หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
----------------------------------------

1.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2.

ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Mathematics)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

3.

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics

วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ )
B.S. (Mathematics)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ มีความรู ้
ด้านเทคโนโลยี สามารถนําความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาองค์กร ระบบงาน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม
รักความก้าวหน้าใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ
4.2 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มีวตั ถุประสงค์ ให้บณั ฑิตมีคุณสมบัติดงั นี้
4.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์
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4.2.2 มีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
4.2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ กบั เทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ปั ญหา พัฒนาองค์กร ระบบงาน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.4 มีความรู ้พ้นื ฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.2.5 เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม ใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
5.

กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549

6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
8.

ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึ กษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่ งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจะมีภาค
ฤดูร้อนได้โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา ไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนามที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
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8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
9.

ระยะเวลาการศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา

10.

การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
11.

การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังมีรายละเอียดดังนี้
11.1 การวัดผลการศึกษา
ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ เป็ น 2 ระบบดังนี้
11.1.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินโดย แบ่งเป็ น 8
ระดับดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรี ยน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม(Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0

ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินผลรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่าํ กว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนน “E” ในรายวิชาบังคับ ต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ กรณี วชิ าเลือกได้ค่าระดับคะแนน “E” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ ได้
ตามโครงสร้างหลักสู ตรที่นกั ศึกษาเรี ยนอยู่ ส่ วนการประเมินผลรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตร์
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
130 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
บังคับ
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วย
กิต และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
94 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
78 หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่ วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กําหนดไว้ดงั นี้
1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
- รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่ อวิชา
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม

30 หน่ วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1500112
1500113
1500114
1500115
1500116
-

รหัส
2000103
2500105
รหัส
2000104
2000105
2500106
2500107
2500108
-

รหัส
4000109
4000110
รหัส
4000111
4000112
รหัส
4000113
4000114
4000115

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
3(2-2-5)
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
3(3-0-6)
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
รายวิชาเลือก
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)

ข้ อกําหนดทัว่ ไป ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเลือกกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ให้ เรียนจํานวนไม่ น้อยกว่ า
กลุ่มวิชาแกน ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
16 หน่วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
1500117
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
1500118
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
4011309
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
4021105
เคมีพ้นื ฐาน
4021106
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
รายวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
4091201
หลักการคณิ ตศาสตร์
4091401
แคลคูลสั 1
4092201
ระบบจํานวน
4092202
การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
4092401
แคลคูลสั 2
4092701
โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านคณิ ตศาสตร์
4093301
พีชคณิ ตนามธรรม 1
4093401
แคลคูลสั 3
4093402
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
4094302
พีชคณิ ตเชิงเส้น
4094405
การวิเคราะห์จาํ นวนจริ งเบื้องต้น

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัส
4092501
4093101
4093201
4093303
4093501

94 หน่ วยกิต

78 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 45 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา
เรขาคณิ ตเบื้องต้น
ประวัติคณิ ตศาสตร์
ทฤษฎีเซต
คณิ ตศาสตร์ เต็มหน่วย
รากฐานเรขาคณิ ต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4093604
4093605
4094201
4094202
4094301
4094303
4094401
4094402
4094403
4094404
4094406
4094407
4094501
4094502
4094503
4094504
4094505
4094901
4094902
4112201
4112202
4112203
4121202
4122602
4123601
4123603
4123607
4123608
7123406
7123602
7123605
7124312

กําหนดการเชิงเส้น
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ทฤษฎีจาํ นวน
ตรรกศาสตร์ เชิงคณิ ตศาสตร์
พีชคณิ ตนามธรรม 2
ทฤษฎีสมการ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
แคลคูลสั ชั้นสู ง
การวิเคราะห์เวกเตอร์
การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์
การวิเคราะห์จาํ นวนเชิงซ้อนเบื้องต้น
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรขาคณิ ตนอกแบบยุคลิค
เรขาคณิ ตเชิงภาพฉาย
เรขาคณิ ตเชิงอนุพนั ธ์
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
ทอพอโลยีเบื้องต้น
สัมมนาคณิ ตศาสตร์
โครงการศึกษาเอกเทศคณิ ตศาสตร์
ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์ 1
สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์ 2
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นสถิติและวิจยั
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการเงินและการบัญชี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกิจ
โปรแกรมประยุกต์ดา้ นวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
การวิจยั ดําเนินงาน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสิ นค้าคงคลัง
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบทะเบียนบุคคลและเงินเดือน
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
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17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว

17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
หมายถึง
กลุ่มวิชา….(สํารอง)……..
หมายถึง
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
หมายถึง
กลุ่มวิชารากฐานคณิ ตศาสตร์
หมายถึง
กลุ่มวิชาพีชคณิ ต
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
หมายถึง
กลุ่มวิชาเรขาคณิ ต
หมายถึง
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับจุดประสงค์เฉพาะ
หมายถึง
กลุ่มวิชา….(สํารอง)……..
หมายถึง
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
หมายถึง
กลุ่มวิชาโครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

17
17.5

แผนการศึกษา
รหัสวิชา
……….
4011309
4091201

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
หลักการคณิตศาสตร์

รหัสวิชา
……….
4021105
4021106
4092201

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
เคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
ระบบจํานวน

รหัสวิชา
……….
4031107
4091401
4093301

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
ชีววิทยาพื้นฐาน
แคลคูลสั 1
พีชคณิ ตนามธรรม 1

รหัสวิชา
……….
4094302
4092401
4094405

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป
พีชคณิ ตเชิงเส้น
แคลคูลสั 2
การวิเคราะห์จาํ นวนจริ งเบื้องต้น

รวม

รวม

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
15 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
16 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15 หน่ วยกิต
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รหัสวิชา
1500117
4093401
4092202
………..

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
แคลคูลสั 3
การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก

รหัสวิชา
1500118
4092701
4093402
……….

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านคณิ ตศาสตร์
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก

รหัสวิชา
……….
……….

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก
วิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
……….
……….

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อรายวิชา
วิชาเลือก กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก
วิชาเลือกเสรี

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
18 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
18 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่ วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟัง
เพื่อ จับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
นําเสนอ ผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็น
ใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้ อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดง
ความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107

ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่
ต้องการ
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความ
สําคัญ
การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ
ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การ
ลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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รหัสวิชา
1500109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อ
ของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองผูอ้ ่ืน และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการ สื่ อสารกับชาวจีน
1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการ สื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่
ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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รหัสวิชา
1500114

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตาม
หลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนิ นชีวติ ตามวิถีทางประชาธิ ปไตย
การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวิตที่
เป็ นสุ ข
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2000104

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง
เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ โดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์
แห่งการได้ยนิ
ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ การ
เปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุ ษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา
ศาสนาและวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและ
การดําเนิ นวิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
2500106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
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2500107

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี
ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี
ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การ
ประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์
และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี
การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อ
การนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทาง วิชาการ
การอ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น
การคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบ
ในการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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4000111

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติ
ของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
สิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการ
ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ
4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ และโปรแกรม
ประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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1500117

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนําเสนอบทความวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการสื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจาก
ตํารา นิ ตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1500118

ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อ
เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
นํามาใช้ประโยชน์การเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และฝึ กเขียน
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน รายงานการวิจยั ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยม
ศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
4011304

ฟิ สิ กส์ พืน้ ฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Physics
ศึกษาเกี่ยวกับระบบหน่วย ความหนาแน่น แรงลอยตัว หลักของอาร์ คีเมเดส เวคเตอร์
การบวก การลบ การคูณเวคเตอร์ นิยามเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน โมเมนตัม งาน พลังงาน กําลัง เครื่ องกลอย่างง่าย หลักของโมเมนต์เครื่ องยนต์ สันดาปภายใน
ภายนอก ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน ได้แก่ อุณหภูมิ หลักความถาวรของพลังงานความร้อน
การเปลี่ยนสถานะหลักการทําความเย็น (ตูเ้ ย็น) ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้แก่ ไฟฟ้าสถิต แรง
ระหว่างประจุไฟฟ้าสนาม ศักย์ไฟฟ้า แหล่งกําเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแส คุณสมบัติของตัวนําไฟฟ้า
ความต้านทาน

26
รหัสวิชา
4021105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
สสารและการจําแนกสสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี กรด เบส
เกลือ โดยให้ทราบความหมาย สู ตรเคมี การอ่านชื่อ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติต่าง ๆ ของแก๊ส ของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เบื้องต้น ไฟฟ้ าเคมีเบื้องต้น
4021106

4031107

ปฏิบัติการเคมีพืน้ ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับเคมีพ้นื ฐาน (4021105)

1(0-3-0)

ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในชีวติ เซลล์ เนื้อเยื่อ การสื บพันธุ์ การเติบโต ระบบในสิ่ งมีชีวิต
การจําแนกสิ่ งมีชีวิต กําเนิดชีวติ วิวฒั นาการ พันธุ กรรมสิ่ งมีชีวติ และสภาวะแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม

27
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
รหัสวิชา
4091201

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์
และฟังก์ชนั (เน้นวิธีการพิสูจน์) ความสัมพันธ์สมมูล

4091401

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
เรขาคณิ ตวิเคราะห์วา่ ด้วยเส้นตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิ มิตของฟั งก์ชนั ฟั งก์ชนั
ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์อนุพนั ธ์
4092201

ระบบจํานวน
3(3-0-6)
Number System
การสร้างระบบจํานวนในระบบเชิงสัจพจน์ จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม สมบัติต่าง ๆ
ของจํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ จํานวนจริ ง จํานวนเชิงซ้อน
4092202

การสร้ างตัวแบบเชิ งคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Modelling
ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดย
กล่าวถึงการวิเคราะห์ ปัญหา การกําหนดนัยทัว่ ไป การตรวจสอบนัยทัว่ ไป การสรุ ปเป็ นตัวแบบ การ
แปลความหมายของคําตอบ
4092401

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4091401 แคลคูลสั 1
พิ ก ัดเชิ งขั้ว สมการอิ งตัวแปรเสริ ม อิ น ทิ ก รั ล เทคนิ ค การอิ น ทิ เกรต การ
ประยุกต์อินทิกรัลจํากัดเขต อนุ พนั ธ์และอินทิกรัลของฟั งก์ชนั ในพิกดั เชิ งขั้ว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
หลักเกณฑ์โลปิ ตาล ลําดับและอนุกรม อนุกรมกําลัง

28
รหัสวิชา
4092501

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เรขาคณิตเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Geometry
ระบบเชิ งสัจพจน์ เรขาคณิ ตของยุคลิค พัฒนาเรขาคณิ ตของยุคลิค โดยใช้แนวทาง
อื่น วิเคราะห์เนื้อหาเรขาคณิ ตของยุคลิค โดยใช้ระบบเชิงสัจพจน์ การค้นพบเรขาคณิ ตนอกแบบยุคลิค

4092701

โปรแกรมสํ าเร็จรูปด้ านคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Programming Package for Mathematics
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ในด้านคณิ ตศาสตร์ โดยยกตัวอย่างเชิ งคณิ ตศาสตร์ ในการ
บรรยายการฝึ กปฏิบตั ิ
4093101

ประวัติคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
History of Mathematics
คณิ ตศาสตร์ ว่าด้วยระบบจํานวนของชาติต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนศตวรรษที่ 17 ปรัชญา
คณิ ตศาสตร์ และแนวคิดบางประการเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ปัจจุบนั ให้ศึกษาถึ งประวัติและผลงานเด่น ๆ
ของนักคณิ ตศาสตร์ ที่สําคัญ ๆ ตลอดจนให้ทราบความเป็ นมาของการศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ ในประเทศ
ไทย
4093201

ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
Set Theory
การสร้ า งทฤษฎี เซตโดยอาศัย ระบบเชิ ง สั จพจน์ สั จ พจน์ ข องการเลื อก เซต อัน ดับ
จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับที่

4093301

พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra 1
กลุ่ ม กลุ่ ม ย่อย กลุ่ ม วัฎ จัก ร กลุ่ ม วิธี เรี ยงสั บ เปลี่ ย น สาทิ ส สั ณ ฐาน (homomorphism)
สมสัณฐาน(isomorphism) อัตสัณฐาน(automorphism) กลุ่มย่อยปกติ ทฤษฎีบทเคย์เลย์ กลุ่มผลหาร ริ ง
อินทิกรัลโดเมน ฟี ลด์

29
รหัสวิชา
4093303

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตร์ เต็มหน่ วย
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
การนับ และความสั ม พัน ธ์ เวีย นบัง เกิ ด ทฤษฎี ก ราฟ การแทนกราฟด้วยเมตริ ก ซ์
ต้นไม้และการแยกจําพวกข่ายงาน พีชคณิ ตบูลีนและวงจรเชิ งวิธีจดั หมู่ ออโตมาตา ไวยกรณ์ และ
ภาษา ระบบเชิงพีชคณิ ต โพเซตและแลตทิช
4093401

