คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐ หนวยกิต

๑.๑ กลุมวิชาสังคมศาสตร
๐๐๑๑๐๒
001102

การเมืองและการปกครองไทย
๓
(๓-๐-๖)
Thai Politics and Public Administration
ศึกษาถึงทฤษฎีการแบงแยกอํานาจองคกรตางๆ ของรัฐ สิทธิ - เสรีภาพของประชาชน สิทธิระหวางรัฐ - เอกชน
ความหมายและความจําเปนของการปกครองโดยกฎหมาย แนวคิดเรื่องนิติรัฐ และธรรมาภิบาล(Good Governance) ศึกษา
ถึงการจัดระเบียบการปกครองของไทย และความสัมพันธระหวางองคกรทางการเมืองของรัฐ ศึกษาหลักการเบื้องตนของ
กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวของกับการเมืองและการปกครอง

๐๐๑๑๐๖
001106

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชงาน
๓
(๓-๐-๖)
Sufficient Economic and Applications
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การประยุกตใชงาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการศึกษาจากกรณีศึกษาและศึกษาดูงานจากสถานที่จริง

๐๐๑๑๐๗
001107

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
๓
(๓-๐-๖)
Law in Day Life
ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันที่บุคคลทั่วไปควรรูของกฎหมายมหาชน กฎหมาย
เกี่ยวกับบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และกฎหมายการจราจร

๐๐๑๑๐๘
001108

เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง
๓
(๓-๐-๖)
Economy, Law, and Politics
ศึกษาความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองในระดับทองถิ่น ประเทศและระหวางชาติ การ
วิเคราะหและวิจารณผลกระทบของเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองที่มีตอประชาชนและประเทศ

๐๐๑๑๐๙
001109

การเสริมสรางคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผูนํา
๓
(๑–๔-๖)
Leadership, Personality, and Life Quality Development
ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในสังคมปจจุบัน โดยเนนเรื่องการเสริมสราง การดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพตลอดจน
สมรรถภาพของรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
ศึกษามารยาทในการเขาสังคม การแสดงออกในที่สาธารณะ และภาวการณเปนผูนํา โดยใหผูศึกษาฝกปฏิบตั ิในสถานที่
จริงหรือจําลองสถานการณจริง

๐๐๑๑๑๑
001111

การเมืองการปกครองอาเซียน
๓
(๓-๐-๖)
Politics of ASEAN
อธิบายลักษณะของเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ การเมืองตั้ง
แตในอดีตจนถึงปจจุบัน ความรวมมือระหวางประเทศ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจในปจจุบันของ
สมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ

๐๐๑๑๑๒
001112

อาเซียนกับการเมืองการปกครองของไทย
๓
(๓-๐-๖)
ASEAN with Thai Politics
อธิบายลักษณะของความสัมพันธ ระหวางบประเทศไทย กับประเทศในกลุมอาเซียน นโยบายทางสังคม และ
เศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน ที่มีผลกระทบตอการเมืองและการปกครองของประเทศไทยตั้งแตในอดีต จนถึงปจจุบัน

๐๐๑๑๑๓
001113

สังคมขาวสาร
๓
(๓-๐-๖)
Information Society
วิเคราะหลักษณะของสังคมขาวสาร ความสําคัญของขาวสาร การผลิตขาวสารทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
และวิเคราะหสาระที่ปรากฏอยูในขาวสารในสื่อประเภทตาง ๆ โดยพิจารณาประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม

๐๐๑๑๑๔
001114

สังคมไทยในบริบทโลก
๓
(๓-๐-๖)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตาง
ๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคม
โลก

๐๐๑๑๑๕
001115

ประสบการณจากการสตารทอัพและการเปนผูประกอบการธุรกิจ
๓
(๓-๐-๖)
Startup and Entepreneurship Experiences
ความหมายของธุรกิจสตารทอัพ สตารทอัพแบบดั้งเดิมและสตารทอัพในยุคปจจุบัน การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ
การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบสตารทอัพหรือธุรกิจที่ตนเองสนใจและทําไดจริง กิจกรรมที่จําเปนสําหรับ
ธุรกิจสตารทอัพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ การจัดหาทุนหรือผูสนับสนุน

๐๐๑๑๑๖
001116

แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
๓
(๓-๐-๖)
Entrepreneurship in Digital Economy
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการสื่อสาร การประกอบการ แนวคิดพื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน กลไกราคม ตลาดผลผลิต ตลาดปจจัยการผลิต โครงสรางตลาด ปจจัยการผลิต การผลิต
ตนทุน รายรับ กําไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง สถาบันการเงิน เงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย มูลคาเงินตามเวลา
นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน

๐๐๑๑๑๗
001117

ศิลปะการทํางานตางวัฒนธรรม
๓
(๓-๐-๖)
Art of Working with Foreigners
ขอมูลสําคัญในการทํางาน ทั้งในดานของคนไทยที่ทํางานในตางแดน หรือคนไทยที่ทํางานกับหนวยงานตางชาติใน
ประเทศไทย เขาใจกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เรียนรูแนวโนมอุปสงคของตลาดแรงงาน ประเภทของหนวยงาน
บริษัทที่ตองการพนักงานตางชาติ จนเขาใจเทคนิคที่จําเปนในการทํางานกับชาวตางชาติ ตลอดจนเขาใจวัฒนธรรมที่
หลากหลาย วิถีชีวิตของชาวตางชาติ มารยาทสังคม ขอหามและขอควรปฏิบัติ

๐๐๑๑๑๘
001118

โลกในศตวรรษที่ 21
๓
(๓-๐-๖)
World in 21st Century
โลกาภิวัตนและความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเปนพลเมืองโลก สังคม
สรางสรรค การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21
๑.๒ กลุมวิชามนุษยศาสตร

๐๐๒๑๐๑
002101

มนุษยกับสังคม
๓
(๓-๐-๖)
Man and Society
ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในสังคมปจจุบัน โดยเนนเรื่องการเสริมสราง การดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพตลอดจน
สมรรถภาพของรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา

๐๐๒๑๐๒
002102

จิตวิทยาทั่วไป
๓
(๓-๐-๖)
General Psychology
ศึกษาความเปนมาของวิชาจิตวิทยาสาขาตางๆ สรีระวิทยาเบื้องตนที่เกี่ยวของกับจิตวิทยา ความเจริญและ
พัฒนาการ แรงจูงใจ อารมณ การรับรู กระบวนการเรียนรู ทัศนคติ การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ การตัดสินใจ
และแกปญหา

๐๐๒๑๐๘
002108

ทักษะการศึกษาและการวิจัย
๓
(๒–๒-๖)
Study and Research Skills
ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยศึกษาการใชเวลาใหเหมาะสม ศึกษาวิธีฟงและจดคํา
บรรยาย การอานตํารา การเตรียมตัวสอบ วิธีทําขอสอบ การคิดคะแนนสะสม การใชหองสมุดและสืบคนสารสนเทศ
การศึกษาคนควา ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย การอานผลการวิจัย การเขียนรายงานหรือภาคนิพนธ ฝกปฏิบัติโดยใช
โครงการวิจัยขนาดเล็กในหัวขอที่สนใจ

๐๐๒๑๐๙
002109

ปรัชญาและตรรกศาสตร
๓
(๒-๒-๖)
Philosophy and Logic
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักปรัชญาและหลักตรรกศาสตรที่สามารถนํามาใชการดํารงชีวิตประจําวัน การศึกษา
และการประกอบอาชีพ

๐๐๒๑๑๐
002110

อารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรีไทย
๓
(๒–๒-๖)
Thai Civilization, Culture and Music
ศึกษาถึงวิวัฒนาการ การปรับตัวและประสมประสานของอารยธรรมและวัฒนธรรมไทย กับอารยธรรมและ
วัฒนธรรมของชาติอื่น ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศิลปะดนตรีของไทยในภาคตางๆ รวมทั้งการอนุรักษและสงเสริมอารย
ธรรม วัฒนธรรมและดนตรีไทย

๐๐๒๑๑๑
002111

พุทธศาสตรเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
๓
(๒–๒-๖)
Buddhism for Perfect Human Being
เพื่อใหเขาใจ “แกน” ของพระพุทธศาสนาอันจะนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันของแตละบุคคล การฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับสมาธิและวิปสสนาเพื่อเปนทางไปสูสันติสุขของบุคคลและสังคม

๐๐๒๑๑๒
002112

จริยศาสตร
๓
(๓-๐-๖)
Ethics
ศึกษาขอบขายของจริยศาสตร ทฤษฎีความดี จริยธรรมสวนตัว จริยธรรมสังคม จริยธรรมแหงการใชเสรีภาพ การฟง
การคิดและการรวมมือ และจริยธรรมของอาชีพ

๐๐๒๑๑๓
002113

อารยธรรมอาเซียนศึกษา
๓
(๓-๐-๖)
Civilization ASEAN Studies
ศึกษาอารยธรรม และวิวัฒนาการของอารยธรรม ปจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม และวัฒนธรรมในกลุมประเทศ
อาเซียน อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา พิธีกรรม
การละเลนพื้นบาน สถาปตยกรรมและวัฒนธรรมอาเซียน

๐๐๒๑๑๔
002114

ภูมิปญญาทองถิ่นศึกษา
๓
(๓-๐-๖)
Local Wisdom Study
ศึกษาสภาพแวดลอมชุมชน ดานทรัพยากร ผูนํา สมาชิก และภูมิปญญาดานตางๆเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืนโดยใชชุมชนทองถิ่นเปนฐานในการเรียนรู

๐๐๒๑๑๕
002115

มนุษยกับการใชเหตุผล
๓
(๓-๐-๖)
Man and Reasoning
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับการตัดสินใจเชิงเหตุผล หลักการทั่วไปของการใชเหตุผล วิธีการวิเคราะหและการ
สังเคราะหความคิดอยางเปนระบบ การแสดงเหตุผลในการอภิปรายวิชาการและชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นอยางมี
วิจารณญาณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม

๑.๓ กลุมวิชาภาษาศาสตร
๐๐๓๑๐๑
003101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓
(๒-๒-๖)
Thai for Communication
ศึกษาหลักการสื่อสาร ประเภทของภาษา พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยการ ใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน นักศึกษาจะไดฝกหัดในสถานการณจําลอง โดยการแสดงบทบาทตางๆ กัน ศึกษาและฝกทักษะ
เกี่ยวกับการเขียน และการเขียนประเภทอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับวิชาชีพ รวมทั้งศึกษาและฝกทักษะการอานเพื่อสรุป
สาระสําคัญการวิเคราะหสาระจากเรื่องที่อาน ศึกษาหลักกลวิธีและฝกทักษะการรับสาร การพูดในโอกาสและสถานการณ

๐๐๓๑๐๒
003102

ภาษาอังกฤษ ๑
๓
(๒-๒-๖)
English I
ศึกษาและทบทวนความรูและทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไดแก ฟง พูด อานและเขียน ในหัวขอตาง ๆ ที่ใช
ในชีวิตประจําวันโดยเนนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชไดในสถานการณจริงพัฒนาความสามารถใน
การใชทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไดแก ฟง พูด อานและเขียน ฝกทักษะในการใชแหลงคนควานอกหองเรียนตาง ๆ เพื่อ
เสริมสรางความสามารถที่จําเปนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใชบทเรียนที่ครอบคลุมหัวเรื่องที่หลากหลาย เตรียมผูเรียนให
เขาใจลักษณะภาษาในเชิงวิชาการที่ใชในสถานการณจริงประกอบกับแบบฝกหัดเพื่อฝกทักษะดานไวยากรณและคําศัพท

