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ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
กลุ่มวิชำภำษำไทย 

GE2100101  ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร                                                         3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ พ้ืนฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด  
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ 
   Basic Thai language usage; language and communication; language skills, 
listening, speaking, reading and writing 
 
GE2100102  ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ                                            3(3-0-6) 
   Thai for Business Communication 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ 
   General knowledge and concepts of business communication; principles of 
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects 
 
GE2100103  ภำษำไทยเพื่อกำรน ำเสนอ                                                      3(3-0-6) 
   Thai for Presentation 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการน าเสนอ ทักษะการรับและการส่งสาร การพูดเพ่ือ 
การน าเสนอ การอ่านและการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพ่ือการน าเสนอ 
   Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages; 
reading and presenting statistical data; writing for presentation 
 
GE2100104  วรรณคดีไทย                                                                 3(3-0-6) 
   Thai Literature 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   วรรณคดีไทย ความหมายและความส าคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ   
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย 
   Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature 
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life 
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GE2100105  กำรเขียนภำษำไทยเพื่ออำชีพ                                               3(3-0-6) 
   Thai Writing for Careers 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม 
การเขียนสารและค ากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  
                               Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; 
projects; documentary, advertisements and public relations   
 
 
กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ 

GE2201101  ภำษำอังกฤษ 1                         3(3-0-6) 
English 1 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การใช้ส านวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะน าตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่  การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และการ
บรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต 
   Basic English usage of expressions and structures: greetings and 
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; 
describing past events; describing future plans and predictions 
 
 
GE2201102  ภำษำอังกฤษ 2                                                                      3(3-0-6) 
   English 2 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น  เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเตือน การก าหนดเงื่อนไข ข่าวสารข้อมูล  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การสมัครงาน 
   Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions 
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application 
 
 
 
 
 



82 
 

GE2200101  ภำษำอังกฤษเทคนิค                                                                3(3-0-6) 
   Technical English 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับวชิาชพี 
ใจความส าคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจ าแนกประเภท  ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย ประกาศและ
ฉลาก  การบรรยายกระบวนการ 
   English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related 
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and process 
description; cause and effect relationship 
 
 
GE2200102  ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ                                                             3(3-0-6) 
   English for Careers 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ 
การใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การน าเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของ
สินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจท าธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์  การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ 
   English communication in various careers: meeting people in workplace; 
telephoning in business; making  an appointment  in business;  giving presentation about 
company performance;  describing products and services; identifying goals and making business 
decision; making and dealing with complaints;  checking progress on work; understanding  
culture in careers culture 
 
 
GE2200103  กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ                                                               3(3-0-6) 
   English Reading 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของค าศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน   ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน 
   Using a dictionary; guessing words meanings from context; components 
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and 
reading techniques 
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GE2200104  กำรฟังภำษำอังกฤษ                                                                3(3-0-6) 
   English Listening 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบค าถาม ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟัง 
   English listening skills in various situations in daily lives; listening to 
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques 
 
 
GE2200105  กำรสนทนำภำษำอังกฤษ                                      3(3-0-6) 
   English Conversation 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะน าตัว การให้ค าแนะน า การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ 
   Conversation in various situations in daily lives in accordance with native 
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions; 
requests and offers; thanking and apologizing 
 
 
GE2200106  ภำษำจีนพื้นฐำน                              3(3-0-6) 
   Fundamental Chinese 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ  
การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบค าถามเป็นภาษาจีน 
   Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns 
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and answering 
questions 
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GE2200107  ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร                3(3-0-6) 
   Chinese for Communication 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
   Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing 
correspondence; writing electronic mails 
 
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 

GE2300101  พลวัตทำงสังคมและควำมทันสมัย                                                3(3-0-6) 
   Social Dynamics and Modernity 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข 
   Modern sociological concepts and theories; social structure and 
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics; 
democracy and participation in politics; social problems and solutions 
 
GE2300102  มนุษยสัมพันธ์                                                                        3(3-0-6) 
   Human Relations 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ์ 
   Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation and 
human relations in organizations; communication and human relations; human relations in Thai 
culture; religious principles and human relations 
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GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                                                                      3(3-0-6) 
   Research Methodology 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ 
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ     
การน าเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 
   Introduction to research; objectives and types of research; research 
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and 
presentation; research report writing 
 
GE2300104  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและทักษะสังคม                                         3(3-0-6) 
   Quality of Life and Social Skill Development 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง   ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล    
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and 
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work 
performance; morality and professional ethics 
 

GE2300105  สังคมกับเศรษฐกิจ                                                                  3(3-0-6) 
   Society and Economy 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ 
 
