน) 

ขายงานบรเิวณกวาง (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 ( 3204 33) การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอนิเทอรเน็ต   3(2-2-5) 

CS 333  Internet Application Development   

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204211 

 อินเทอรเน็ตและเว็บเชิงโตตอบ เทคโนโลยีสวนไคลเอนต เทคโนโลยีสวนเซิรฟเวอร เทคโนโลยี

ภาษามารคอัพ การจัดตัวแบบขอมูลและการออกแบบฐานขอมูลบนเว็บ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต

บนเว็บ หลักพื้นฐานของความม่ันคงบนอนิเทอรเน็ต 

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. 
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ว.คพ. 341 ( 3204 41) ระบบปฏบิัตกิาร   3(3-0-6)     

CS 341     Operating Systems 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204231 

แนะนําระบบปฏิบัติการ โครงสรางของระบบปฏิบัติการ โพรเซส  การจัดลําดับของหนวย

ประมวลผลกลาง  การเขาจังหวะโพรเซส  สภาวะติดตาย  การจัดการหนวยความจํา หนวยความจํา

เสมอืน  ระบบปฏบิัตกิารแบบกระจาย และกรณศีกึษา 

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 ( 3204 61) วศิวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)      

CS 361     Software Engineering 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  204251 

 บทนําเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟตแวร ตัวแบบของกระบวนการซอฟตแวร เครื่องมือและ

สภาพแวดลอมเชิงซอฟตแวร การประกันคุณภาพเชิงซอฟตแวร การจัดระเบียบและการวางแผน

โครงการ ความตองการและการระบุขอกําหนดความตองการซอฟตแวร เทคนิคการออกแบบ

ซอฟตแวร การสรางซอฟตแวร การตรวจสอบและการทวนสอบซอฟตแวร และวิวัฒนาการเชิง

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 ( 3204 62) การออกแบบเชงิวตัถุ   3(3-0-6)      

CS 362     Object-Oriented Design 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  204361 หรอื 204363 

 บทนํา วัฏจักรโครงงานเชิงวัตถุ การวเิคราะหเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ ภาษาโปรแกรมเชิง

วัตถุ การทดสอบเชิงวัตถุ เครื่องมอืชวยออกแบบวศิวกรรมซอฟตแวรเชิงวัตถุ 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. 
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ว.คพ. 363 ( 3204 63) ความตองการและการสรางตัวแบบซอฟตแวร 3(3-0-6)     

CS 363  Software Modeling and Requirements 

    เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  204251  

 การสรางตัวแบบระบบและการพัฒนา วัฏจักรการพัฒนาซอฟตแวร ภาษาสรางตัวแบบ

ซอฟตแวร การติดตามและการวางแผนโครงการซอฟตแวรเครื่องมือวิศวกรรมซอฟตแวรการเก็บ

รวบรวมความตองการ การวิเคราะหความตองการ การระบุขอกําหนดความตองการและการจัดทํา

เอกสารความตองการ การตรวจสอบความตองการ การแปลงความตองการเปนการออกแบบเชิง

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 ( 3204 64) การออกแบบและสรางซอฟตแวร   3(3-0-6)  

 CS 364    Software Design and Implementation 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  204363  

แนวคดิการออกแบบ กลยุทธการออกแบบ การออกแบบเชิงสถาปตยกรรม การออกแบบสวน

ตอประสานผูใช การออกแบบอยางละเอยีด  สัญกรณการออกแบบและเครื่องมือสนับสนุน  การสราง

โปรแกรม การทวนสอบและตรวจสอบซอฟตแวร  วิวัฒนาการซอฟตแวร  มาตรฐานคุณภาพ

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) การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร   3(3-0-6) 

CS 381     Numerical Computation and Software 

     เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204211 หรอื 204214 หรอื 204215 หรอื  

     204216 หรอื 204217 หรือ 204219; และ 206112 หรอื 206203 

 บทนําและการออกแบบชุดคําสั่ง : การคํานวณความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

กระบวนการคํานวณทางเลขคณติในคอมพวิเตอร ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาฟงกช่ันแบบอิน

โทเปอเลท สูตรการคํานวณอินทิกรัลเชิงตัวเลข การประมาณคาฟงกชันแบบเชิงเสนดวยวิธีกําลังสอง

นอยที่สุด การหาคําตอบของสมการไมเชิงเสน 

 Introduction and software design: error handling. Computer arithmetic and computational 
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errors. Linear system of equations. Interpolations. Numerical quadrature. Linear least-square data 

fitting. Solution of nonlinear equations. 