๐๐๓๑๐๓
003103

ภาษาอังกฤษ ๒
๓
(๒-๒-๖)
English II
การเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตอเนื่องจากกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ซึ่งมีจุดมุงหมายพัฒนา
ความสามารถทางภาษา ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งทางดานการพูดและการเขียน เพื่อพัฒนาโครงสรางทาง
ภาษาและไวยากรณ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง มีสวนรวมในการมีปฎิสัมพันธทางสังคมไดอยาง เหมาะสม เขาใจ
และตระหนักถึงความแตกตางดานวัฒนธรรมของชนชาติตาง ๆ ใชภาษาอังกฤษเพื่อสืบคนหาขอมูลเพื่อสรางองคความรูใน
รูปแบบของการพูดและการเขียน มีสวนรวมในบริบททางวิชาการ และเพื่อ ความเพลิดเพลิน และเพิ่มพูนความรู ในบริบททาง
สังคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

๐๐๓๑๐๔
003103

ภาษาอังกฤษ ๓
๓
(๒-๒-๖)
English III
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเนนทั้ง ๔ ทักษะไดแกทักษะการฟงสั้นๆ เพื่อจับใจความสําคัญ การพูด
ทักทาย การแนะนํา ตัวเอง การขอและใหขอมูล การตอนรับ การพูดโทรศัพท ตีความและสรุปความ การพูดแสดง ความยินดี
เสียใจและขอโทษ การใหเหตุผล การฝกเขียนความเรียงหลักการอานและการฝกอานเพื่อจับใจความสําคัญ การอานเพื่อ
ตีความและสรุปความ เชน การอานหนังสือพิมพ อานขาว บทความ การโฆษณา การฝกเขียนยอหนาและบันทึกขอความสั้นๆ
มีหนังสืออานนอกเวลาประกอบ

๐๐๓๑๐๖
003106

ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
ASEAN Language for Communication

๓

(๒-๒-๖)

ศึกษาภาษาในกลุมประเทศอาเซียน ประเทศ เนนคําที่ใชในการติดตอสื่อสาร ทักทาย ความสําคัญ ของภาษา 10
ในกลุมอาเซียน ที่ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางกันการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้ง การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน การคิดวิเคราะห สังเคราะห และนําความรูที่ไดรับจากการศึกษา ภาษาตาง ๆ เพื่อการสื่อสารไปใชประโยชนใน
เชิงวิชาการและการดําเนินชีวิตประจําวัน
๐๐๓๑๐๗
003107

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓
(๒-๒-๖)
English for Information and Communication Technology
อาน ดูและการฟงภาษาอังกฤษทางสื่อสิ่งพิมพและสื่อภาพและเสียงประเภทตาง ๆ ที่ใหความรู ความบันเทิงและ
ขาวสารขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน เพื่อจับใจความสําคัญ
คิดวิเคราะห สนทนาโตตอบ นําเสนอดวยสื่อภาพและเสียง รวมถึงงานเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการ

๐๐๓๓๐๖
003306

ภาษาอังกฤษกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
๓
(๓-๐-๖)
English Languages for ASEAN
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ถึงวามสําคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปน
ภาษากลางของคนในอาเซียน ในการติดตอสื่อสาร และการทํางานรวมกัน อานสิ่งที่อยูรอบตัว ที่เปน
ภาษาอังกฤษ เชน ปายประกาศ แผนพับ สิ่งตีพิมพ หนังสือพิมพ หรือแมแตฉลากสินคา การใชคําศัพทเหลานั้นใน
ชีวิตประจําวันดวย เชน พูด หรือเขียน เปนภาษาอังกฤษกับคนรอบขางได

๑.๔ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๐๐๔๑๐๑
004101

สถิติพื้นฐาน
๓
(๓-๐-๖)
Basic Statistics ๑
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหขั้นพื้นฐาน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัด
การกระจายของขอมูล การแจกแจงความนาจะเปน แบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงการชักตัวอยาง การ
ประมาณคา และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสม

๐๐๔๑๐๒
004102

มนุษยกับสภาพแวดลอม
๓
(๓-๐-๖)
Man and Environment
ศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมสังคม เศรษฐกิจและอนาคตของมนุษย
โดยพิจารณาถึงปญหาพลังงาน ประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต การสรางจิตสํานึก
และความรวมมือใหกับชุมชนเพื่อการอนุรักษและปรับปรุงสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหมีการศึกษาจากกรณีศึกษาดานสิ่งแวดลอม

๐๐๔๑๐๓
004103

คณิตศาสตรพื้นฐาน
Basic Mathematics

๓

(๓-๐-๖)

ศึกษาตรรกศาสตรและทฤษฎีของเซต ระบบจํานวน ความสัมพันธฟงกชันและกราฟฟงกชัน พีชคณิตและฟงกชัน
ทรานเชนเคลตัล กราฟและสมการเสนตรง พาราโบลาวงกลม อิลิปสและไฮเปอรโบลา เมทริกซและดีเทอรมิเนนท ระบบ
สมการเชิงเสน การเรียงลําดับ การจัดหมู ทฤษฎีทวินาม

๐๐๔๑๐๔
004104

คณิตศาสตร
๓
(๓-๐-๖)
Mathematics
ศึกษาถึงดอกเบี้ยและคารายป อสมการอยางงาย เมทริกซและดิเทอรมิเนนท คาลิมิตของฟงกชัน อนุพันธและ
การหาอนุพันธของฟงกชันแบบตางๆ การประยุกตของอนุพันธ ไดแกการหาคาสูงสุดและต่ําสุด การอินทิเกรตฟงกชัน
พีชคณิต และการประยุกตอินทิกรัลที่มีคาจํากัดและไมจํากัด การหาอนุพันธเฉพาะสวน

๐๐๔๑๐๕
004105

แคลคูลัสประยุกตสําหรับธุรกิจ
๓
(๓-๐-๖)
Applied Calculus for Business
คาลิมิตของฟงกชัน อนุพันธและการหาอนุพันธของฟงกชันแบบตางๆ การประยุกตใชของอนุพันธในเชิงธุรกิจ การ
อินทิเกรตฟงกชันพีชคณิต และการประยุกตใชอินทิกรัลที่มีคาจํากัดและไมจํากัดในเชิงธุรกิจ

