หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
1.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

2.

ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

3.

4.

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
B.S. (Computer Science)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป็ นหลักสู ตรที่ ยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชี พระดับอุดมศึกษา โดยนําองค์ความรู ้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนาบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู ้
ความสามารถ มีทกั ษะ ที่นาํ ไปใช้ประกอบอาชีพในองค์กรของรัฐบาลและเอกชนได้ รู ้จกั นําความรู ้
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร รวมทั้งมีคุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม
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16.2 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายรายหัว
ประเภท
นักศึกษา
ภาคปกติ
นักศึกษา
ประเภทอื่น

2549
30,281

ค่าใช้จ่ายรายหัว/คน/ปี
2550
2551
2552
30,281
30,281
30,281

2553
30,281

30,281

30,281

30,281

30,281

30,281

หมายเหตุ

17. หลักสู ตร

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

138 หน่ วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

30 หน่ วยกิต

17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์อีก 6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
102 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- เลือกเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

30 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจํานวนไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาให้เรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
- รายวิชาเลือก
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work

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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

3(2-2-5)
3(2-2-5)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
2000104 สุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
2500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

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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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
- รายวิชาเลือก
4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113 คณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

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

ข้ อกําหนดทัว่ ไป นักศึกษาทุกสาขาให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่ วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
4011501 ฟิ สิ กส์ประยุกต์
Applied Physics
4091401 แคลคูลสั 1
Calculus 1

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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4092601 พีชคณิ ตเชิงเส้น
Linear Algebra
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
4111101 หลักสถิติ
Principles of Statistics
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั
Statistics for Research
4122504 การวิจยั การดําเนิ นงาน
Operation Research
4123402 คณิ ตศาสตร์ ดีสครี ตและโครงสร้าง
Discrete Mathematics and Structures
1500117 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
English for Science 1
1500118 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
English for Science 2

รหัส
4121202
4121103
4121201
4121401
4121701

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า 65 หน่ วยกิต
- บังคับเรียน จํานวนไม่ น้อยกว่ า 50 หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริ ทึม
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithms
การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
3(2-2-5)
Data and File Processing
ระบบปฏิบตั ิการ
3(2-2-5)
Operating Systems
ระบบดิจิตอลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Digital System Fundamentals
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4122202
4122203
4122402
4122502
4122701
4123103
4123201
4123401
4123702
4123706
4124503
4124902

โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented Programming
ทฤษฏีการคํานวณ
Theory of Computation
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ระบบคอมพิวเตอร์ และสถาปั ตยกรรม
Computer Systems and Architecture
จริ ยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์
Ethic and Regulation Issues in Computer Profession
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
Database System and Design
การเขียนโปรแกรมระบบ
System Programming
ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูล
Network System and Data Communication
ไมโครโปรเซสเซอร์ และภาษาแอสเซมบลี
Microprocessor and Assembly Language
การสร้างคอมไพเลอร์
Compiler Construction
การศึกษาเอกเทศในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Independent Study in Computer Programming

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(135)
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- เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ก. เลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
กลุ่มการพัฒนาซอฟท์ แวร์
รหัส
ชื่ อวิชา
4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง
High-Level Language Programming
4123306 การพัฒนาเชิงคอมโพเนนท์
Component-based Development
4123503 วิศวกรรมซอฟแวร์
Software Engineering
4123502 การวิเคราะห์และออกแบบเชิ งวัตถุ
Object-oriented System Analysis and Design
กลุ่มการจัดการระบบเครื อข่ าย
รหัส
ชื่ อวิชา
4123403 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information System Security
4123703 สถาปัตยกรรมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการ
Computer Network Architecture and Management
4123704 ระบบเครื อข่ายแบบการกระจาย
Distributed Network System
4123705 การประมวลผลแบบไร้สายและโมบาย
Wireless and Mobile Computing

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

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มมัลติมีเดีย
รหัส
ชื่ อวิชา
4122603 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
Computer Graphics
4123307 คอมพิวเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว
Computer Animation
4123504 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
Computer Game Design and Development
4123613 คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ
Computer Aided Design
4123617 มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้
Multimedia and Application