   General knowledge of economic society; development of economic 
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic 
cooperation at various levels 
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GE2300106  ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                                                          3(3-0-6) 
   Sufficiency Economy Philosophy 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงส าหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ     
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริ 
   Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development; 
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of 
development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable 
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and 
the Royal projects 
 
GE2300107  กฎหมำยและจริยธรรมในวิชำชีพ                                                 3(3-0-6) 
   Law and Professional Ethics 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์  จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
   Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour 
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility 
 
GE2300108  อำเซียนศึกษำ                                                                        3(3-0-6) 
   ASEAN Studies 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน  
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการท างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 
   Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity 
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development 
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable 
future 
 
 
 



87 
 

GE2300109  สันติศึกษำ                                                                            3(3-0-6) 
   Peace Studies 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
   Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, 
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict 
resolution 
 
GE2400101  กำรรู้สำรสนเทศและกำรศึกษำค้นคว้ำ                                            3(3-0-6) 
   Information Literacy and Study Skills 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   แนวคิดและทฤษฎีการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินและ  
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ  ทักษะ
การค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ 
   Information literacy concepts and theories; information evaluation and 
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching and 
tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism 
 
GE2400102  จิตวิทยำทั่วไป                                                                       3(3-0-6) 
   General Psychology 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ 
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 
   Basic psychology; heredity; environment and human development; 
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence 
and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social behavior 
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GE2400103  ไทยศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น                                                   3(3-0-6) 
   Thai Studies and Local Wisdom 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
   Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs; 
religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom 
   
 
 

GE2400104  กำรพัฒนำบุคลิกภำพ                                                               3(3-0-6) 
   Personality Development 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้ เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ        
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 
   Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting 
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; 
human relation and personality; perfect personality development 
 
 
 

GE2400105  พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำตน                                                 3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self Development 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ การพัฒนาการท างาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและการ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
   Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development; 
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in 
modern organization and communication; mental health and happy life enhancement 
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GE2400106  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ                                                   3(3-0-6) 
   Qualitative Research  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย 
   Principle and process of qualitative research; types of qualitative research; 
research ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation 
and analysis; and report writing 
 
 
GE2400107  กำรพัฒนำและประเมินโครงกำร                                         3(3-0-6) 
   Program Development and Evaluation 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ 
   Development concepts and theories; planning; objectives formulation 
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project 
administration. 
 
 
GE2400108          กำรพัฒนำจิตเพื่อคุณภำพชีวิต         3(2-2-5) 
           Mind Development for Quality of Life  
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : – 
           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
                              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจ าวัน    
                              General knowledge of human; science of mind development;  meditation 
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life 
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กลุ่มวิชำพลศึกษำและนันทนำกำร 

GE2500101  พลศึกษำ                                                                           1(0-2-1) 
   Physical Education 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ดัชนีมวลกาย  รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และ 
การปฐมพยาบาล  และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
   General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass 
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for 
health. 
 
 

GE2500102  ลีลำศ                                                                                  1(0-2-1) 
   Social Dance 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ    ฝึก
ทักษะพ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 
   General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of 
social dance; practice of social dance 
 
 
 

GE2500103  กีฬำประเภททีม                                                                      1(0-2-1) 
   Team Sports 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัด การแข่งขัน 
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
   General knowledge of team sports; training team sports; building physical 
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team 
sports; sports injuries and first aid 
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GE2500104  กีฬำประเภทบุคคล                                                                  1(0-2-1) 
   Individual Sports 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล   
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ   การ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
   General knowledge of individual sports; training individual sports; building 
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and 
competition management of individual sports; sports injuries and first aid 
 
 
 
GE2500105  นันทนำกำร                                                                        1(0-2-1) 
   Recreation 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ  ความหมายและความส าคัญ  ประเภทของนันทนาการ 
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น านันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ 
การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 
   General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; 
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational 
activities for training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities 
 

 

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 

GE2600101  คณิตศำสตร์พื้นฐำน                                           3(3-0-6) 
   Fundamental Mathematics 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  เมตริกซ์และตัวก าหนด  กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ 
การจัดหมู ่ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ล าดับและอนุกรม 
   Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation 
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series 
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GE2600102  สถิติเบื้องต้น                                                                         3(3-0-6) 
   Introduction to Statistics 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่า และการทดสอบ
สมมติฐาน 
   Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis 
testing 
 
 

GE2600103  คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน                                                      3(3-0-6) 
   Mathematics in Daily Life 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ พ้ืนที่
และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ เลขดัชนี  ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้
เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 
   Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and 
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax; 
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics 
 
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ 

GE2700101  วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน                                                     3(3-0-6) 
   Science in Daily Life 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์ 
   Introduction to science and technology; science and natural phenomenon; 
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 
everyday life; evolution and human genome 
 