แคลคูลสั 3
3(3-0-6)
Calculus 3
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4092401 แคลคูลสั 2
เวกเตอร์ และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ ในปริ ภูมิ 3 มิ ติ ว่าด้วยเส้ น ตรง ระนาบโค้งและผิว
อนุพนั ธ์ยอ่ ย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต์
4093402

สมการเชิ งอนุพนั ธ์ สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4092401 แคลคูลสั 2
ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพนั ธ์ สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่งและ การ
ประยุกต์ สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับ n ทัว่ ไป ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ การแปลงลาปลาซ

4093501

รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
Foundation of Geometry
เรขาคณิ ตนอกแบบยุคลิ ค พัฒนาเรขาคณิ ตเชิ งไฮเพอร์ โบลา พัฒนาการเรขาคณิ ตเชิ งวงรี พัฒนาการ
เรขาคณิ ตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิ ตเชิงภาพฉาย
4093604

กําหนดการเชิ งเส้ น
3(3-0-6)
Linear Programming
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับกําหนดการเชิงเส้น ปั ญหากําหนดการเชิงเส้น ผลเฉลย
โดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์ ปั ญหาคู่เสมอกัน สภาพเสื่ อมคลาย กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม การ
ประยุกต์ของกําหนดการเชิงเส้นกับปั ญหาต่าง ๆ (เน้นการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ )

30
รหัสวิชา
4093605

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
3(3-0-6)
Actuarial Mathematic
ทฤษฎี แ ละหลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกับ การประกัน ภัย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ นของการ
ประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย การประกันและการประกันภัยอื่นๆ ความ
น่าจะเป็ นของการมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การคํานวณค่าประกันแบบ
ต่าง ๆ เงินสํารองประกันชีวติ
4094201

ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ สมภาค(congruence) ทฤษฎี บ ทส่ วนตกค้างกําลังสอง
สมการไดโอแฟนไทน์ ฟั งก์ชนั ของออยเลอร์ สัญลักษณ์ ของเลอจองค์ บทตั้งของเกาส์ สัญลักษณ์ ของ
ยาโคบี
4094202

ตรรกศาสตร์ เชิ งคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Logic
โครงสร้างคณิ ตศาสตร์ กฏแห่งการอ้างอิง ความสมเหตุสมผล การพิสูจน์

4094301

พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
Abstract Algebra 2
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4093301 พีชคณิ ตนามธรรม 1
ทฤษฎี บทของซิ โลว์ ริ ง อุดมคติ (ideal) โดเมนแบบยุคลิ ค วงพหุ นาม ฟี ลด์ ฟี ลด์
ภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัวส์
4094302

พีชคณิตเชิ งเส้ น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เวคเตอร์ และปริ ภูมิเวคเตอร์ เมทริ กซ์ และการแปลงเชิ งเส้น ค่าเฉพาะ เวคเตอร์
เฉพาะ รู ปแบบเชิงเส้นคู่ รู ปแบบกําลังสอง ผลคูณสเกลาร์ ออโทโกนัลลิตี
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4094303

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทฤษฎีสมการ
3(3-0-6)
Theory of Equations
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4092401 แคลคูลสั 2
สมการพหุ นาม สมบัติของสัมประสิ ทธิ์ และรากของสมการ สมการกําลังสอง สมการ
กําลังสาม สมการกําลังสี่ การประมาณรากสมการ

4094401

สมการเชิ งอนุพนั ธ์ ย่อย
3(3-0-6)
Partial Differential Equations
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4093401 แคลคูลสั 3 และ 4093402 สมการเชิง

อนุพนั ธ์สามัญ
วงรี

สมการเชิ งอนุ พนั ธ์อนั ดับหนึ่ ง สมการเชิ งอนุ พนั ธ์อนั ดับสอง สมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิ ง
สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงไฮเพอร์ โบลา สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงพาราโบลา อินทิกรัลของอนุพนั ธ์

4094402

แคลคูลสั ชั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Calculus
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4093401 แคลคูลสั 3
ลําดับและอนุ กรมของฟั งก์ชนั ฟั งก์ชนั พิเศษ ฟั งก์ชนั ของตัวแปรหลายตัว อินทิกรัล
ตามเส้น อินทิกรัลตามผิว การทดสอบการลู่เข้าของอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

4094403

การวิเคราะห์ เวกเตอร์
3(3-0-6)
Vector Analysis
พีชคณิ ตของเวกเตอร์ อนุ พนั ธ์ของเวกเตอร์ อินทิ กรัลของเวกเตอร์ พิกดั เชิ งเส้นโค้ง
และการวิเคราะห์เทนเซอร์
4094404