๐๐๔๑๑๔
004114

ระบบคอมพิวเตอร
๓
(๒-๒-๖)
Computer systems
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร ระบบจํานวน การแทนเลขฐานแบบตางๆ การบวกและการลบเลข
ฐาน รหัสมาตรฐานเอปซีดิก และแอสกี คุณสมบัติทางตรรกของอุปกรณที่ใชเก็บ และประมวลผลขอมูล การแบงสวน
หนวยความจํา สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร ชุดคําสั่ง กระแสขอมูลและแผนภาพระบบควบคุมของการประมวลอยาง
งาย อุปกรณรับเขา/ สงออกและระบบควบคุมหนวยความจําแคช

๐๐๔๑๑๖
004116

ชีวิตกับความยั่งยืน
๓
(๒-๒-๖)
Life and Sustainability
การดําเนินชีวติ อยางเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เขาใจความสัมพันธระหวางพลวัตของธรรมชาติมนุษย และ
สรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดลอมสรรสราง การใชพลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแยงและการแปรเปลี่ยน ตลอดจนองคความรู
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ สูความยั่งยืน

๐๐๔๑๑๗
004117

โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓
(๒-๒-๖)
World of Technology & Innovations
ปรัชญา แนวคิดและการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต การพัฒนา การ
ประยุกตใชและการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุมวิชาแกน
๔๑๑๑๐๓
โครงสรางแบบไมตอเนื่อง
๓
(๓-๐-๖)
411103
Discrete Structures
โครงสรางทางคณิตศาสตรที่เปนหลักการพื้นฐานในการศึกษาทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ประกอบดวย ฟงกชัน
ความสัมพันธ ทฤษฎีเซต ทฤษฎีจํานวน ตัวหารรวมมาก ตัวคูณรวมนอย อัลกอริธึมของยูคลิด หลักการพื้นฐานของการ
นับ การจัดหมู การเรียงสับเปลี่ยน ผังตนไม เมตริกซ
๔๑๑๑๐๕
แคลคูลัส
๓
(๓-๐-๖)
411105
Calculus
ฟงกชันพีชคณิต ขีดจํากัดและความตอเนื่อง การหาคาอนุพันธ อนุพันธกฎลูกโซ อนุพันธอันดับสูง เสนตรงและ
ภาคตัดกรวย การหาปริพันธ การหาพื้นที่ ปริพันธไมจํากัดเขต ปริพันธจํากัดเขต การหาอนุพันธและการหาปริพันธฟงกชัน
อดิศัย
๔๑๑๑๐๖
สถิติเบื้องตนและทฤษฎีความนาจะเปน
๓
(๓-๐-๖)
411106
Introductory Statistics and Probability
แนวความคิดทางดานสถิติ ระเบียบและวิธีการทางสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูศูนยกลาง ความเบ ความโดง การ
วัดการกระจาย เซตและสเปซของความนาจะเปน เหตุการณที่ขึ้นตอกันและอิสระตอกัน ตัวแปรเชิงสุม การแจกแจงความ
นาจะเปนแบบตอเนื่อง และแบบไมตอเนื่อง ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประมาณคา พารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน
ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรสุม คาคาดหมายของตัวแปรสุม
๔๑๑๑๐๗
411107

พีชคณิตเชิงเสน
๓
(๓-๐-๖)
Linear Algebra
เมตริกซและการดําเนินการบนเมตริกซ สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน เมตริกซและระบบสมการเชิงเสน
การดําเนินการเบื้องตนและเมตริกซเบื้องตน ตัวกําหนดเมตริกซ การเรียงสับเปลี่ยน คุณสมบัติของตัวกําหนด โคแฟกเตอร
เมตริกซผูกพัน เวกเตอร ผลคูณจุด ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิยอย การรวมเชิงเสน การแผทั่วถึง เวกเตอรอิสระเชิงเสนและ
ไมอิสระเชิงเสน ฐานและมิติ เวกเตอรพิกัด การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ การแปลงเชิงเสนและเวกเตอร
เฉพาะ พหุนามลักษณะเฉพาะ
๒.๒ กลุมวิชาเฉพาะดาน

๔๑๒๑๐๑
412101

เทคนิคการสรางโปรแกรม
๓
(๒-๓-๔)
Programming Techniques
หลักการสรางโปรแกรมโดยใชภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง ประกอบดวย หลักการออกแบบโปรแกรมจากบน
ลงลาง การทดสอบและการตรวจสอบโปรแกรม การสรางโปรแกรมในแบบปฏิสัมพันธ การทําซ้ํา โปรแกรมเรียกตนเอง
การเลือกใชอัลกอริธึมที่เหมาะสม หลักการและเทคนิคการแกปญหาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ระเบียบวิธีการทํา

โปรแกรมอยางมีระบบ รูปแบบตาง ๆ ของการทําโปรแกรม การแทนขอมูล ประเภทของขอมูล นิพจน โครงสรางแบบแถว
ลําดับ ฟงกชันและโปรแกรมยอย
๔๑๒๒๐๑
412201

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
๓
(๒-๓-๔)
Introduction to Computer Architecture
โครงสรางระบบคอมพิวเตอร หนวยความจํา หนวยประมวลผลกลาง หนวยรับเขา/สงออกเรจิสเตอร การแทน
ขอมูลระดับเครื่องโปรแกรมภาษาเครื่อง รูปแบบประเภทของคําสั่งและขอมูลวัฏจักรกระทําการ ระยะเวลา
ภาษาแอสเซมบลี การดําเนินการนิวมอนิก การกําหนดเลขที่อยูเชิงสัญลักษณ การเชื่อมประสาน การขัดจังหวะ การเขาถึง
หนวยความจําโดยตรง สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน

๔๑๒๒๐๔
412204

ทฤษฎีการคํานวณ
๓
(๓-๐-๖)
Theory of Computation
แนวคิดเกี่ยวกับสถานะจํากัด แอคเซพเตอร นิพจนปกติ คุณสมบัติปด เครื่องเชิงลําดับและตัวเปลี่ยนสถานะ
จํากัด การทําใหคาต่ําสุด ไวยากรณตามแบบ ไวยากรณลําดับชั้นชอมสกี แอคเซพเตอรแบบกดลงและออโตมาตาเชิงเสน
แบบจํากัด ความสามารถในการคํานวณและการปรับแตงเครื่อง เครื่องแบบสากล ฟงกชันที่สามารถคํานวณไดและคํานวณ
ไมได ปญหาเกี่ยวกับการหยุดทํางาน