GE2700102  สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรทรัพยำกร                                    3(3-0-6) 
   Environment and Resource Management 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้พ้ืนฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล



93 
 

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   Basic knowledge of environment and resource management; ecological 
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; 
environmental impact assessment and environment management 
 
กลุ่มวิชำบูรณำกำรด้ำนสังคมศำสตร์ 

GE2810101  โลกในศตวรรษที่ 21                  2(2-0-4) 
   World in 21st Century 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา 
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
   Globalization and modernity; world economics and political; crises in 
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society and 
21st century skills 
 
GE2810102  กำรพัฒนำตนเองเพื่ออำชีพ                                                 2(2-0-4) 
   Self Development for Careers 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   หลักและพ้ืนฐานการพัฒนาตนเองเพ่ือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นส าหรับการท างาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและ
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการเข้าสู่อาชีพ 
   Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates; 
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork; 
entrepreneurship and creative thinking to careers 
 
GE2810103  ชีวิตและกำรคิดเชิงบวก               2(2-0-4) 
   Life and Positive Thinking 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้ เ พ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก  
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา 
   Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical 
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving 
 
 



94 
 

 
GE2810104  กำรออกก ำลังกำยและกีฬำเพื่อสุขภำพ                                  2(2-0-4) 
   Exercise and Sports for Health 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม    
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง  
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬากับ
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
   The principles of sports science and fitness; knowledge of physical 
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests;  food consumption; 
weight control;  leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise 
for health 
 
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภำพ                2(2-0-4) 
   Activities for Health  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความหมายและความส าคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี 
กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ   การส่งเสริมสุขภาพจิต 
   The meaning and importance of health and health care practitioners;  
self-care for good health practitioners;  activities for enhancing good health; food and nutrition; 
the promotion of mental health 
 
กลุ่มวิชำบูรณำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ 

GE2820101  ปกิณกคณิตศำสตร์               2(2-0-4) 
   Miscellaneous Mathematics 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ  
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ 
   Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art; 
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health 
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GE2820102  วิทยำศำสตร์กับกำรด ำรงชีวิต                                                 2(2-0-4) 
   Science for Living 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องส าอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยีสุขภาพและ
ความงาม 
   Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies; 
health and beauty 
 
GE2820103  วัสดุและกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน                                2(2-0-4) 
   Material and Application in Daily Life 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง
การแพทย์ วัสดุส าหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  
   Fundamental of materials; food packaging materials; automotive 
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric 
appliance  
 
 
ข. หมวดวิชำเฉพำะ 
ข.1 กลุ่มวิชำแกน 
ST2021101  คณิตศำสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)  
 Discrete Mathematics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
                              เซต ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ทฤษฎีจ านวน การนับและความน่าจะเป็นความสัมพันธ์  
กราฟ ต้นไม้ 
                               Set; logic and methods of proof; number theory; counting and probability; 
relation; graphs; trees 
 

ST2021202  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
  Numerical Method 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031103 แคลคูลัส 1 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
  ความคลาดเคลื่อนในการค านวณเชิงตัวเลข  การหารากของสมการ  การหาผลเฉลยเชิง

ตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์       
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เชิงตัวเลข ฝึกการเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณเชิงตัวเลข  

   Errors of numerical computation; finding roots of equations; solution of 
linear and nonlinear equations; interpolation; numerical solution of differential and integration; 
practice of programing in numerical and software package 
 
ST2031103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
  Calculus 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์และการประยุกต์  การหาปริพันธ์ 
เทคนิคการหาปริพันธ์  ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ 
   Functions, limits and continuity; differentiation and applications; 
integration; techniques of integration; definite integral and applications 
 
ST2031104              แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus 2 

  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031103 แคลคูลัส 1 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ฟังก์ชันสองตัวแปร  กราฟของฟังก์ชันสองตัวแปร  การหาอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์  
ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งระดับขั้นหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับ n ที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว 
 Real-valued functions  of  two  variables, graph of real- valued functions  
of two  variables; partial derivative and applications; multiple integration and  applications;  
introduction to differential equations, linear equations of n-th  order with constant coefficients       
 
ST2031112 หลักสถิติ  3(3-0-6) 
 Principles of Statistics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง 
สุ่ม  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท การวิเคราะห์ความแปรปรวน   
การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 Probability distribution of random variables; random sampling and  
distribution of random  samples; estimation; hypothesis testing; categorical data analysis;  
analysis of variance; regression and correlation analysis 
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ST2051101 หลักฟิสิกส์  3(3-0-6) 
 Principles of Physics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 กลศาสตร์แบบฉบับ การสั่นและคลื่น ฟิสิกส์เชิงอุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ  
แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ กลศาสตร์ควอนตัม  
 Classical mechanics; vibrations and waves; thermal physics and statistical  
physics;  electromagnetism; modern physics; quantum mechanics 
 