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

กลุ่มปัญญาประดิษฐ์
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
4124501 ปั ญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
4124504 เครื อข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี ลอจิก
3(2-2-5)
Neural Network and Fussy Logic
4124505 ระบบฐานความรู ้
3(2-2-5)
Knowledge-based System
ข. เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรื อกลุ่มใด ๆ ในข้อ ก.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
4123202 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
3(2-2-5)
Management Information System
4123501 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Commerce
4122104 การเขียนโปรแกรมเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
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4123903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer

3(2-2-5)
3(2-2-5)

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
4123801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
Preparation for Professional Experience in Computer
4124801 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
Field Experience in Computer

น(ชม.)
2(90)
5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย
ไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
หมายถึง
กลุ่มวิชาที่เป็ นพื้นฐาน
หมายถึง
กลุ่มวิชาข้อสนเทศและข้อมูล
หมายถึง
กลุ่มวิชาซอฟท์แวร์
หมายถึง
กลุ่มวิชาทฤษฎีและการคํานวณ
หมายถึง
กลุ่มวิชาระเบียบวิธี
หมายถึง
กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้งาน
หมายถึง
กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์ และระบบเครื่ อง
หมายถึง
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจยั
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17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
xxxxxxx
4091401
4123402
4121202
4121701

ชื่ อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
แคลคูลสั 1
คณิ ตศาสตร์ ดีสครี ตและโครงสร้าง
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
ระบบดิจิตอลเบื้องต้น

น(ท-ป-ค)
9(..-..-..)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 21 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
4011501
4092601
4121201
4121103

ชื่ อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์ประยุกต์
พีชคณิ ตเชิงเส้น
การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริ ทึม

น(ท-ป-ค)
9(..-..-..)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 21 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
xxxxxxx
4094407
4121401
4122202
4122502
4122701

ชื่ อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระบบปฏิบตั ิการ
โครงสร้างข้อมูล
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ และสถาปั ตยกรรม

น(ท-ป-ค)
6(..-..-..)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
4111101
4123201
4123401
4123702

ชื่ อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักสถิติ
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมระบบ
ระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูล

รวม

น(ท-ป-ค)
6(..-..-..)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
1500117
4113105
4122203
412402
4123706
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
สถิติเพื่อการวิจยั
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ทฤษฎีการคํานวณ
ไมโครโพรเซสเซอร์ และภาษาแอสเซมบลี
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกเลือก

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(..-..-..)
รวม 18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่ อวิชา
1500118 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
4122504 การวิจยั ดําเนินงาน
4124503 การสร้างคอมไพเลอร์
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกเลือก
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(..-..-..)
3(..-..-..)
รวม 18 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
4123103 จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
4123801 เตรี ยมฝึ กประสบการณวิชาชี พวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(90)
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอกเลือก
6(..-..-..)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(..-..-..)
รวม 13 หน่ วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
4124902
4124801

ชื่ อวิชา
การศึกษาเอกเทศในด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30
102
6
138

น(ท-ป-ค)
3(135)
5(450)
รวม 8 หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสาร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถ ฟังเพือ่ จับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และนําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการ
แสดงความเห็นใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญและการให้คาํ แนะนํา
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้า
และการบริ การ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์

1500107

ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหา
ข้อมูลที่ตอ้ งการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิ คการอ่านเพื่อ
จับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

36

รหัสวิชา
1500108

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การ
ซื้ อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500109

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร
เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร
เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม
เช่น ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และ
กรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
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รหัสวิชา
1500112

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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 และ
กรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการ 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 ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี

1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
นัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
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รหัสวิชา
1500116

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
นัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 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
ตามหลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนินชี วติ ตามวิถีทาง
ประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต
มรรควิธีเพื่อชีวิตที่เป็ นสุ ข

2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด
สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิง
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิต
โดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้ยนิ
ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษา
ศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของ
ความงาม
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รหัสวิชา
2000105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและ
ผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา
สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรม
มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ ม
กลุ่มและทีมงาน การดํารงชี วติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข

2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัว
และการดําเนินวิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ

2500107

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักร
ทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
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รหัสวิชา
2500108

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมาย
ซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย
อาญา
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและ
ชีวติ ประจําวัน

17.6.1.3 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
กลยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ
และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียน
รายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด
เช่น การคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสิ นใจ
องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ใน
ชีวติ
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รหัสวิชา
4000111