๔๑๒๒๐๕
412205

หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
๓
(๒-๓-๔)
Object Analysis and Design
แนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง เทคนิคการออกแบบจากบนลงลาง ระบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
แบบจําลองของขอความและการคํานวณเชิงวัตถุ เอนแคบซูเลชั่น การถายโอนและโพลีมอฟสซึม การสรางเชิงวัตถุ การ
จัดการ การทําลายและการทําใหเกิดผล การประยุกตดวยภาษาเชิงวัตถุ

๔๑๒๒๐๖
412206

ระบบปฏิบัติการ
๓
(๓-๐-๖)
Operating Systems
โครงสรางและฟงกชันของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระทําขัดจังหวะ การประมวลผล การจัดการ
หนวยความจํา การจัดการทรัพยากร การใชสารสนเทศรวมกันและการปองกัน ระบบแฟมขอมูล

๔๑๒๒๐๗
412207

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓
(๓-๐-๖)
Information Technology Fundamentals
องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเปนมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประเภทของขอมูลและสารสนเทศ
การประมวลผลขอมูลและสารสนเทศ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆประเด็นทางดานจริยธรรมและสังคมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔๑๒๓๐๑
412301

ระบบฐานขอมูล
๓
(๒-๓-๔)
Database Systems
สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล ตัวแบบขอมูล การพิจารณาการแปลงสงและภาษาการออกแบบฐานขอมูล
ความหมาย ระเบียบวิธีในการออกแบบและเครื่องมือ การทําใหเกิดผล โครงสรางของหนวยเก็บ การประมวลผลขอคําถาม

บูรณภาพของขอมูล การควบคุมในภาวะพรอมกัน การกูและการปองกัน การจัดการเกี่ยวกับรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลแบบกระจาย
๔๑๒๓๐๔
412304

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
๓
(๓-๐-๖)
System Analysis and Design
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ เครื่องมือและเทคนิคที่นักวิเคราะหระบบใชตลอดรอบการพัฒนา
ระบบ การวิเคราะหและออกแบบระบบแบบโครงสราง ชวงของการวิเคราะห เทคนิคการรวบรวมขอเท็จจริง พจนานุกรม
ขอมูลแผนภาพกระแสขอมูล การกําหนดกระบวนการตาง ๆ การกําหนด ฐานขอมูล ระบบการทําแบบจําลอง ชวงการ
ออกแบบ ผังงานแบบโครงสราง ระเบียบวิธีในการออกแบบ การออกแบบฟอรม เกณฑในการเลือกและประเมินฮารดแวร
และซอฟตแวร เทคนิคการทดสอบการทําใหเกิดผลและการบํารุงรักษา
๔๑๒๓๐๗
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
๓
(๓-๐-๖)
412307
Data Structures and Algorithms
เทคนิคการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางขอมูลโครงสรางขอมูลและขั้นตอน วิธีของกองซอน แถวคอย รายการ
และตนไม การจัดการหนวยความจํา การจัดสรรหนวยเก็บแบบพลวัต การรวบรวมขยะและการอัดแนน ขั้นตอนในการ
วิเคราะหและหลักเกณฑการออกแบบในการเลือกวิธีการคุมแตงขอมูล อัลกอริธึมที่ใชในการแกไขปญหา ทฤษฎีกราฟ
Recursive Algorithms, ADT, เปรียบเทียบอัลกอริธึมแบบตาง ๆ ที่ใชในการจัดเรียงขอมูลและการคนหาขอมูล (Sorting &
Searching), Divide-and-Conquer Algorithms, อัลกอริธึมแบบคูขนาน Prim's Algorithm Kruskal's Algorithm
๔๑๒๓๐๘
412308

เครือขายและการสื่อสารขอมูล
๓
(๒-๓-๔)
Network & Data Communications
หลักการพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล สื่อที่ใชในการสง สายโทรศัพท แบบวิธีการสง รหัสการสง การควบคุม
การสง องคประกอบของเครือขายการสื่อสารขอมูล การสงแบบดิจิทัล โมเด็ม อุปกรณรวมสัญญาณ ตัวรวมชองสัญญาณ
และการประมวลผลแบบเสริมหนา การแบงระบบเครือขาย ขอเปรียบเทียบ โมเดล OSI วิธีการเชื่อมตอระบบ โพรโตคอล
แบบตาง ๆ การใชงานระบบเครือขายแบบตาง ๆ ระบบความปลอดภัยของเครือขาย ระบบเครือขายรวมการใชอิเลกทรอ
นิกสเมลล เซิรฟเวอร เวิรกสเตชัน เคเบิลอแด็ปเตอร โครงสรางและเทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอรระยะใกลและ
ระยะไกล

๔๑๒๔๐๑
412401

ปญญาประดิษฐ
๓
(๓-๐-๖)
Artificial Intelligence
แนวความคิดเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ การคนหาขอมูล การเรียนรู การวางแผน การใชคอมพิวเตอรแกปญหา
ภาษาธรรมชาติ การตอบคําถามและตัวประสาน การรับรูทางภาพและการเรียนรู

๔๑๒๔๐๒
412402

จริยธรรมทางดานคอมพิวเตอร
๓
(๓-๐-๖)
Computer Ethics
ผลกระทบทางสังคม ศีลธรรม และจริยธรรมของเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอรที่มีตอสังคม ทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคต ประกอบดวย ผลกระทบของแอปพลิเคชันหลักทางดานคอมพิวเตอรความสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
และปญหาหลักในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร

๔๑๒๔๐๓
412403

สัมมนาคอมพิวเตอร
๓
(๒-๒-๖)
Seminar in Computer Science
นักศึกษาบรรยายหรืออภิปรายถึงผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาทางคอมพิวเตอร โดยอาจารยผูรับผิดชอบจะเปน
ผูกําหนดหัวขอบรรยาย การศึกษาเพื่อเสริมสรางประสบการณ แสดงความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใน
อนาคต
๔๑๒๔๐๔
โครงงานคอมพิวเตอร ๑
๑
(๐-๒-๔)
412404
Senior Project I
นักศึกษาทําการศึกษาปญหาทั้งในดานแนวคิดและทฤษฎีทางคอมพิวเตอร กําหนดวัตถุประสงคและเงื่อนไขในการ
ออกแบบ วิเคราะหทางเลือกในการแกไขปญหา สังเคราะหปญหา และประเมินผลการออกแบบยนักศึกษาเปนผูเลือกหัว
เรื่องโครงการโดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอน นักศึกษาตองเขาสอบปากเปลา และนําเสนอเอกสารการออกแบบพรอม
สาธิตการทํางานของโปรแกรม
๔๑๒๔๐๕
412405

โครงงานคอมพิวเตอร ๒
๒
(๐-๔-๘)
Senior Project II
นักศึกษาดําเนินการโครงการตอเนื่องจาก ๔๑๒๔๐๔ โครงงานคอมพิวเตอร ๑ โดยจะตองนําสงโครงการที่พัฒนา
ทดสอบและประเมินผลเสร็จสิ้น และนําเสนอรายงานการคนควาและการสอบปากเปลาเพื่อสาธิตโปรแกรมสมบูรณ

๒.๓ กลุมวิชาเอกทางดานการพัฒนาเว็บ
๔๑๓๒๐๑
413201

การออกแบบเว็บ
๓
(๓-๐-๖)
Web Design
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต การวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหผูใช การออกแบบเนื้อหา การจัดวางระบบนาทาง
การออกแบบหนาจอและการใชสี ภาษาที่ใชในการสรางเว็บ การใชเครื่องมือในการออกแบบและสรางเว็บไซต หลักการ
ออกแบบและเผยแพรสารสนเทศบนเว็บ

๔๑๓๒๐๒
413202

การโปรแกรมเว็บ
๓
(๒-๒-๖)
Web Programming
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต สถาปตยกรรมและการกาหนดคาการใชงานของเว็บ
เซิรฟเวอร ภาษาที่ใชในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ตัวแปร โครงสรางการตัดสินใจและการวนรอบ ฟงกชัน อาเรย การจัดการ
ไฟล การกาหนดความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน การจัดการฐานขอมูลบนเว็บเซิรฟเวอร การพัฒนาระบบงานทางดานฐานขอมูลใน
เครือขายอินเทอรเน็ต

๔๑๓๒๐๓
413203

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
๓
(๒-๒-๖)
Electronic Business
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยี เวิลดไวดเว็บ
และแนวโนมของเทคโนโลยี ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกสและปญหาเกี่ยวกับการรักษาขอมูลสวนบุคคล ความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ และการเขารหัสขอมูลลับ ดานการประยุกตใชการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก การคาปลีก การคาหุน
การธนาคาร การศึกษาและการบริการทางสุขภาพ การพาณิชยระหวางธุรกิจและลูกคา ระหวางธุรกิจกับธุรกิจ และการ
พาณิชยภายใน โมเดลของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากมุมมองทางการดาเนินงานและกลยุทธทางธุรกิจ ปญหาทางดาน
นโยบาย กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาเกี่ยวกับความลับเฉพาะสวนบุคคล ความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูล การคัดเลือกเนื้อหาและการจัดอันดับ ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
๔๑๓๓๐๑
413301

เครื่องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น
๓
(๒-๒-๖)
Webware
เครื่องมือและเทคนิคในการออกแบบและสรางเว็บแอปพลิเคชั่น โดยใชหลักการของวิศวกรรมซอฟตแวร และการ
ใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ประกอบดวย HTML, Perl, PHP, ภาษาสคริปต การ
ออกแบบและการใชงานฐานขอมูล
๔๑๓๓๐๒
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่
๓
(๒-๒-๖)
413302
Mobile Application Development
เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาแอพพลิเคชัน การสรางแอพลิเคชันบน โมบายรวมทั้งอุปกรณสื่อสารขนาดเล็กที่สามารถ
เคลื่อนยายได การออกแบบหนาจอการใชงานเพื่อความเหมาะสมกับอุปกรณ การเชื่อมตอและสงผานขอมูลระหวางอุปกรณ
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและการทางานของโปรแกรม
๔๑๓๓๐๓
413303

อีเลิรนนิ่ง
๓
(๒-๒-๖)
E-Learning
ศึกษาความเปนมาของ E-Learning องคประกอบ เนื้อหา เทคโนโลยีและการประสานงาน มาตรฐานในการบริหาร
จัดการและการผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) หลักการอกแบบสื่อการสอน
พัฒนาเนื้อหารูปแบบตาง ๆ

๔๑๓๓๐๔
413304

เอกซเอ็มแอลและการประยุกต
๓
(๒-๒-๖)
XML and Applications
แนะนําภาพรวมของภาษาเอ็กซเอ็มแอลและเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาษาเอ็กซเอ็มแอลที่ใชเพื่อพัฒนาเนื้อหาและจัด
ดําเนินการขอมูลเว็บไซตทางธุรกิจ รูปแบบที่สมบูรณและถูกตองของเอกสารเอ็กซเอ็มแอล เนมสเปช เคาราง เอกสารสไตล
เดียวกัน เอ็กซเอสแอลที และการประยุกตใชภาษาเอ็กซเอ็มแอล

๔๑๓๓๐๕
423305

เทคโนโลยีการบริการเว็บ
๓
(๒-๒-๖)
Web Services Technology
ปญหาในการวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมประยุกตเว็บตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ งานประยุกตระดับ
องคกร โปรแกรมประยุกตที่กระจายในอินทราเน็ต เอกซทราเน็ต และอินเทอรเน็ต มาตรฐานโพรโทคอลและมาตรฐานสวน
ตอประสานสําหรับเว็บ ความมั่นคงของเว็บ ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมของเว็บ สถาปตยกรรมและสวนประกอบของเว็บ
โครงสรางพื้นฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การบูรณาการระหวางเว็บและฐานขอมูล มาตรฐานและเทคโนโลยีการบริการเว็บ
การพัฒนางานประยุกตเชิง web - based