 

ว.คพ. 382 ( 3204 82) คอมพวิเตอรกราฟฟก 3(3-0-6) 

CS 382    Computer Graphics 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204211 หรอื 204214 หรอื 204215 หรอื  

 204216 หรอื 204217 หรือ 204219; และ 206112 หรอื 206203 

 อุปกรณการแสดงผล เทคนิคการสรางภาพเรขาคณิต หนาตางและวิวพอรต การแปลง การ

ระบาย หนาตางและการตัดรูปในกรอบ สวนของภาพ เสนโคง แนะนํารูปสามมิติ การแปลงในสามมิต ิ

การประยุกตใชงานคอมพวิเตอรกราฟฟก 

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 ( 3204 83) การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 

CS 383    Image Processing 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204211 หรอื 204214 หรอื 204215 หรอื  

 204216 หรอื 204217 หรือ 204219; และ 206112 หรอื 206203 

 การมองเห็นภาพ การแสวงหา การเก็บตัวอยางภาพและควอนตเิซชัน การแปลงภาพ การแทน

ภาพ การปรับปรุงภาพใหดขีึ้น การแบงยอยภาพ การสรางภาพขึ้นมาใหม การบบีอัดขอมูลภาพ 

Image perception. Image acquisition. Image sampling and quantization. Image 

transformation. Image representation. Image enhancement. Image segmentation. Image 

reconstruction. Image data compression. 

 

ว.คพ. 390 ( 3204 90) การฝกงานคอมพวิเตอร          1(0-6-0) 

CS 390    Computer Job Training   

 เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : 204232 และ 204321 และ 204341  

 และ 204361 

 นักศึกษาจําเปนตองฝกงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรเปนระยะเวลา 2 เดือน 

พรอมกับเขยีนรายงานและเสนอผลการฝกงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน การวัดผลของกระบวนวิชานี้จะ
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ผานการประเมนิเปนลําดับขัน้ S หรอื 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 

 

ว.คพ. 421 ( 421204 ) ระบบฐานขอมูล 2 3(2-2-5) 

CS 421     Database System 2 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 204321 

 ภาพรวมของรูปแบบจําลองฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การประมวลผลคําถาม การ

ประมวลผลการทํารายการ การควบคุมการทํางานแบบภาวะพรอมกัน การบริหารฐานขอมูล 

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 ( 422204 ) การคลังขอมูล 3(2-2-5) 

CS 422    Data Warehousing 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204322 หรอื 204421 

 คลังขอมูลเบื้องตน สถาปตยกรรมคลังขอมูล การออกแบบคลังขอมูล การสรางตัวแบบขอมูล

แบบหลายมิติ การประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลน (โอแล็ป) การไดมาซึ่งขอมูลสําหรับคลัง 

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 ( 423204 ) การทําเหมอืงขอมูล 3(3-0-6) 

CS 423    Data Mining 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204321 หรอื 204322; และ 208263  

 หรอื 208264 

 แนวคดิพื้นฐานของการทําเหมอืงขอมูล การเตรยีมขอมูลกอนการประมวลผล การลดมติขิอมูล 

การทําเหมอืงเพื่อหากฎความสัมพันธ การจัดกลุมขอมูล การจัดหมวดและการทํานายขอมูล 
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Basic concept of data mining, data preprocessing, dimensional data reduction, mining for 

association rules, data clustering, data classification and data prediction. 

 

ว.คพ. 425 (204425) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

CS 425    Management Information System 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204325 หรอื 204361 

 ภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทบาทเชิงกลยุทธของระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศและองคกร โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 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 ( 431204 ) ระบบเครอืขายสากล 3(3-0-6) 

CS 431     Inter-Networking System 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 204331 

 แนวคิดเครือขายคอมพิวเตอร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเกณฑวิธีอินเทอรเน็ต เกณฑวิธีการ

จําแนกเลขที่อยู เกณฑวิธีควบคุมขอความอินเทอรเน็ต เกณฑวิธีจัดเสนทาง เกณฑวิธีระบบเครือขาย