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่า
ทางธรรมชาติของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพา
อาศัยซึ่ งกันและกันของสิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนิ นชีวติ
อย่างมีคุณภาพ

4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและ
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพือ่ ส่ 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
การเลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน
การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อ
ตอบสนองความจําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ
และโปรแกรมประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา
1500117

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผู ้เรี ยนให้ ใ ช้ ท ั ก ษะบู ร ณาการในการสื่ อสารภาษาอั ง กฤษเฉพาะสาขา
วิท ยาศาสตร์ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการฟั ง การพู ด ข่ าว บทความ สารคดี การนํา เสนอ
บทความวิช าการทางวิท ยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒ นาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการ
สื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากตํารา นิตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
1500118

ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผู ้เรี ยนให้ ใ ช้ ท ั ก ษะบู ร ณาการในการสื่ อสารภาษาอั ง กฤษเฉพาะสาขา
วิท ยาศาสตร์ เพื่ อเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภาพในการอ่านข้อความ บทความวิช าการทางวิท ยาศาสตร์
สาขาวิชาการต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์การเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภพ ฝึ กการใช้บทความอ้างอิง
เชิ งวิชาการ และฝึ กเขี ยนภาษาอังกฤษในรู ป แบบงานวิชาการ เช่ น รายงาน รายงานการวิจยั ภาค
นิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยมศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
4011501

ฟิ สิ กส์ ประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Physics
เข้า ใจในหลัก การทํา งาน การให้ ค วามหมายของคํา ต่ า ง ๆ ในทางฟิ สิ กส์
โดยเฉพาะด้านไฟฟ้ า รู ้ จกั วิธีต่อและบัดกรี ส่วนประกอบ รู ้แบบวงจรไฟฟ้ า รู ้จกั เครื่ องมือที่จาํ เป็ น
เกี่ ย วกับ วิ ธี ใ ช้ วิ ธี แ ก้ข ้อ ขัด ข้อ ง ตลอดจนการเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า ในบ้านศึ ก ษา
รายละเอียดเครื่ องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด พร้อมทั้งการคํานวณและการปฏิบตั ิการ

4091401

แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิ มิ ต ของฟั ง ก์ ชัน ฟั ง ก์ ชัน ต่ อ เนื่ อ ง อนุ พ ัน ธ์ แ ละการหาอนุ พ นั ธ์ ข องฟั ง ก์ ชัน
พี ช คณิ ต
และฟั ง ก์ ชัน อดิ ศ ัย การประยุก ต์อ นุ พ ัน ธ์ เรขาคณิ ต วิ เคราะห์ ว่า ด้วยเส้ น ตรง
วงกลม และภาคตัดกรวย แนวคิดเกี่ยวกับอินติเกรชัน
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รหัสวิชา
4092601

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พีชคณิตเชิ งเส้ น
3(3-0-6)
Linear Algebra for Applied Statistics
เวคเตอร์ เวคเตอร์ สเปช ฐาน มิติ การแปลงเชิ งเส้น เมตริ กซ์และการดําเนิ นการ
บนเมตริ กซ์ เมตริ กซ์ชนิ ดพิเศษ การหาอินเวอร์ ส การเจนเนอรัลไลซ์อินเวอร์ สของเมตริ กซ์ ความ
คล้ายของแคโนนิคลั ฟอร์ มสมมูลเชิงวิธีจดั หมู่
4094407

การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Analysis
การวิเคราะห์ ค่าผิดพลาด ผลต่างจํากัด การประมาณค่าในช่ วง วิธีกาํ ลังสอง
น้อยที่ สุด การหาอนุ พนั ธ์เชิ งตัวเลข การอิ นทิเกรตเชิ งตัวเลขโดยสู ตรนิ วตัน - โคตัสและ
กรณี เฉพาะของสู ตรนี้ ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิ ต และสมการเชิ ง
อนุพนั ธ์
4111101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิ ติ ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสิ นใจ ความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ มและ
การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ดว้ ย Microsoft Excel
4113105

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
แนวคิดและความสําคัญของการวิจยั และสถิติเพื่อการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
การนําเสนอข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การแจก
แจงความน่าจะเป็ นแบบต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์ดว้ ย
Microsoft Excel
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รหัสวิชา
4122504