การวิเคราะห์ เชิ งคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4092401 แคลคูลสั 2
ระบบจํานวนจริ งและระบบจํานวนเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และอินทิกรัล
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4094405

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิเคราะห์ จํานวนจริงเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Real Analysis
ระบบจํานวนจริ ง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริ ง ลําดับและอนุ กรมของจํานวนจริ ง
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ รี มนั น์อินทิกรัล
4094406

การวิเคราะห์ จํานวนเชิ งซ้ อนเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Complex Analysis
ฟั งก์ชนั ของตัวแปรเชิ งซ้อน ฟั งก์ชนั วิเคราะห์ ฟั งก์ชนั มูลฐาน อนุ พนั ธ์ อินทิกรัล
ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชนั ตกค้าง การส่ งคงแบบ
4094407

การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Analysis
การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด ผลต่างจํากัด การประมาณค่าในช่วง วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุด
การหาอนุ พนั ธ์ เชิ งตัวเลข การอิ นทิ เกรตเชิ งตัวเลขโดยสู ตรนิ วตัน-โคตัสและกรณี เฉพาะของสู ตรนี้
ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิ ต และสมการเชิงอนุพนั ธ์
4094501

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
3(3-0-6)
Non-Euclidean Geometry
เรขาคณิ ตนอกแบบยุคลิ ค เรขาคณิ ตเชิ งไฮเพอร์ โบลา เรขาคณิ ตเชิ งวงรี เรขาคณิ ตทรง
กลม ความคล้องจองของเรขาคณิ ตนอกแบบยุคลิค
4094502

เรขาคณิตเชิ งภาพฉาย
3(3-0-6)
Projective Geometry
การเกิดจุดและเส้น
ภาวะคู่กนั
ภาวะเชิงภาพฉาย
อัตราส่ วนไขว้ทฤษฎีบท
ของเดซาร์ กส์และปั ปปุส เอกพันธ์ พิกดั แบบจุด พิกดั แบบเส้น โฟกัสของภาคตัดกรวย สิ่ งหุ ม้ ผิวโค้ง
กําลังสอง ภาพฉายของเส้น

4094503

เรขาคณิตเชิ งอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
Differential Geometry
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4093401 แคลคูลสั 3 และ 4093402 สมการอนุพนั ธ์
สามัญ ทฤษฏีของเส้นโค้งและผิว โดยวิธีการเชิงอนุพนั ธ์
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4094504

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Graph Theory
บทนิ ยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์ และ
แฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กนั การระบายสี ของกราฟ ไดกราฟ และการไหลของข่ายงาน
4094505

ทอพอโลยีเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Topology
แนวคิดเบื้ องต้นเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริ ง ปริ ภูมิอิงระยะทาง
ปริ ภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเชื่อมโยง
4094901

สั มมนาคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Seminar in Mathematics
เสนอผลงานและวิเคราะห์วจิ ารณ์ผลงานจากการค้นคว้าและงานวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์

4094902

โครงการศึกษาเอกเทศคณิตศาสตร์
3(1-3-5)
Independent Study in Mathematics
ศึกษาโครงงานคณิ ตศาสตร์ ทําโครงงานคณิ ตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา ระบบงานใน

ท้องถิ่น
4112201

ความน่ าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
ความน่าจะเป็ น การแปรสุ่ ม การแจกแจงความน่าจะเป็ น
การคาดคะเนทาง
คณิ ตศาสตร์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน
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4112202

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถิติเชิ งคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 1
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4092401 แคลคูลสั 2
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะเป็ น ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ ม
โมเมนต์และฟังก์ชนั ที่ให้โมเมนต์ การแจกแจงหนึ่งตัวแปรที่สาํ คัญ การแจกแจงร่ วมและการแจกแจง
ทางเดียว การแจกแจงที่มีเงื่อนไขและตัวแปรสุ่ มอิสระ ความแปรปรวนร่ วม ค่าคาดหมายที่มี การแจก
แจงของตัวสถิติ กฎของเลข จํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ ส่วนกลาง
4112203

สถิติเชิ งคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 2
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4112202 สถิติเชิงคณิ ตศาสตร์ 1
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าที่ดี (ไม่เอนเอียง) มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความแนบนัย และมีความพอเพียง) การหาตัวประมาณค่าโดยวิธีโมเมนต์ วิธีภาวะ
น่าจะเป็ นสู งสุ ดและวิธีของเบย์ การประมาณค่าแบบช่วง และวิธีหาช่วงความเชื่อมัน่
ทฤษฎีการ
ทดสอบสมมติฐานของนียแ์ มนและเพียร์ สัน การทดสอบที่มีอาํ นาจสู งสุ ดในรู ปแบบเดียวกัน
การ
ทดสอบอัตราส่ วนภาวะน่าจะเป็ น และการทดสอบไคสแควร์
4121202