สากล เกณฑวิธีควบคุมการขนสงขอมูล/เกณฑวิธีอินเทอรเน็ตประยุกต เกณฑวิธีการจัดการเครือขาย

แบบงาย ความม่ันคงของเครอืขาย การออกแบบเครอืขายและการนําไปใชงาน 

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 ( 432204 ) การออกแบบและจัดการเครอืขายคอมพวิเตอร  3(2-2-5) 

CS 432   Computer Network Design and Management 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204232 

 ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต แนวคิดการจัดสรรเสนทางและการสงตอแพ็กเกต แลนและ     

สวติชิง การจัดสรรเสนทางแบบคงที่ การจัดสรรเสนทางแบบเปลี่ยนแปลงได และเน็ตเวริคแอดเดรสท

รานสเลชัน และการจัดการเครอืขาย  
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Network system and Internet, concepts of routing and packet forwarding, LAN and 

switching, static routing, dynamic routing and network address translation and network 

management 
 

ว.คพ. 433 ( 43204 3) สถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

CS 433    Computer Architecture 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204218 หรอื 204231 

 พีชคณิตบูลีนและการออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบรีจิสเตอร เครื่องระดับพื้นฐาน เครื่อง

เชิงลําดับ โครงสรางหนวยประมวลผลกลางและไปปไลน หนวยความจําและหนวยความจําแคช 

โครงสรางอนิพุต/เอาตพุต และบัส สัญญาณขัดจังหวะ การประมวลผลแบบขนาน มัลตโิพรเซสซงิ 

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 ( 43204 5) การประมวลผลแบบขนาน   3(3-0-6) 

CS 435   Parallel Processing 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204341 หรอื 204433 

 แนวคิดของการประมวลผลแบบขนาน ระบบหนวยความจําของการประมวลผลแบบขนาน 

หลักการประมวลผลแบบไปปไลนิงและการประมวลผลเวคเตอร โครงสรางและขั้นนอนวิธีของหนวย

ประมวลผลแบบอาเรย สถาปตยกรรมแบบมัลตโิพรเซสเซอรและการเขยีนโปรแกรม คอมพวิเตอรแบบ

กระแสขอมูลและการคํานวณดวยวงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) ตัวอยางของระบบแบบ

มัลตโิพรเซสเซอร 

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 ( 441204 ) การเขยีนโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนท 3(3-0-6) 

CS 441    Concurrent Programming 

         เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204341 

 นยิามของการเขยีนโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนท การเปรยีบเทยีบการเขยีนโปรแกรมแบบคอน

เคอรเรนทและแบบลําดับ เซมาฟอร บริเวณวิกฤตแบบมีเงื่อนไข การเฝาสังเกต กระบวนการสื่อสาร
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แบบลําดับ ภาษาโปรแกรมแบบคอนเคอรเรนท 

Concurrent programming definition. Comparison of concurrent programming and sequential 

programming. Semaphores. Condition critical regions. Monitors. Communication sequential process. 

Concurrent programming language. 

ว.คพ. 442 ( 442204 ) การสรางคอมไพเลอร 3(3-0-6) 

CS 442    Compiler Construction 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204315 

 หลักเบื้องตนในการสรางตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร หลักของภาษา สัญลักษณตางๆ แผนผัง

แสดงหลักภาษา ตัวอาน ระบบการเปลี่ยน วธิีการอานโปรแกรมในเครื่องคอมพวิเตอร การอานและรับ

แบบจากบนลงลาง การจัดระบบของสวนกลางความจําแบบทั่วไป และการจัดแบบไดนามิค ตารางของ

สัญลักษณแบบเรียงลําดับ และไมเรียงลําดับ การเช่ือมโยงสวนโปรแกรม 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 ( 443204 ) ความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

CS 443    Computer System Security 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204341 

 ภาพรวมของระบบความปลอดภัย การพิจารณาการจัดการความปลอดภัย การวิเคราะหภัย

คุกคามและการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัยของโปรแกรม ความ

ปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ ความปลอดภัยของฐานขอมูล ความปลอดภัยของเครือขาย ความ

ปลอดภัยทางการบริหารขอมูล การเขารหัสและการถอดรหัสเบื้องตน ระบบการเขารหัสที่ปลอดภัย 

เกณฑวิธีและการปฏิบัติในการเขารหัส การประยุกตเทคโนโลยีความปลอดภัย ขอกฎหมายและ

จรยิธรรมดานความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร กรณีศกึษาความปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร 

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 ( 4204 51) การออกแบบและการวเิคราะหอัลกอรทึิม   3(3-0-6)      

CS 451          Algorithm Design and Analysis 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :   204251 และ 206281 

 ทบทวนคณิตศาสตร  ความสําคัญของอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ  สัญลักษณแสดงขีดจํากัด 

การแกปญหาความสัมพันธแบบเวียนเกิด อัลกอริทึมแบบแบงแยกและเอาชนะ ทรีการตัดสินใจและ

ขอบเขตลาง ปญหาเกี่ยวกับสายอักขระ  อัลกอริทึมเชิงละโมบ การโปรแกรมแบบพลวัต การไหลใน

เครอืขาย เอ็นพีบรบิูรณ  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 ( 4204 52) ทฤษฎกีารคํานวณ   3(3-0-6)      

CS 452     Theory of Computation 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน   : 206281 

 การแยกประเภทปญหาตามความยากของการคํานวณปญหาที่มีความยากตางกัน ทฤษฎอีอโต

เมตา รวมถึงภาษาปกติและภาษาไมพึ่งบริบท ทฤษฎีการคํานวณไดและการลดทอน ทฤษฎีความ

ซับซอนรวมถงึโพลโินเมยีล (พ)ี ไมใชโพลโินเมยีล (เอ็นพ)ี และเอ็นพีคอมพลทีเนส 

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 ( 534204 ) การรูจําแบบ   3(2-2-5) 

CS 453    Pattern Recognition 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204251 หรอื 204351; และ 208263 

 การแทน สิ่งที่แปรออกไปของขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุด ตัวจําแนกเบส แบบจําลอง

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. 



48 
 
ว.คพ. 454 (204454) อัลกอรทิมึและการเขยีนโปรแกรม 

 ในการหาคาเหมาะท่ีสุดเชงิการจัด   3(2-2-5) 

CS 454 Combinatorial Optimization Algorithms and Programming  

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204451 

 บทนํา ตนไมและเสนทาง ปญหาตําแหนง ปญหาลําดับยอย การกําหนดและการจับคู เครอืขาย

การไหล เซตเสถยีรและการทาสี การประยุกตใชเพิ่มเตมิ 

 Introduction, trees and paths, location problems, subsequence problems, assignments and 

matchings, network flow, stable sets and coloring, and additional applications. 

 

ว.คพ. 462 ( 624204 ) ปฏสิัมพันธระหวางมนุษยและคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

CS 462    Human-Computer Interaction 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204361 หรอื 204363 

 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรโดยสังเขป ความสามารถและพฤติกรรมของ

มนุษย คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของในการนําขอมูลเขาและออก แบบจําลองการปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การใชงานไดของระบบเชิงโตตอบ เทคนิคและเทคโนโลยีสวนตอ

ประสาน การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การประเมนิผลของการออกแบบสวนตอประสาน 

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 ( 4204 71) ปญญาประดษิฐ 3(3-0-6) 

CS 471    Artificial Intelligence 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204451 

 บทนําเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ การแทนความรู ระเบียบวิธีการแกปญหา การประมวลผล

ภาษาธรรมชาต ิระบบผูเช่ียวชาญ ขัน้ตอนวธิแีบบววิัฒน ภาษาทางปญญาประดษิฐ 

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 ( 4204 81) เทคนิคการโปรแกรมเชงิคณิตศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

CS 481    Introduction to Mathematical Programming Techniques 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204381 หรอื 206355 

 การกําหนดปญหาและการสรางรูปแบบ การโปรแกรมเชิงเสน วธิีซิมเพล็คและวธิีซมิเพล็คที่ได

ปรับปรุงใหม การโปรแกรมแบบไดนามิคส การโปรแกรมแบบตัวเลขจํานวนเต็ม เทคนิคกําลังสองนอย

ที่สุด การโปรแกรมแบบควาดราติก การหาผลลัพธแบบใหเสียประโยชนนอยที่สุดโดยไมมีสมการ

ขอบขาย โกลเดนเซคซันเสอรช วิธีสตีปเปสเดสเซนด และวิธีคอนจูเกตเกรเดียน วิธีควอไซนิวตัน 