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิจัยการดําเนินงาน
3(2-2-5)
Operation Research
การโปรแกรมเชิ ง เส้ น ปั ญ หาการขนส่ ง ปั ญ หาการมอบหมายงาน การบริ ห าร
โครงการด้วย PERT และ CPM ทฤษฏีแถวคอย ปั ญหาสิ นค้าคงคลัง ทฤษฎี เกม การใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปหรื อการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจยั ดําเนิ นงาน

4123402

คณิตศาสตร์ ดีสครีตและโครงสร้ าง
3(2-2-5)
Discrete Mathematics and Structure
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชั่น การนับและความสัมพันธ์ เวียนเกิ ด
(Recurrence Relations) ทฤษฎี ก ราฟ ต้ น ไม้ และการแยกจํา พวก (Tree and Sorting) ข่ า ยงาน
(Networks) ระบบเชิงพีชคณิ ต (Algebraic System)

17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4121103
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทมึ
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithms
องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆ
หลักการเขียนโปรแกรม การทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียน และการพัฒนาโปรแกรม
การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริ ทึมแบบซี เควนเชียล การทําซํ้า โมดุลาร์
และการเวียนเกิด
4121201

การประมวลผลข้ อมูลและแฟ้ มข้ อมูล
3(2-2-5)
Data and File Processing
ความหมาย วิวฒั นาการและหลักการประมวลผลข้อมูล ชนิดและหน้าที่ของ
หน่วยความจําสํารอง ความหมาย ลักษณะและชนิดของแฟ้มข้อมูล เช่น ซีเควนเชียล แรนดอม อิน
เด็กซ์ มัลติคีย ์ การจัดเรี ยง การค้นหาและการเข้าถึงแฟ้มข้อมูล
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รหัสวิชา
4121202

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
ศึกษาหลักการเขียน รู ปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับคําสั่ง
อินพุต/เอาท์พุต ชนิ ดของข้อมูลแบบต่าง ๆ ตัวดําเนินการ ลูป โปรแกรมย่อยและฟังก์ชนั ต่าง ๆ การ
ใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้นโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝึ กเขียนและพัฒนา
โปรแกรม
4121401

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
ความหมาย และวิ ว ัฒ นาการของระบบปฏิ บั ติ ก าร บทบาท หน้ า ที่ ของ
ระบบปฏิ บ ัติ ก าร การจ่ า ยงานหรื อ การจัด สรรหน่ ว ยประมวลผล การบริ ห าร และการจัด การ
หน่ วยความจํา การจัดคิ วงานและการจัดสรรทรัพ ยากร การจัดการข้อมู ล และการแสดงผล การ
ควบคุม การรักษาความปลอดภัย
4121701

ระบบดิจิตอลเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Digital System Fundamentals
ระบบเลขฐาน รหัสคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีลอจิก พีชคณิ ตบูลีน การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์วงจรเชิงจัดหมู่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรนับแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้าจังหวะ
ฟลิปฟลอป ชิปรี จิสเตอร์ หน่วยความจํา โครงสร้างและการอออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์
4122104

การเขียนโปรแกรมเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
ศึกษาแนวทางและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รู ปแบบของภาษาในการเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาการโปรแกรมและภาษา markup สมัยใหม่ ที่ใช้ทวั่ ไปบน อินเทอร์ เน็ต ซึ่งรวมถึงการใช้
เครื่ องมือทางด้านซอฟต์แวร์ ต่างๆในการทําและตกแต่งเว็บ การเขียนโปรแกรมเว็บฝั่ง client และ
server
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รหัสวิชา
4122202

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โครงสร้ างข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริ งก์ อะเรย์ เรคค
อร์ ด พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์ สแต็ก คิว การเวียนเกิด ทรี กราฟและการประยุกต์ใช้ การเรี ยงและ
การค้นหาข้อมูล และอัลกอริ ทึม
4122203

การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
ศึกษาแนวคิดการจําลองสรรพสิ่ งด้วยเทคนิ คเชิ งวัตถุ อธิ บายความหมายวัตถุ และ
แนะนําวิธีเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิ ง
วัตถุ เช่ น เอนแคปชู เลชัน่ การถ่ายทอดคุ ณสมบัติ กรรมวิธีโพลี มอร์ ฟิซึ ม หลักการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ
4122402