๒.๔ กลุมวิชาเลือก
๔๑๓๓๐๖
413306

การวิจัยดําเนินการ
๓
(๓-๐-๖)
Operations Research
การเขียนโปรแกรมเชิงเสน ปญหาคูกัน ปญหาการขนสง ปญหาการจัดงาน ระบบสินคาคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย
การเขียนโปรแกรมจํานวนเต็ม

๔๑๓๓๐๗
413307

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๓
(๓-๐-๖)
Management Information Systems
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร
และเทคโนโลยีการสื่อสารที่นํามาใชกับระบบสารสนเทศ หนวยเก็บและการคนคืนขอมูล กระบวนการตัดสินใจ ความ
ตองการระบบสารสนเทศขององคกร การพัฒนาและการทําใหเกิดผลของระบบสารสนเทศ
๔๑๓๓๐๙
ความมั่นคงของสารสนเทศและการใชคอมพิวเตอร
๓
(๓-๐-๖)
413309
Information and Computer Security
เทคนิคทางความมั่นคง การปองกัน ควบคุมการเขาถึง ความมั่นคงของการเขาถึงเครือขาย เทคนิคการเขารหัส
แบบเดิมและแบบสมัยใหม วิทยาการเขารหัสกุญแจ การบริหารจัดการกุญแจดรรชนี การพิสูจนเอกสารตัวจริงและฟงกชัน
แฮส ลายมือชื่อดิจิทลั และโปรโตคอลการพิสูจนตัวจริง การประยุกตใชการพิสูจนตัวจริง ความมั่นคงของสารสนเทศและ
ฐานขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส เครือขายไอพี เว็บ ไฟรวอลลและไวรัส การตรวจสอบความมั่นคงของคอมพิวเตอร การ
เลือกเทคโนโลยีความมั่นคงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณโดยเฉพาะ แผนการปองกันดวยรหัสผาน ขั้นตอนวิธีการ
เขารหัสลับของขอมูล การสํารองและวิธีปองกันเชิงกายภาพ ประเภทของการตรวจสอบการฉอโกงและอาชญากรรม
คอมพิวเตอร ไวรัส
๔๑๓๓๑๑
413311

ปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร
๓
(๒-๓-๔)
Human Computer Interaction
ธรรมชาติและความสําคัญของปญหาที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการติดตอระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร การ
ออกแบบและประเมินผลสวนติดตอกับผูใช การพัฒนาสวนติดตอกับผูใชในแบบกราฟก สถาปตยกรรมดานฮารดแวรและ
ซอฟตแวร เทคนิคการนําเขาและแสดงผลขอมูล รูปแบบของปฏิสัมพันธ

๔๑๓๓๑๓
413313

เทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๓
(๒-๓-๔)
E-Commerce Technology
แบบจําลองธุรกิจแบบตางๆที่เหมาะสมกับการนําระบบเครือขายที่เชื่อมตอทั่วโลกมาประยุกตใชในการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงและการขยายแนวทางการดําเนินงาน เชน ธุรกิจการประมูลอิเล็กทรอนิกส ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส เปน
ตน การติดตอใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบความปลอดภัยของการชําระเงิน องคประกอบที่มีผลตอความนาเชื่อถือ
และความเสี่ยงของการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

๔๑๓๓๑๗
413317

การพัฒนาสื่อดิจิตัลสําหรับการเรียนรูภาษาอาเซียน
Digital Media for Learning ASEAN Languages

๓

(๓-๐-๖)

ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมัลติมีเดีย (Multimedia) ในงานดานคอมพิวเตอร เทคนิคและวิธีการในการ
พัฒนาสื่อดิจิตัล รูปแบบมาตรฐานของมัลติมีเดีย การออกแบบสวนติดตอกับผูใช ไฮเปอรมีเดีย(Hypermedia) สื่อในการ
นําเสนอ กราฟกส(Graphics) ภาพคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันมัลติมีเดียในการ
เรียนรูภาษาของประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน
๔๑๓๓๑๘
413318

การดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุมประเทศอาเซียน
๓
(๓-๐-๖)
E-Commerce in ASEAN Countries
ศึกษาแบบจําลองธุรกิจแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับการนําระบบเครือขายที่เชื่อมตอทั่วโลกมาประยุกตใชในการ
สนับสนุน การเปลี่ยนแปลงและการขยายแนวทางการดําเนินงาน เชน ธุรกิจการประมูลอิเล็กทรอนิกส ตลาดการเงิน
อิเล็กทรอนิกส เปนตน การติดตอใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบความปลอดภัยของการชําระเงิน องคประกอบที่มีผล
ตอความนาเชื่อถือและความเสี่ยงของการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ตกับ
ประเทศตาง ๆ
๔๑๓๓๒๐
จริยธรรมและกฎหมายอิเล็กทรอนิกสสากล
๓
(๒-๒-๖)
413320
Ethics and the Law on the Electronic Frontier
ความสัมพันธระหวางกฎหมาย นโยบายและเทคโนโลยีที่มีเกี่ยวของกับหัวขอที่มีการโตเถียงกันเกี่ยวกับการใชงาน
อินเตอรเน็ตอยางเหมาะสม ความเปนสวนตัว กฎขอบังคับและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใชงานและการเขาถึงขอมูล ขอบังคับ
และกฎเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสของประเทศตาง ๆ
๔๑๓๓๒๓
413323

ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพทางดานคอมพิวเตอร
๓
(๒-๒-๖)
Social and Professional Issues in Computer
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ การทํางานเปนทีม ทรัพยสินทางปญญาความเปนเจาของ สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร จริยธรรมทางวิชาชีพและความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนสวนตัวและความลับ

๔๑๓๓๒๔
413324

ระบบคลังขอมูลและ ระบบเหมืองขอมูล
๓
(๒-๒-๖)
Data Warehouses and Data Mining
วิวัฒนาการของระบบชวยตัดสินใจ (Decision Support System) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดาตาแวรเฮาส (Data
Warehouse) โครงสรางการทํางานและลักษณะการจัดเก็บขอมูลของดาตาแวรเฮาส (Data Warehouse) ขั้นตอนการ
ออกแบบและการสรางดาตาแวรเฮาส (Data Warehouse) ระบบโปรแกรมตางๆ ที่ใชกับงานการสรางดาตาแวรเฮาส (Data
Warehouse) ความรูเบื้องตนของระบบดาตาไมนนิ่ง (Data Mining) เทคนิคตางๆ ที่ใชในงานดาตาไมนนิ่ง (Data Mining)
และการประยุกตใชดาตาไมนนิ่ง (Data Mining) ในธุรกิจตางๆ เชนในดานการเงิน องคกรสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมเปน
ตน

๔๑๓๓๒๗
413327

ภาษาอังกฤษสําหรับการใชงานคอมพิวเตอร
English for Computing

๓

(๒-๒-๖)

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร การฝกทักษะทางดานไวยากรณในการนําไปประยุกตใชงาน การอาน การ
ทําความเขาใจคําศัพทพื้นฐานตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตลอดจนฝกหัดการใชศัพทและความหมายของถอยคําเฉพาะทาง
คอมพิวเตอร การแปล การเขียน และการฟง
๔๑๓๓๒๙
413329

การออกแบบเว็บไซตแบบ responsive
Responsive Web Design
การออกแบบเว็บไซตดวยแนวคิดใหมที่จะทําใหเว็บไซต สามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสม บน
อุปกรณที่แตกตางกัน การพัฒนาเว็บไซตดวย HTML, CSS, JavaScript และ Jquery

๔๑๓๓๓๐ โปรแกรมประยุกตระบบสํานักงานอัตโนมัติ
413330 Application Programs in Office Automation System
ความหมายและความสําคัญของระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบการจัดการขาวสารในสํานักงาน
อัตโนมัติ แนวคิดการออกแบบและพัฒนาสํานักงานอัตโนมัติ การใชงานโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ

๓ (๒-๒-๖)

๓ (๒-๒-๖)

๔๑๓๓๓๑ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
๓ (๒-๒-๖)
413331 Electronic Business
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไดแก
เทคโนโลยี เวิลดไวดเว็บ และแนวโนมของเทคโนโลยี ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกสและปญหาเกี่ยวกับ
การรักษาขอมูลสวนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการเขารหัสขอมูลลับ ดานการประยุกตใช
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก การคาปลีก การคาหุน การธนาคาร การศึกษาและการบริการทางสุขภาพ
การพาณิชยระหวางธุรกิจและลูกคา ระหวางธุรกิจกับธุรกิจ และการพาณิชยภายใน โมเดลของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสจากมุมมองทางการดาเนินงานและกลยุทธทางธุรกิจ ปญหาทางดานนโยบาย กฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาเกี่ยวกับความลับเฉพาะสวนบุคคล ความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูล การคัดเลือกเนื้อหาและการจัดอันดับ ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา
๔๑๓๓๓๒ การโปรแกรมแบบวิชวล
๓ (๒-๒-๖)
413332 Visual Programming
องคประกอบของภาษาแบบวิชวล การทํางานกับโคดและฟอรม พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การ
ใชเครื่องมือในการออกแบบหนาจอโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเมื่อเกิดเหตุการณที่สนใจ การเขียน
โปรแกรมที่ติดตอกับฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนวินโดว
๔๑๓๔๐๑
413401

ระบบผูเชี่ยวชาญ
๓
(๓-๐-๖)
Expert Systems
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับระบบผูเชี่ยวชาญ การสรางระบบ การเกิดความรูและการจําลองแบบ สถาปตยกรรมของ
ระบบผูเชี่ยวชาญ ภารกิจและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การออกแบบและการประยุกต

๔๑๓๔๐๒
413402

การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร
๓
(๒-๓-๔)
Computer Animation
อัลกอริธึม โครงสรางขอมูลและเทคนิคที่ใชในการสรางตนแบบและการสรางฉากเคลื่อนที่ องคประกอบทางดาน
ฮารดแวรและซอฟตแวร เทคนิคการผสมผสานพารามิเตอร การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบ free-form การกําหนดเฟรม
สําหรับภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวเชิงกระบวนการและเชิงพฤติกรรม

๔๑๓๔๐๕
413405

หัวขอพิเศษทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
๓
(๒-๓-๔)
Special Topics in Computer Science
หัวขอเรื่องในปจจุบันที่นาสนใจ และเปนประโยชน ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและวิทยาการ ดานคอมพิวเตอร การ
อภิปรายและการนําเสนอประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับปญหาความกาวหนา และแนวโนมของเทคโนโลยี

๔๑๓๔๐๘
413408

หลักการทํางานของเทคโนโลยีเกิดใหม
๓
(๒-๒-๖)
Emerging Technology Principles
เทคโนโลยีเกิดใหมที่มีแนวโนมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งประกาศในการประชุม
World Economic Forum’s Global Agenda Council โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางาน วิธีการพัฒนา
และผลกระทบที่เทคโนโลยีเหลานี้มีตอโลกในอนาคต
๔๑๓๔๐๙
ระบบทํางานแบบทันทีและระบบฝงตัว
๓
(๒-๒-๖)
413409
Real-time and Embedded Systems
การออกแบบและการพัฒนาระบบทํางานแบบทันที การโปรแกรมการทํางานแบบทันทีและระบบปฏิบัติการแบบ
ทันที การทํางานแบบหลายภารกิจและแนวคิดระบบทํางานพรอมกันแบบอื่น ๆ ตัวกําหนดการแบบทันที การประสานเวลา
โปรเซส การจัดการหนวยความจํา การขัดจังหวะ ภาษาสรางแบบจําลองการทํางานแบบทันที แผนภาพแผนภูมิสถานะและ
แผนภาพลําดับ การประยุกตระบบทํางานแบบทันทีและระบบฝงตัว
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๐๔๕๐๐
104500

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

๖

(๐-๑๒-๐)

ใหนักศึกษาทํางานในสถานประกอบการจริงในดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษา โดยทํางานสัปดาหละ ๕ วันๆละ
ไมนอยกวา ๗ ชั่วโมงเปนเวลาไมนอยกวา ๑๓ สัปดาห