 
ST2051102              ปฏิบัติหลักฟิสิกส์ 1(0-2-1) 
 Principles of Physics Laboratory 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 กลศาสตร์แบบฉบับ การสั่นและคลื่น ฟิสิกส์เชิงอุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ  
แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ กลศาสตร์ควอนตัม  
 Classical mechanics; vibrations and waves; thermal physics and statistical  
physics;  electromagnetism; modern physics; quantum mechanics 
 
ST2021301 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์ 
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย การ 
เขียนรายงานและการน าเสนองาน 
 Cooperative education process; selecting establishments and job  
applications; job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality  
system and safety; report writing and presentation delivery 
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ข.2 กลุ่มวิชำชีพบังคับ 
ST2022101 ระบบสำรสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Systems  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือความได้เปรียบทางธุรกิจ ทฤษฎี
ระบบค านวณผลทางธุรกิจ วิธีการในวัฏจักรการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการค านวณและการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์  ระบบจัดการฐานข้อมูลและการใช้การสื่อสารข้อมูลเป็นพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 
   Computer-based information system; using technology as a competitive 
advantage; business computing system theory; system life cycle methodologies; computing 
technology and computer processing; database management system and data communication 
as a foundation for information system 
 
ST2022102 กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Technology Law 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   กฎหมาย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และกฎหมายคุ้มครอง กฎหมาย
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวงจรรวม กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
   Law; intellectual property law; copyrights and protection laws; patent 
laws; trademarks; intellectual property with regards to integrated circuits; telecommunication 
laws; international commerce law for information technology; and law for electronic commerce 

ST2022103 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 Human-Computer Interaction  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการออกแบบปฏิสัมพันธ์ การ
ออกแบบความปลอดภัยทางการยศาสตร์ของมนุษย์  การออกแบบและทดสอบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง วิธีการ
ทางสถิตสิ าหรับการวัดและประเมินคุณภาพปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ส าหรับการออกแบบและ
การพัฒนาส่วนต่อประสาน ทิศทางของเทคโนโลยีการโต้ตอบแบบใหม่ส าหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ในยุคยูบิควิตัสคอมพิวติ้ง 
   Human Computer Interaction (HCI); interaction design model; human 
safety design with ergonomics; user-centered design and testing;  statistical methods for 
measuring and evaluating interaction quality; hardware and software technology for design and 
development interface; direction of new interactive technologies for HCI in ubiquitous 
computing era 
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  ST2022104 ระบบฐำนข้อมูล 3(2-2-5)  
 Database Systems 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ฐานข้อมูล  องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   การท านอร์มอลไลเซชัน  ภาษาในการค้นคืนข้อมูล  ความคงสภาพของข้อมูล  
การฟ้ืนสภาพ  ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
   Database; database components and architecture; data models; relational 
database design; normalization; data consistency; data recover; data security;  
 
ST2022105  กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6)  
 System Analysis and Design  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   วงจรการพัฒนาระบบ การก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การวินิจฉัยความ
ต้องการของสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและคุณลักษณะเฉพาะทางตรรกศาสตร์ การออกแบบทาง
ตรรกศาสตร์และการออกแบบทางกายภาพ การทดสอบโปรแกรม การท าเอกสาร  
   System development life cycle; problem identification and feasibility 
studies; information requirements determination; requirement analysis and logical specification; 
logical design and physical design; program testing; documentation 
 

ST2022106 สัมมนำทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0) 
 Seminar in Computer Science 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 ศึกษาค้นคว้าปัญหา  ผลงานตีพิมพ์  หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  และเรื่องที่
สนใจทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม และรวบรวมเรียบเรียง ตลอดจนเขียนโครงการ
เพ่ือน าเสนอพร้อมอภิปรายต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา 

 Research the problems; publications or reports related to fields of study 
or an individual of group’s interests in computer science: collecting, editing, writing, presenting 
and debating report at the seminar meeting 
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ST2022107 กำรเตรียมโครงงำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
 Computer Science Pre-Project 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ฝึกให้นักศึกษาท าการค้นคว้า วิเคราะห์และประมวลผลความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการจัดท าโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   Practice for researching; analysis and processing computer knowledge for 
base in the research topic of computer science project 
 

ST2022108 โครงงำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 
 Computer Science Project 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การค้นคว้าทดลองเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การน าเสนอผลงาน จัดท ารายงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   Expermental research for problem solving developing in computer science 
under supervision of faculty members; project presentation and report following the university 
form 
 