ทฤษฎีการคํานวณ
3(2-2-5)
Theory of Computation
แนวคิ ด และทฤษฎี พ้ื น ฐานของวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ความรู ้ เรื่ อ งภาษาและ
ไวยากรณ์ ทฤษฏี อ อโตมาตา ภาษาฟอร์ ม อล ภาษา Context Free ทฤษฏี ก ารคํา นวณที่ ซับ ซ้ อ น
ปั ญหาที่สามารถตัดสิ นใจได้และไม่สามารถตัดสิ นใจได้ การลดรู ป ทฤษฏีความสมบูรณ์ เครื่ องทัว
ริ ง
4122502

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
หลัก การเกี่ ย วกับ การวิเคราะห์ ระบบ และการวางแผนแก้ปั ญ หา ขอบข่ ายการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที่ใช้ใหม่กบั
ระบบเดิม การออกแบบการนําข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน
การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนําไปใช้ รวมถึงการแก้ไขและบํารุ งรักษา การทําผังระบบ
การสื่ อสาร การประเมินและการตัดสิ นใจ การควบคุม และความปลอดภัย
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รหัสวิชา
4122603

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
3(2-2-5)
Computer Graphics
หลักการสร้ างจุ ด เส้น รู ปเรขาคณิ ต รู ปภาพ การทรานสฟอร์ ม เซ็ กเมนต์วินโดว์
คลิ ป ปิ ง อิ น เตอร์ แ อ็ค ชัน สามมิ ติ การใช้ เส้ น และพื้ น ผิ ว แบบสามมิ ติ การแรเงา และการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว
4122701

ระบบคอมพิวเตอร์ และสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Computer Systems and Architecture
วิ ว ฒ
ั นาการของคอมพิ ว เตอร์ หลัก การทํา งานของฮาร์ ด แวร์ โครงสร้ า งและ
องค์ประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจํา
หน้าที่ วงจรลอจิคและตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุ ม หลักการทํางานของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ เบื้องต้น ระบบออนไลน์ อิตเทอร์แอกทีฟ แบทซ์ ไปป์ ไลน์
4123103

จริยธรรมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิชาชี พคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
Ethical and Regulation Issues in Computer Profession
บริ บททางสังคมของคอมพิวเตอร์ วัฒนธรรม กฎ และนโยบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจาก
สังคม จริ ยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบ ทรัพย์สินทางปั ญญาของซอฟต์แวร์ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ความเป็ นส่ วนตัว การดักข้อมูลและการเข้ารหัส อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การเจาะ
ระบบ ความเสี่ ยงจากระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4123201

ระบบฐานข้ อมูลและการออกแบบ
3(2-2-5)
Database System and Design
ความรู ้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล รู ปแบบของระบบ
ฐานข้อ มู ล สถาปั ต ยกรรมระบบฐานข้อ มู ล วงจรการพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล การออกแบบ
ฐานข้อมูล การนอร์ มลั ไลซ์ พจนานุ กรมข้อมูล รี เลชันนัลแอลจีบรา การควบคุมสภาวะพร้อมกัน
การค้นคืนข้อมูล

48

รหัสวิชา
4123401

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเขียนโปรแกรมระบบ
3(2-2-5)
System Programming
ฮาร์ ดแวร์ โปรแกรมสําหรับควบคุมระบบ ชุดคําสั่งโครงสร้าง หน่วยนําข้อมูลเข้า-ออกและ
อินเตอร์ รัพท์ การจัดตําแหน่งข้อมูล ไมโครโปรแกรมมิ่ง การจัดหน่วยความจํา โปรเซสเซอร์
อุปกรณ์และข้อสนเทศ
4123402

คณิตศาสตร์ ดีสครีตและโครงสร้ าง
3(2-2-5)
Discrete Mathematics and Structure
เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟั งก์ชั่น การนับและความสัมพันธ์ เวียนเกิ ด
(Recurrence Relations) ทฤษฎี ก ราฟ ต้ น ไม้ และการแยกจํา พวก (Tree and Sorting) ข่ า ยงาน
(Networks) ระบบเชิงพีชคณิ ต (Algebraic System)