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Programming Language 1
ศึกษาหลักการเขียน รู ปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคําสั่ง I/O
ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ Operations, Looping โปรแกรมย่อยและฟังก์ชนั ต่างๆ และการใช้แฟ้มข้อมูล
เบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Pascal, Cobol, C etc. ในการฝึ กเขียนและ
พัฒนาโปรแกรม

4122602

โปรแกรมประยุกต์ ด้านการจัดการสํ านักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Programming Application for Office Automation
ศึ ก ษาการทํางานและระบบในสํ านัก งาน ฝึ กเขี ย นโปรแกรมและการนําโปรแกรม
สําเร็ จรู ปมาใช้ในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งานธุ รการ และการทําเอกสาร
ด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ
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4123601

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โปรแกรมประยุกต์ ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
Programming Application for Statistics and Research
การคํานวณและการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ ส่ วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุ ติฐานเกี่ ย วกับ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าสั ดส่ วน และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสั มพัน ธ์ การวัดความเชื่ อมัน่ และเชื่ อถื อได้ข องแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริ ก เช่ น ไดสแควร์ การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั
4123603

โปรแกรมประยุกต์ ด้านการเงินและการบัญชี
3(2-2-5)
Programming Application for Finance and Accounting
ศึกษาข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้
บัญชีสินค้าคงคลัง บัญชีวเิ คราะห์ตน้ ทุนบัญชีตน้ ทุนการผลิต ตามคําสัง่ บัญชีเพื่อการวิเคราะห์การเงิน
การเขียนโปรแกรมประยุกต์และการนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้กบั งานนี้
4123607

การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Application for Business
ศึกษาการนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในงานธุ รกิจด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสิ นค้า
คงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริ หารงาน
4123608

โปรแกรมประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Programning Application for Science and Mathematics
ศึ ก ษาและฝึ กเขี ย นโปรแกรมเกี่ ย วกับ วิท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ เช่ น อัน ดับ และ
อนุ กรม การจัดหมู่ การจัดลําดับ ความน่ าจะเป็ น ทฤษฎี บททวินาม ฟั งก์ชัน การแก้สมการ เวกเตอร์
ความเร็ ว ความเร่ ง เรขาคณิ ตวิเคราะห์ และแคลคูลสั เบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับเนื้อหาวิชา
ด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
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7123406

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิจัยดําเนินงาน
3(2-2-5)
Operation Research
หลัก การเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ โครงสร้ าง และแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ทฤษฎี การ
ตัดสิ นใจ การเลี ยนแบบทางสถิ ติ ทฤษฎี การแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะห์ข่ายงานและ
การเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจยั ดําเนินงาน
7123602

การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ระบบสิ นค้ าคงคลัง
3(1-4-4)
Software Development in Inventory Control
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดชื้อ การรับ การจัดส่ งสิ นค้า การควบคุมคลังสิ นค้าคงคลังการ
ตัดบัญชีสินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครองตลาด การนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้กบั
งานด้านควบคุมสิ นค้า การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประยุกต์
7123605

การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ระบบทะเบียนบุคคลและเงินเดือน
3(1-4-4)
Software Development in Personal Record and Payroll
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านทะเบียนบุคคล และการจ่ายเงินเดือน การจัดข้อมูลและการ
วางระบบข้อมูลด้านนี้ ออกแบบรายงานต่างๆ การเขียนโปรแกรมรับข้อมูล การเรี ยงลําดับข้อมูล การ
ค้นหาข้อมูลและการออกแบบรายงานผลทางด้านนี้ ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับงานด้านนี้ได้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประยุกต์
7124312

ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Decision Support System
ขบวนการตัดสิ นใจของมนุษย์ ระบบ รู ปแบบและชนิดของระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจข้อแตกต่างกับระบบประมวลผลสารสนเทศทัว่ ไป
การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
เครื่ องมือช่วยจัดสร้าง รู ปแบบการนําเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
การจําลองและแบบจําลองที่เกี่ยวข้อง การนําระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งตัว
อย่างกรณี ศึกษา