ST2022109 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
 Computer Programming 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปรฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล ค าสั่ง
ควบคุมและค าสั่งปฏิบัติการทางภาษา    ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร   แถวล าดับและตัวชี้   ตัวแปรโลคอลและ
โกลบอล  
   Structured programming; variables functions and input/output; various 
control statements and operations of languages; relationship among variables; arrays and 
pointers; local and global variables 
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ST2022110             โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)  
 Data Structure and Algorithms 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประเภทข้อมูลแถวล าดับและตัวชี้ เวลาการท างานและ
ความซับซ้อน รายการโยง กองซ้อนและแถวคอย ต้นไม้ การค้นหาและการเรียงล าดับ การวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี 
   Data structure and algorithms; data type array and pointer; running time 
and complexity; linked-lists; stacks and queues; trees;  searching and sorting;  algorithms analysis 
 
ST2022111 กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ประยุกต์ 3(2-2-5)  
 Application Software Development  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม การแก้จุดบกพร่องทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ ความ
เข้ากันได้ความทนทานและความน่าเชื่อถือของโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  การเขียนโปรแกรม
ย่อย  โปรแกรมเรียกตัวเอง  กราฟิก การประยุกต์ใช้งานแฟ้มข้อมูลและการสื่อสาร การฝึกทักษะโดยการปฏิบัติ
เขียนโค้ดและจัดท าโครงงานกลุ่ม 
   Practice  in  programming;   debugging   testing   and  improving 
performance; compatibility   robustness  and  reliability;   structure  programming;  program 
subroutine; recursive; graphics; file processing and communication; skill practice in working on 
their own code and in group projects 
 
ST2022112 กำรออกแบบและวิเครำะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Design and Analysis of Algorithms 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022110  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ทฤษฎีของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความต้องการเนื้อที่และเวลาที่ต้องการของขั้นตอนวิธี 
การเรียกตัวเอง การวิเคราะห์ชั้นความซับซ้อน เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธีขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ การเรียงล าดับ
และการค้นหาข้อมูล 
   Theory of algorithm; analysis of need for space and time which are 
required in algorithm; recursive; analysis of complexity level; technique of designing algorithm; 
sorting and searching 
 
 
 
 
 
 



102 
 

ST2022113 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ วิธีโมเดลระบบ 
การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์กับผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
บริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณ
ต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  
   Software process; software requirement analysis; system modeling; 
graphical user interface (GUI) design; software architectural design; software testing; software 
project management; software evolution; verification and validation; software cost estimation; 
software quality assurance 
 
ST2022114 ภำษำกำรเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Programming Languages 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  ไทป์ซิสเต็ม การน าเสนอโปรแกรม  การแปลภาษาและ
ปฏิบัติการรันโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน  
   Object-oriented programming; type systems; program representation; 
language translation and execution; functional programming 
 
 
ST2022115              ปัญญำประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

  ปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ การแทนองค์ความรู้ และการให้
เหตุผล ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และตรรกศาสตร์ภาคแสดง การค้นหาแบบฮิวรีสติก การค้นหาแบบไม่มีข้อมูล 
การค้นหาแบบปรปักษ์ เทคนิคการแก้ปัญหาบนฐานความรู้ การให้เหตุผลบนความไม่แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่อง 

   Artificial intelligence; AI applications; knowledge representation and 
reasoning, propositional and predicate logic; heuristic search, uninformed search, adversarial 
search; knowledge-based problem solving techniques; reasoning with uncertainty; machine 
learning 
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ST2022116  เรขภำพคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
   Computer Graphics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022110 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และส่วนชุดค าสั่ง ราสเตอร์กราฟิกส์ เวคเตอร์กราฟิกส์ 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การแปลงรูปเรขาคณิต 2 มิติ การแบ่งส่วนภาพ อัลกอริทึมใน
การวาดเส้นแบบเบรสเซนแฮม การแปลงภาพ การหมุนภาพ การย่อขยายภาพ การฉายภาพ การตัดภาพ การวาด
ภาพเคลื่อนไหว เรขภาพ 3 มิติ รูปเรขาคณิต 3 มิติ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์    
   Computer graphics system and command set; raster graphics; vector 
graphics; the students will be introduced mathematical basic; image segmentation;  bresenham 
line algorithm and basic transformation of translation; scaling and rotation in tow and three 
dimensional space and the computer graphics program 
 
ST2022117 กำรพัฒนำซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Software Development 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การห่อหุ้ม  ภาวะพหุสัณฐาน
และการน าของเดิมมาใช้ใหม่ การจัดการข้อผิดพลาด กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  การวิเคราะห์
ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงวัตถุ 
   Object-oriented programming; inheritance; encapsulation; polymorphism 
and reuse; error handling; object-oriented software development paradigm; analysis, design and 
applications of object-oriented systems 