4123702

ระบบเครื อข่ ายและการสื่ อสารข้ อมูล
3(2-2-5)
Network System and Data Communication
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์
ระบบการส่ ง ข้อ มู ล แบบแอนาล็ อ กและดิ จิต ัล อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ก ับ ระบบการสื่ อ สารข้อ มู ล การ
วิเคราะห์ระบบสื่ อสาร ระบบการส่ งข้อมูลแบบทางเดี ยว แบบสองทางไม่พร้อมกัน แบบสองทาง
พร้ อมกัน ชนิ ดของการส่ งข้อมู ล สถาปั ตยกรรมของเครื อข่าย ระบบเครื อข่าย แวน แลน ระบบ
เครื อข่ายแบบกระจาย โมเดลแบบ Client-Server โมเดล OSI

4123706

ไมโครโปรเซสเซอร์ และภาษาแอสแซมบลี
3(2-2-5)
Microprocessor and Assembly Language
ศึกษาเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์
โครงสร้างของ
รี จิสเตอร์ ชุดคําสัง่ โครงสร้างของหน่วยความจํา การติดต่อกับหน่วยความจํา การติดต่อกับอุปกรณ์
รับส่ งข้อมูล ระบบบัส ภาษาเครื่ อง ภาษาแอสเซมบลี การอ้างตําแหน่งหน่วยความจําแบบต่างๆ การ
อินเทอร์ รัพท์ และรู ปแบบการเข้ารหัสของคําสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาแอสเซมบลี
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รหัสวิชา
4124503

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสร้ างคอมไพเลอร์
3(2-2-5)
Compiler Construction
วิธีการวิเคราะห์ ภาษาที่ ใช้ในการเขี ยนโปรแกรม การสร้ างออบเจ็คโค้ดที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ การทํางานของคอมไพเลอร์ และตัวอย่างการสร้างไพเลอร์ ขนาดเล็ก
4124902

การศึกษาเอกเทศด้ านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(135)
Independent Study in Computer Programming
ศึกษาปั ญหาทัว่ ไปและปั ญหาเฉพาะเรื่ องเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา การใช้เครื่ องมือใน
การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ภาษาใดภาษาหนึ่ งหรื อหลายภาษา เพือ่ ใช้งานหรื อแก้ปัญหานั้น ตลอดจนการทําโครงการพิเศษทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4123202

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
Management Information System
ลักษณะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ
บริ หารงานองค์การสมัยใหม่ ศึกษาบทบาทและความสําคัญของสารสนเทศในการบริ หารงาน การ
ออกแบบระบบย่อย การกําหนดโครงสร้ างและขนาดของระบบข้อมู ล การพัฒนาระบบสําหรั บ
องค์การขนาดต่าง ๆ การใช้ขอ้ สนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และตัดสิ นใจในทางธุ รกิจ
4123305

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ช้ ั นสู ง
3(2-2-5)
High-Level Language Programming
ศึ ก ษาหลัก การเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบและลัก ษณะคํา สั่ ง และการเขี ย น
โปรแกรมภาษาระดับสู งอื่นๆ
4123306

การพัฒนาเชิ งคอมโพเนนท์
3(2-2-5)
Component-Based Development
แนวคิ ดเบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ซอฟท์แวร์ คอมโพเนนท์ รวมถึ งความเกี่ ยวข้องกับ การ
เขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ กรอบแนวคิดของคอมโพเนนท์ เช่น อีเวนท์ พร็ อพเพอร์ ตี อินโทรสเป็ คชัน
รี เฟล็คชันเพอร์ ซิสเทนซ์ แพ็คเก็จจิ้ง และกรอบแนวคิดของคอมโพเนนท์ที่แตกต่างกัน
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รหัสวิชา
4123307

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คอมพิวเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Computer Animation
ศึกษาหลัก ทฤษฎี และเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว การแปลงรู ปร่ างและโครง
ร่ า ง การเชื่ อ มโยงและควบคุ ม การเคลื่ อ นไหว ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารใช้ ซ อฟต์แ วร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
4123403

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Security
ศึ กษาปั ญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิ วเตอร์ การควบคุ ม และรั ก ษา ความ
ปลอดภัยของระบบ การป้ องกันเชิ งกายภาพ ประเด็นด้านความปลอดภัย อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
การวัดระดับความปลอดภัย การป้ องกันจากภัยธรรมชาติ การควบคุมการเข้าถึง การวางแผน กรณี
ฉุ กเฉิ นและการกูค้ วามเสี ยหาย เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส การเข้ารหัสลับสาธารณะและรหัส
ลับส่ วนบุคคล การจัดการกับมัลแวร์ (Malicious Software) ระบบไฟร์ วอลล์
4123501

พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ความรู ้เบื้องต้น แนวโน้ม กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงปั จจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้าง แบบจําลองทางด้านธุ รกิ จสําหรับ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
การตลาดบนระบบอินเทอร์ เน็ ต ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ความปลอดภัยและความลับใน
การใช้งาน การทําการตลาดสําหรับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบการจัดส่ งสิ นค้า กฎหมายและ
จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
4123502

การวิเคราะห์ และออกแบบเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Analysis and Design
แนวคิดพื้นฐานของจําลองเชิ งวัตถุ หลักการวิเคราะห์ และออกแบบเชิ งวัตถุ การ
ประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาเชิ งวัตถุ ในปั ญหาลักษณะต่าง ๆ ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ สัญลักษณ์
สําหรับการออกแบบเชิ งวัตถุ สัญลักษณ์ ของยูเอ็มแอล กระบวนการพัฒนา ประเด็นเชิ งปฏิบตั ิ การ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
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รหัสวิชา
4123503

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิศวกรรมซอฟท์ แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
ทฤษฎี วิธีการ กลยุทธ์และปฏิบตั ิการผลิ ตซอฟท์แวร์ ขนาดกลางและขนาดใหญ่
การวางแผนโครงการด้วยซอฟท์แวร์ การบริ หารจัดการซอฟท์แวร์ การวิเคราห์ปัญหา การประมาณ
การค่ า ใช้ จ่ า ย เทคนิ ค การออกแบบซอฟท์ แ วร์ คุ ณ ภาพของซอฟท์ แ วร์ เทคนิ ค การทดสอบ
ซอฟท์แวร์ การประเมินประสิ ทธิ ภาพซอฟท์แวร์ การบํารุ งรักษาและการจัดการติดตั้งซอฟท์แวร์
4123504

การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Games Design and Development
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบเกม กระบวนการใน
การออกแบบและพัฒนาเกมอย่างเป็ นลําดับขั้นตอน การนําความรู ้จากศาสตร์ แขนงต่าง ๆ มา
ประกอบ การสร้างเกมที่เล่นบนไมโครคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์ เน็ต

4123613

คอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ
3(2-2-5)
Computer Aided Design
ศึกษาหลักการและวิธีใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนกราฟรู ปเรขาคณิ ต
และเทคโนโลยี แผนภู มิ ส ถิ ติ รู ป ลายเส้ น และฝึ กปฏิ บ ตั ิ ก ารออกแบบด้วยคอมพิ วเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
4123617

มัลติมีเดียและการประยุกต์ ใช้
3(2-2-5)
Multimedia and Application
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก การและการปฏิ บ ัติ ก ารในการนําเสนอข้อ มู ล ข่ า วสารด้า ย
คอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ สื่ อ ประเภทมัล ติ มี เดี ย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ น โดว์ก ับ มัล ติ มี เดี ย การ
บันทึ กเสี ยงการประมวลภาพ การทําภาพเคลื่ อนไหว ไฮเปอร์ เท็กซ์ ไฮเปอร์ มีเดี ย การนําอุปกรณ์
หรื อเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ มาประกอบกัน หรื อการและเปลี่ ยนข่าวสารและการนําเสนอ
ข้อมูล ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย
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รหัสวิชา
4123703

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สถาปัตยกรรมเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการ
3(2-2-5)
Computer Network Architecture and Management
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย การสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั
เทอร์ มินอล ขั้นของโปรโตคอลมาตรฐาน OSI รู ปแบบต่าง ๆ ของดิ จิตอลเน็ตเวิร์ค แนวคิ ดการ
ออกแบบโปรโตคอล routing อัลกอริ ทึม การจัดการระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในองค์กร
4123704

ระบบเครื อข่ ายแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed Network System
ศึกษาสถาปั ตยกรรม อัลกอริ ทึม และภาษาที่ใช้สําหรับการประมวลผลแบบแบบ
ขนานและแบบไปป์ ไลน์ การประมวลผลแบบเวคเตอร์ การประมวลแบบผลอะเรย์ มัล ติ
โปรเซสเซอร์ และฟอลท์โทเลอร์ แรนซ์ ระบบคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย
4123705