เนื้อหาของกระบวนวชิาเนนหนักดานเทคนคิการคํานวณแบบตางๆ โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร และสวน

ที่เกี่ยวของกับการสรางขั้นตอน วธิีการแกปญหาที่มีขนาดและชนิดตางๆ กันในดานปฏิบัติการจะแสดง

ใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบของผูใช ตลอดจนความถูกตองของผลลัพธ เวลาที่

ใชเครื่องคอมพวิเตอรและขนาดของหนวยความจําของเครื่องคอมพวิเตอรที่จําเปนในการแกปญหานัน้ 

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 ( 4204 82) การจําลองแบบปญหาและแบบจําลอง 3(3-0-6) 

CS 482    Simulation and Modelling 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 206112 และ 208263; และ 204211  

  หรอื 204214 หรอื 204215 หรอื 204216 หรอื 204217 หรอื 204219 

 บทนําเกี่ยวกับการจําลองแบบปญหา เทคนิคทางสถิติสําหรับการจําลองแบบปญหา การ

จําลองแบบปญหาแบบตอเนื่อง การจําลองแบบปญหาแบบไมตอเนื่อง ภาษาที่ใชในการจําลองแบบ

ปญหา ระเบยีบวธิกีารจําลองแบบปญหา 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 ( 4204 83) การรับรูภาพทางคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

CS 483    Computer Vision 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204382 หรอื 204383 

 บทนําและความสัมพันธกับสาขาอื่น การวิเคราะหภาพเก็บบิตเดียว บริเวณของจุดภาพที่

เช่ือมตอกัน ระบบของตัวกรอง การสกัดและการวิเคราะหลักษณะเดน การแทนเสนรอบขอบ ตัวบอก

ลวดลายสําหรับการรับรูภาพทางคอมพวิเตอร ทัศนศาสตร การสรางและระบบศัพทภาพ การรับรูภาพ

ในมุมมองสามมิตทิางเรขาคณติ และการประยุกตใชการรับรูภาพทางคอมพวิเตอร 

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 ( 4204 90) การวจัิยทางวทิยาการคอมพวิเตอร 3(3-0-6)      

CS 490   Research in Computer Science 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานและจริยธรรมการวิจัย เครื่องมือสําหรับการวิจัย การกําหนดปญหาใน

การวิจัย การทบทวนสิ่งตพีมิพที่เกี่ยวของ การเขยีนขอเสนองานวิจัย การจัดการงานวจัิยดานวทิยาการ

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 ( 4204 91) การคนควาอสิระ 1  1 หนวยกติ 

CS 491      Independent Study 1 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 กระบวนวิชานี้เปนการศึกษา หรือคนควา ในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งนักศึกษาสามารถ

นําเอาหัวขอนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมในกระบวนวชิา 204499 การคนควาอสิระ 2 ตอได โดยนักศกึษาจะเปน

ผูดําเนินการภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และจะตองสงรายงานผลการคนควา และนําเสนอ

คณะกรรมการ โดยรายงานที่ประเมนินี้จะผานการประเมินเปนลําดับขัน้ S หรอื 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 ( 4204 94) หัวขอเลอืกสรรทางวิทยาการคอมพวิเตอร 1 3(3-0-6) 

CS 494    Selected Topic in Computer Science 1 (Topics to be announced) 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 เปนการบรรยายในหัวขอใหมตางๆ ที่เปนที่นาสนใจในทางวิทยาการคอมพิวเตอร กระบวนวิชา

นี้สามารถลงทะเบียนซ้ํา และนับหนวยกติไดสําหรับหัวขอที่ตางกัน 

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 ( 4204 95) หัวขอเลอืกสรรทางวิทยาการคอมพวิเตอร 2   3(3-0-6) 

CS 495     Selected Topic in Computer Science 2 (Topics to be announced) 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4  

  เปนการบรรยายในหัวขอใหมตางๆ ที่เปนที่นาสนใจในทางวิทยาการคอมพิวเตอร กระบวนวชิา

นี้สามารถลงทะเบียนซ้ํา และนับหนวยกติไดสําหรับหัวขอที่ตางกัน 

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 ( 4204 96)  สหกจิศึกษา   6 หนวยกติ 

CS 496      Cooperative Education 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4 และตามความ 

  เห็นชอบของภาควชิา 

 นักศึกษาตองไปทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 16 

สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการภายใตการควบคุมดูแลของ

หัวหนางานที่ไดรับมอบหมายจากทางสถานประกอบการและคณาจารยจากทางมหาวทิยาลัย มีการทํา

รายงานและการสอบปากเปลา โดยมกีารประเมนิผลเปนผานหรอืไมผาน 
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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 ( 4204 97) การสัมมนาทางวิทยาการคอมพวิเตอร 1(1-0-2) 

CS 497    Seminar in Computer Science 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 การเสนอหัวขอสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ภายใตการแนะนําของอาจารย 

การเขยีนรายงานเปนสิ่งที่ตองจัดทําดวย การวัดผลเปนแบบผานหรอืไมผาน 

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 ( 4204 99) การคนควาอสิระ 2  2 หนวยกติ 

CS 499   Independent Study 2 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 204399 หรอื 204491 

 กระบวนวิชาใหนักศึกษาคนควาเจาะจงในดานวิชาที่นักศึกษาไดศึกษามาจากวิชาเอกหรือวิชา

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 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ไมมี 

 อนุพันธและการประยุกต 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)  แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 

MATH 112     Calculus 2 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  206111 

 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปรพิันธหลายช้ัน อนุกรมอนันต  

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

integrals, and infinite series. 

 

ว.คณ. 281 ( 628120 ) คณิตศาสตรดสิครตี   3(3-0-6) 

MATH 281     Discrete Mathematics 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :    206103 หรอื 206111 หรอื 206161  

  หรอื 206113 

 ความรูพื้นฐาน วธิกีารนับทั่วไป ทฤษฎกีราฟเบื้องตน ทรแีละการแยกจําพวก ขายงาน พชีคณติ

บูลนี 

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

Networks. Boolean algebra. 

 

ว.คณ. 325 ( 620 325) พชีคณิตเชงิเสน   3(3-0-6) 

MATH 325   Linear Algebra 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  206112  หรอื 206203 หรอื 206261 

ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน คา

ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร  ลักษณะเฉพาะรวมทัง้การทําใหอยูในรูปทแยงมุม ปรภูิมผิลคูณภายใน 

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

transformations. Eigenvalues and eigenvectors including diagonalization. Inner product spaces. 

 

ว.คณ. 355 ( 620 355) วธิเีชงิตัวเลข    3(3-0-6) 

 MATH 355   Numerical Method 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 206112 หรอื 206203 หรอื 206261 

 คาคลาดเคลื่อนในวิธเีชิงตัวเลข 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 ( 620 370) ความนาจะเปน 1   3(3-0-6) 

MATH 370  Probability 1 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 206112  หรอื 206203 หรอื 206261 

รากฐานของความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไข ตัวแปรสุมวิยุต ตัวแปรสุมวิยุตรวม การ

จําลองทางคอมพวิเตอรสําหรับตัวแปรสุมวยิุต 

Foundation of probability, conditional probability, discrete random variables, joint discrete 

random variables, computer simulation for discrete random variables. 

 

ว.คณ. 381 ( 620 381) คอมบนิาทอรกิส                      3(3-0-6) 

MATH 381    Combinatorics 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 206281 

 วิธีการนับทั่วไปสําหรับการจัดเรียงและการเลือกฟงกช่ันกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนบังเกิด 

หลักการอนิคลูชันและเอ็คซคลูชัน 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 ( 620 423) เวฟเลทส   3(3-0-6) 

 MATH 423   Wavelets 

   เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 206325 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ภาพรวมของการประยุกต  และพัฒนาการของเวฟเลทส  คณิตศาสตรที่ เปนพื้นฐาน

ประกอบดวยหัวขอในพีชคณิตเชิงเสน การแปลงฟูเรียร และการแปลงฟูเรยีรแบบจํากัด เวฟเลทสแบบ

แฮรอยางงาย  การแปลงเวฟเลทสแบบจํากัด  ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทสและการแปลงฟาสท

เวฟเลทส  การวเิคราะหมัลติ-รีโซลูชันและเวฟเลทสซึ่งมีคอมแพคสัพพอรต  วธิีเวฟเลทส-กาเลอรคิน

สําหรับสมการเชิงอนุพันธ  การประยุกตของเวฟเลทส 

Overview of applications and development of wavelets. Mathematics preliminaries: Topics 

in linear algebra. Fourier transform and discrete Fourier transform. Simple Haar wavelets. Discrete 
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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) พชีคณิตเชงิเสน 2      3(3-0-6) 

MATH 426 Linear Algebra 

 เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : 206325 

 ทบทวนรูปแบบบัญญัตเิบื้องตน รูปแบบตรรกยะ และรูปแบบจอรแดน ปรภูิมผิลคูณภายใน ตัว

ดําเนนิการบนปรภูิมผิลคูณภายใน รูปแบบเชิงเสนคู 

 Review of elementary canonical forms. The rational and Jordan forms. Inner product 

spaces. Operators on inner product spaces. Bilinear forms.    

    

ว.คณ. 428 ( 620 428) ทฤษฎรีหัส   3(3-0-6) 

MATH 428   Coding Theory 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 206325 

 รหัสเบื้องตน 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 ( 620 455) การวเิคราะหเชงิตัวเลข   3(3-0-6) 

MATH 455    Numerical Analysis  

     เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  206355 

 ทฤษฎีการประมาณคาในชวง การประมาณฟงกชัน การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิง

อนุพันธสามัญ การวเิคราะหเชิงตัวเลขสําหรับการเชิงอนุพันธยอย ปญหาคาเฉพาะของเมทรกิซ 

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

equations. Numerical analysis for partial differential equations. Matrix eigenvalues problem. 
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ว.คณ. 467 ( 620 467) นิวรอลเนทเวริค   3(3-0-6) 

MATH 467  Neural Networks 

เง่ือนไขที่ตองผานกอน  :  นักศึกษาช้ันปที่ 4 ในสาขาวชิา 

คณิตศาสตร  วทิยาการคอมพวิเตอร หรอื วศิวกรรมศาสตร  

หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

ภาพรวมของการพัฒนาและการประยุกตของนิวรอลเนทเวิรค โครงสรางนิวรอลเนทเวิรคและ

วิธีการเรียนรู ทฤษฎีสารสนเทศ การขยับสูสถานะดีที่สุดแบบเกรเดียนเดสเซนท เพอรเซพตรอน           

เอดาไลน เนทเวิรคแบบมัลติเลเยอรฟดฟอรเวิรด  และขั้นตอนการเรียนรูแบบแบคพรอพพาเกชัน  

นวิรอลเนทเวิรคสโตคาสติก  นิโอคอกนิตรอน ทฤษฎีอแดพทีพรีโซแนนส เนทเวริครีเคอรเรนท เคออส   

แบบจําลองนวิโรไดนามคิ  ระบบนวิโรฟชชี   ขัน้ตอนวธิเีจเนตคิ  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 ( 620 481) ทฤษฎกีราฟ   3(3-0-6) 

MATH 481   Graph Theory 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน : 206281 

 นิยามของกราฟ ทฤษฎีกราฟมูลฐาน ทรี ออยเลอรเรียนและแฮมิลโทเนียนกราฟ พลานาร

กราฟ และนอนพลานารกราฟ การระบายสกีราฟ 

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

Planar and nonplanar graphs. Graph colourings. 
 

ว.ฟส. 117 (207117) ปฏบิัตกิารฟสกิส 1   1(0-3-0) 

PHYS 117  Physics Laboratory 1 

  เง่ือนไขท่ีตองผานกอน  : ไมมี 

 กระบวนวชิาปฏบิัตกิารเกี่ยวกับการใชวิธกีารทางวทิยาศาสตรในฟสิกสพื้นฐานซึ่งประกอบดวย

การทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และ

ฟสกิสยุคใหม 

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) ฟสกิส 1   3(3-0-6) 

PHYS 187  Physics 1 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

 หนวยและการวัด กลศาสตร การสั่น คลื่น และเสียง ของไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟา 

สนามไฟฟา สภาวะแมเหล็กและสนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหม 

 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)  สถิตเิบื้องตน  3(3-0-6) 

  Elementary Statistics 

  เง่ือนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

 ทบทวนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ  ความนาจะเปน  และการแจกแจงความนาจะเปน  การ

ประมาณคา และ การทดลองสมมุติฐานพารามิเตอรของประชากรโดยใชสถิติ Z-test,  t-test,  x2-

test และ F-test การประยุกตไคว-สแควร การวเิคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสมัพันธ  

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. 
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