ST2022118 ระบบปฏิบัติกำร 3(2-2-5) 
 Operating Systems 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการประมวลผล  การจัด
ตารางเวลาการประมวลผล สภาวะติดตาย การจัดการหน่วยความจ า  หน่วยความจ าเสมือน การจัดการหน่วย
ส ารองข้อมูล จานบันทึกและหน่วยเก็บข้ันสาม หน่วยรับเข้า/ส่งออก แฟ้มข้อมลูและสารบบ  
   Architecture and structure of operating systems; process management; 
processe scheduling; deadlock; memory management; virtual memory; secondary storage 
management; disk and tertiary storage; input / output;  file and directory 
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ST2022119 กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำย 3(3-0-6) 
 Data Communication and Networks 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มาตรฐานระบบเปิด สื่อน าสัญญาณ การส่งข้อมูลในชั้น
กายภาพ การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่ และบริเวณ
กว้าง สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล 
   Data communication and networks; open system standards; transmission 
media; data transmission in physical layer; data link controls; technologies of local area 
networks (LANs) and wide area networks (WANs); communication architecture and protocols 
 
ST2022120 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  
 Introduction to Computer Science 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม เลขคณิตคอมพิวเตอร์ ระบบ
เลขฐานสอง ตรรกะบูลีนและเกต โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลนามธรรม 

   Computer science; efficiency of algorithms; basic computer arithmetic; 
binary numbers; Boolean logic and gates; computer systems organization; operating systems; 
computer networks; data structures and abstract data types 

 

ST2022121 ตรรกะดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Logic 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ระบบจ านวนและรหัสคอมพิวเตอร์  พีชคณิตบูลีน  การออกแบบและการวิเคราะห์ 
ตรรกะคอมบิเนชันนัล ฟังก์ชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจร
นอร์หลายระดับ วงจรตรรกะแบบซีเควนเชียล ฟลิปฟล็อป วงจรนับและหน่วยความจ า 
   Number systems and computer codes; boolean algebra; design and 
analysis of combinational logic; switching function; canonical forms; karnaugh map; minimization 
techniques; multilevel NAND and NOR circuits;  sequential logic circuit; flip flop;  counter circuit 
and memory unit 
 
 
ST2022122              องค์ประกอบและสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)  
 Computer Organization and Architecture  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
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   ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจ าและมอดูลรับเข้า/ส่งออก      
หน่วยประมวลผลกลาง หัวข้อทางสถาปัตยกรรม การออกแบบชุดค าสั่งและชนิดข้อมูล การจัดระบบคอมพิวเตอร์
แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด 
   Computer system; processor; memory and input / output modules; 
central processing unit; architectural issues; instruction-set design and data types; parallel 
organization; multiple processors organizations 
 
 
ข.3 กลุ่มวิชำชีพเลือก 
ST2023301 สหกิจศึกษำทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education for Computer Science 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ปฏิบัติงานจริงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงาน
ในต าแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดท ารายงานการปฏิบัติงานหรือรายงานการ
ท าโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 
   Practice working in computer science as an actual employee according to 
the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or 
project report under the supervision of the supervisor and teacher 

ST2023302 กำรฝึกงำนทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 3(0-40-0) 
 Computer Science Practice 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องท ารายงานและมีการนิเทศจากคณาจารย์ในหลักสูตร  
   Practical training in industrial sector business sector or governmental 
departments in the field of computer science not less then 8 weeks; student is required to do 
the report and the program must provide lecturer visitation at the training site 
 
ST2023303 โปรแกรมส ำหรับส ำนักงำนสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Software for Modern Office 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   โปรแกรมส าหรับส านักงานใหม่ การใช้โปรแกรมส าหรับส านักงานแต่ละประเภท การน า
โปรแกรมส าหรับส านักงานไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย การน าเสนอและการ
จัดเก็บข้อมูล  การจัดท ารายงานและเอกสารในรูปแบบต่างๆ 
   Software for modern offices; software for individual types of offices; 
effective and updated application of software for individual offices; information presentation 
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and storage; preparation of reports and documents in various forms 

ST2023304 กำรเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Application Programming 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   เวิลด์ไวด์เว็บเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็ บ 
ส่วนประกอบพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมสารสนเทศ ภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล การออกแบบและการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กลวิธีความปลอดภัยกับโปรแกรมเว็บ กราฟิกส์และสื่อประสมบนอินเทอร์เน็ต ส่วนต่อ
ประสานแบบโต้ตอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การโปรแกรมผ่านกรอบการท างานของเอพีไอส าเร็จรูป 
   World Wide Web Technology, infrastructure for web application 
programming; elementary of information architecture; programming language; database; design 
method and development for web application; security technique for web programming; 
graphics and multimedia over internet; graphics interface for interactive on web programming; 
API framework package for web programming 
 

ST2023305 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 

 Mobile Application Development 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   สถาปัตยกรรมการให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  โทรศัพท์เคลื่อนที่  พีดีเอ เครื่องมือ
ทางซอฟต์แวร์และเอพีไอที่ต้องการส าหรับสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่การออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้และเอกลักษณ์ การปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยีทั้งที่เป็นอิสระและผูกติดเฉพาะอุปกรณ์ 
การออกแบบเชิงวัตถุกับโมเดล วิวและคอนโทรลเลอร์ การจัดการหน่วยความจ า ภาษาโปรแกรมแบบสามารถย้าย
สู่การพัฒนาบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างได้ ความปลอดภัยของข้อมูล ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
โครงร่างงานสื่อประสมและการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
   Mobile device service architecture; mobile phones; PDA; software tools 
and APIs required to build application for the mobile device; user interface designs for mobile 
devices and unique user interaction using both independent and specification technologies; 
object-oriented design using model-view-controller pattern; memory management; portable 
programming language platform; information security; mobile operating systems; multimedia and  
connectivity framework  for  mobile device 
 
 

 ST2023306  ภำษำโปรแกรมทำงเลือก  3(2-2-5)  
 Alternative Programming Language 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การศึกษาภาษาโปรแกรมหนึ่งภาษาหรือมากกว่า  ที่เป็นกรณีศึกษา  ภาษาที่เปิดสอน
อาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา และจะมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักภาษาโปรแกรมเพ่ิมเติม 
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   A comprehensive study of one or more selected programming languages; 
selected languages may vary from semester to semester and will be announced before the 
starting of each semester; the objective is to introduce students to alternative programming 
languages 

ST2023307 กำรค้นคืนสำรสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Retrieval  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022104 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การค้นคืนด้วยบูลีน การค้นคืนข้อความ การท าดัชนีข้อความ การให้คะแนนและน้ าหนัก
ของกลุ่มและเวกเตอร์สเปส   การประเมิน   การจัดกลุ่มและจ าแนกเอกสาร   การรวบรวมและท าดัชนีของเว็บการ
วิเคราะห์ลิงค ์
   Boolean retrieval; text-retrieval; text-indexing; scoring, term weighting and 
vector-space models; evaluation; document clustering and classification; web crawling and 
indexes; link analysis  
 
ST2023308 ไมโครคอนโทรเลอร์และอินเตอร์เฟส 3(2-2-5) 
 Microcontroller and Interfacing 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022121  ตรรกะดิจิทัล 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   สถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอนโทรเลอร์ ระบบบัสแบบต่างๆ อินพุทพอร์ต เอาท์พุท
พอร์ต ส่วนแสดงผล อินเตอร์รัฟ ตัวจับเวลาและตัวนับ ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นอนาล็อก 
ภาษาแอสเซมบลีและการเขียนภาษาระดับสูงเพ่ือการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อ  เพ่ือการควบคุม
ระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และพอร์ตรูปแบบอ่ืนๆ และระบบหน่วยความจ า 
   Microcontroller architecture; various types of bus system; input ports 
output ports; display; interrupt; timer/counter; analog to digital and digital to analog converter; 
assembly language and higher level language for system control; interfacing circuit design for 
external system control circuits via parallel port; serial port  and the other types of ports and 
memory system 
 
ST2023309              กำรสร้ำงตัวแปลภำษำ 3(2-2-5) 
 Compiler Construction 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   เครื่องมือแปลภาษาโปรแกรมระดับสูง การวิเคราะห์ค าศัพท์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ 
ตารางสัญลักษณ์ การตรวจชนิดข้อมูล การจัดการสภาพแวดล้อมขณะโปรแกรมท างาน การสร้างภาษากลางและ
ภาษาเครื่องและเทคนิคปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมยกตัวอย่างการสร้างคอมไพเลอร์ส าหรับ
ภาษาท่ีก าหนด 
   High-level programming language translators; lexical analysis; syntax 
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analysis; symbol table; types checking; run-time environment handling;  intermediate and 
machine code generation and code optimization; example compiler design and construction for 
specific language 
 
ST2023310 ควำมม่ันคงของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Security 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์   การก าหนดนโยบายความมั่นคง การรักษาความลับ   
ภาวะส่วนตัว    การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต 
การแก้ไขข้อมูลและการท าให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้   การเข้ารหัสลับ  ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 
การวางแผนการกู้คืนเมื่อเกิดหายนะ 
   Computer security; security policy; confidentiality privacy; volatility in 
computerized information; protection of information against unauthorized observation; 
modification and denial of service; encryption; legal and ethical issues; disaster recovery 
planning 
 
ST2023311 ระบบฐำนข้อมูลแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ 3(2-2-5) 
 Client-Server Database Systems 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022104 ระบบฐานข้อมูล 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ระบบกระจายและไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ สถาปัตกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ
ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย ตัวแบบของตัวบริการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการแบบ
ไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
การประมวลผลข้อค าถาม การควบคุมสภาวะพร้อมกัน การคืนสภาพและความปลอดภัย  
   Distributed system and client-server; architecture of client-server 
database; distributed database management systems; system model of database services; 
operating system of client-server; client-server database systems design; change control of data; 
query processing; concurrency control; recovery and security 

ST2023312 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Networks 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2022119 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อส่งสัญญาณ โครงสร้างการวางเคเบิล พ้ืนที่โทรคมนาคม 
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล แนวคิดการจัดเส้นทางระบบเครือข่าย เครือข่ายแบบไร้สาย 
   Computer networks;  transmission  media;  structured  cabling; 
telecommunication space;  networking  devices;  internet protocol;  routing concepts;  wireless 
network  
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ST2023313 ระบบปฏิบัติกำรเครือข่ำย 3(2-2-5) 
 Network Operating Systems 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ระบบปฏิบัติการเครือข่าย   การจัดการ    การติดตั้ง    การก าหนดค่าระบบเครือข่าย 
สภาพแวดล้อมแบบเสมือนจริง  การจัดการระบบบริการในเครือข่าย การบริหารเครื่องเซอร์เวอร์ การแก้ไขปัญหา
และความปลอดภัย 
   Network operating systems; management;  installation; configuring 
network;  virtual environment;  network services management;   server administration;  security 
and troubleshooting 

 
ST2023314 กำรทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Testing 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   กระบวนการทวนสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผน 
เทคนิควิธีการทดสอบและการทดสอบ เครื่องมือส าหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์กับโดเมนของ
การประยุกต์ใช้  
   Software quality verification process; software testing standards; planning; 
testing technique and testing; software testing tools; software testing aspects and application 
domains 
 
ST2023315               กำรออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งำน 3(2-2-5) 
 User Interface Design 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การ
สอบถามส ารวจความต้องการผู้ใช้งาน เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การสร้างต้นแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้งานโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในเชิงอุตสาหกรรม การสร้างชิ้นงานจ าลองได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
   User interface design; user experience management; user requirement 
gathering; user interface analysis and design techniques; prototyping and creating mock-up using 
industry-standard tools; creating simulation effectively and efficiently 
 
ST2023316 ระบบฝังตัว 3(2-2-5) 
 Embedded Systems 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
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   การออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบฝังตัว การออกแบบการเชื่อมต่อ การ
ก าหนดค่า  การติดต่อสื่อสารและการเขียนโปรแกรมบนระบบฝังตัว 
   Hardware and software design of embedded systems; designing 
interfacing;  configuring;  communication and programming on embedded systems 
 
ST2023317 กำรประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบริการแบบกลุ่มเมฆ การย้ายโปรแกรม
ประยุกต์ขึ้นบริการแบบกลุ่มเมฆ ระบบขั้นตอนการท างานที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การ
ทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผล
บนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ 
   Cloud technology; clound services; application migration to the cloud; 
workflow system using cloud computing architecture; performance testing using cloud 
computing architecture; building climatological services on cloud; opensource cloud platform 
 
 

ST2023318 วิทยำกำรข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Data Science 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   วิทยาการข้อมูล  เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  การบรรยายและสรุปข้อมูล   
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล   การจัดกลุ่มข้อมูล  โมเดลเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  การสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
พยากรณ์  เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
   Data science; techniques for quantitative data analysis; describing  and 
summarising data; analysing and visualising data; clustering; linear and non-linear models; 
predictive modelling; Big Data technologies 
 
ST2023319 กำรประมวลผลภำพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Image Processing 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ภาพดิจิทัลและการประมวลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การกรองภาพ การแบ่งส่วนภาพ 
การด าเนินการมอร์โฟโลยีกับภาพ การตรวจจับข้อมูลในภาพ การรู้จ าข้อมูลภาพ ฝึกเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน
ด้านการประมวลผลภาพ 
   Digital image and digital image processing; image transformation; image 
filtering;  image segmentation; morphological image processing; image detection; image 
recognition; practice in programming  in digital image processing application 
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ST2023320 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Selected Topic in Computer Science 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
   ศึกษาในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่ รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค
การศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ าได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม 
   This course will cover new knowledge in computer science;   the contents  
will be specified at the time this course is offered; this course may be repeated for credit only if  
the topics are different 
 
 
 
 
 
 
 
 