การประมวลผลแบบไร้ สายและโมบาย
3(2-2-5)
Wireless and Mobile Computing
ศึ ก ษาการออกแบบและพัฒ นาระบบเครื อ ข่ ายและซอฟท์ แ วร์ ที่ ใ ช้ใ นสภาวะ
แวดล้อมแบบโมบาย โปรโตคอลในการส่ งข้อมู ลสําหรับเครื อข่ายแบบไร้ สาย แพลทฟอร์ มของ
ระบบกระจายสําหรับการประมวลผลแบบโมบาย ระบบแฟ้ มที่สนับสนุ นการประมวลผลแบบโม
บาย การสํารองและกูค้ ืนข้อมูล ตลอดจนการออกแบบความปลอดภัยในการประมวลผลแบบโมบาย
กระบวนการ authentification
4123903

หัวข้ อพิเศษเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Special Topics in Computer
ศึ ก ษาปั ญ หาหรื อ ความก้า วหน้ า เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ ใ นงานเฉพาะเรื่ อ ง เช่ น
ข้อ สนเทศ และข้อ มู ล ซอฟท์ แ วร์ ทฤษฏี แ ละการคํา นวณ ระบบวิธี ก าร การประยุก ต์ใ ช้ง าน
ฮาร์ ดแวร์ และระบบเครื่ อง เป็ นต้น
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รหัสวิชา
4124501

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
ความหมายของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แผนการแก้ปั ญ หา การค้น หาแบบปริ ภู มิ
สถานะ(Stategraph) การกําหนดขั้นปั ญหา จุ ดประสงค์ย่อย และโครงการย่อย การแทนความรู ้
โปรแกรมการเล่ นเกมโดยใช้ฮิวริ ส ติ ค ส์ (Heuristics) รู ป แบบการจําได้ และการเรี ยนรู ้ หุ่ นยนต์
ลอจิก การคํานวณ วิธีแก้ปั ญ หาในปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การรับ รู ้ ภาพ การแทนความรู ้ และระบบ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
4124504

เครื อข่ ายประสาทเทียมและระบบฟัซซีลอจิก
3(2-2-5)
Neural Network and Fussy Logic
แนวความคิ ดของเครื อข่ายประสาทเที ยมและทฤษฏี ท างฟั ซ ซี แบบจําลองของ
เครื อข่ายประสาทเทียมแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งอัลกอริ ทึมของการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายประสาทเทียม
การประยุกต์ใช้งานเครื อข่ายประสาทเทียมในการคํานวณ การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้
ทฤษฏีทางฟัซซี ในงานต่าง ๆ
4124505

ระบบฐานความรู้
3(2-2-5)
Knowledge-based System
ศึกษาวัฏจักรการพัฒนาระบบฐานความรู ้ กระบวนสร้างระบบฐานความรู ้
หลักการพื้นฐาน ข้อดี และข้อจํากัด ของระบบฐานความรู ้แบบกฎเกณฑ์ (rule-based) แบบเฟรม
(frame-base) และแบบโลจิก การรวบรวมความรู ้ การตรวจสอบฐานความรู ้ เทคนิคในการสร้าง
คําอธิ บาย กรณี ศึกษาการสร้างระบบฐานความรู ้
4124901

การสั มมนาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Seminar in Computer
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่า
ทางคอมพิวเตอร์ จากเอกสาร วารสาน งานวิจยั หรื อการที่ปฏิบตั ิจริ ง
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17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4123801
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Computer
จัด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู เ้ รี ย นก่ อ นออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พในด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
ทัก ษะ เจตคติ แรงจู งใจ และคุ ณ ลักษณะที่ เหมาะสมกับ วิชาชี พ คอมพิ วเตอร์ โดยการกระทําใน
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์
4124801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พวิทยาการคอมพิวเตอร์
5(450)
Field Experience in Computer
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4123801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
จัด ให้ นัก ศึ ก ษาได้ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นองค์ก ารหรื อ
หน่ ว ยงานหรื อ สถานประกอบการธุ รกิ จ ที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ ไ ด้รับ ความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์ในอาชีพ
17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว

