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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1. หลักสูตร
หลั ก สู ต รแบ่ ง เป็ นหมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ องกั บ ที่ ก าหนดไว้ ในเกณฑ์ ม าตรฐ านหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
1.1

จำนวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

1.2

โครงสร้ ำงหลักสูตร
1.1.1

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1) กลุม่ วิชาภาษา
2) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
4) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
5) กลุม่ วิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1.2

หมวดวิชำเฉพำะ
1) กลุม่ วิชาแกน
2) กลุม่ วิชาเอก-บังคับ
3) กลุม่ วิชาเอก-เลือก
แบ่งเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก หลักสูตรปกติ
กลุม่ วิชาเอก-เลือกในสาขา
แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษำ
กลุม่ วิชาเอก-เลือกในสาขา
วิชาสหกิจศึกษา
4) กลุม่ วิชาโท หรื อวิชาเอก-เลือก*

1.1.3

หมวดวิชำเลือกเสรี

138 หน่ วยกิต
30
15
6
3
3
3

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

102
15
60
12

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต

หมำยเหตุ * สาหรับแผนก้ าวหน้ า นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนในรายวิชาของหลักสูตรต่อไปนี ้ จานวนไม่เกิน 15 หน่วยกิต
คือ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ หรื อ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย หรื อ
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

โดยนักศึกษาที่ต้องการเรี ยนแผนก้ าวหน้ าต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนปี
ั ้ ที่ 4 ที่เลือกศึกษาในแผนการศึกษาปกติ มีผลการเรี ยน
เฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป และลงทะเบียนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ โดย ต้ องศึกษาและสอบผ่าน
รายวิชาแกนและกลุม่ วิชาเอก-บังคับ ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกาหนด หรื อ
2. เป็ นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชนปี
ั ้ ที่ 4 ที่มีผลการเรี ยนเฉลีย่ นสะสมตังแต่
้ 2.75 ขึ ้นไป ในกลุม่
วิชาแกนและกลุม่ วิชาเอก-บังคับ และลงทะเบียนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตร
กาหนด
3. ในกรณี ที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโดยคานึงถึง
มาตรฐานการศึกษา แบบระบบการศึกษาก้ าวหน้ าที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด

1.3

รำยวิชำในแต่ ละหมวดวิชำและจำนวนหน่ วยกิต
1.1.1

รหัสวิชำ
รหัส วิช าประกอบด้ ว ย 2 หลักแรกเป็ นตัว อัก ษร และตามด้ วยตัวเลข 3 หลัก มี

ความหมายดังนี ้
1) รหัสวิชำหมวดศึกษำทั่วไป (30 หน่ วยกิต)
หลักที่ 1
H = รับผิดชอบโดยคณะมนุษยศาสตร์
S = รั บ ผิ ด ชอบโดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
B = รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ
หลักที่ 2
G = หมวดศึกษาทัว่ ไป
หลักที่ 3
0 = รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
2) รหัสวิชำแกน
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์
SC = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์

หลักที่ 3

1 = ชันปี
้ ที่ 1
2 = ชันปี
้ ที่ 2
3 = ชันปี
้ ที่ 3
4 = ชันปี
้ ที่ 4
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 – 99
3) รหัสวิชำเอก
หลักที่ 1

B = คณะบริหารธุรกิจ
A = คณะบัญชี
E = คณะเศรษฐศาสตร์
H = คณะมนุษยศาสตร์
S = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
C = คณะนิเทศศาสตร์
N = คณะวิศวกรรมศาสตร์
L = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 2
ใช้ อั ก ษรย่ อ ภาษาอั ง กฤษแทนสาขาวิ ช า
(ยกเว้ นคณะที่ ไ ม่มี ส าขาวิช า คือ คณะบัญ ชี
เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ให้ ใช้ เหมือนรหัส
วิชาแกน คือ AC EC และ LW ตามลาดับ)
P = สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
I = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักที่ 3
1 = ชันปี
้ ที่ 1
2 = ชันปี
้ ที่ 2
3 = ชันปี
้ ที่ 3
4 = ชันปี
้ ที่ 4
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 – 99

4) รหัสวิชำเลือกเสรี (6 หน่ วยกิต)
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์
SC = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 3
0 = หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
5) รหัสวิชำโท (15 หน่ วยกิต)
หลักที่ 1
B = คณะบริหารธุรกิจ
A = คณะบัญชี
E = คณะเศรษฐศาสตร์
H = คณะมนุษยศาสตร์
S = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
C = คณะนิเทศศาสตร์
N = คณะวิศวกรรมศาสตร์
L = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 2
X = กลุม่ วิชาโท
หลักที่ 3 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 001 เป็ นต้ นไป
6) รหัสของวิชำที่ขอรับบริกำรจำกคณะอื่น
หลักที่ 1 - 2 คณะที่ให้ บริการ
BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์
SC = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 3
9 = วิชาที่ให้ บริการนอกคณะ
หลักที่ 4
คณะที่เป็ นเจ้ าของวิชาใช้ ตวั เลขแทน ดังนี ้
1 = คณะบริหารธุรกิจ
2 = คณะบัญชี
3 = คณะเศรษฐศาสตร์

หลักที่ 5

1.1.2

4 = คณะมนุษยศาสตร์
5 = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6 = คณะนิเทศศาสตร์
7 = คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 = คณะนิติศาสตร์
ลาดับวิชาตังแต่
้ 1-9

รำยวิชำ
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 หน่ วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษา

รหัสวิชำ
HG008
HG009
HG010

ชื่อวิชำ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)

15 หน่วยกิต
จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรื อ คะแนน
TOEIC 250 หรื อ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG010
หรื อ คะแนน
TOEIC 350 หรื อ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG011
หรื อ คะแนน
TOEIC 450 หรื อ
เทียบเท่า

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)

3 (3-0-6)

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)

3 (3-0-6)

หมำยเหตุ สาหรับกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ ในคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อขอยกเว้ นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้ องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้ เสร็ จสิ ้นภายในภาคเรี ยนที่ 2
ของปี การศึกษาที่ 2 ที่นกั ศึกษาเข้ าศึกษา ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถได้ รับ
การยกเว้ นวิชาภาษาอังกฤษได้ ทกุ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และต้ องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอน
ในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้ นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป) ทดแทนให้ ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้ รับการ
ยกเว้ น เพื่อให้ มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด

- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
คณิตศาสตร์ และสถิตสิ าหรับชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily
Life)

SG005

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชำ
BG002

ชื่อวิชำ
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)

HG022

ชื่อวิชำ
การบริ หารตนเอง
(Self-Management)

-

3 หน่วยกิต

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชำ

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

- กลุม่ วิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
รหัสวิชำ
HG032

ชื่อวิชำ
ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)

3 หน่วยกิต

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

2) หมวดวิชำเฉพำะ 102 หน่ วยกิต
2.1) กลุ่มวิชำแกน
รหัสวิชำ
AC951
SC113
SC121
SC218
SP322

ชื่อวิชำ
หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
(Introduction to Accounting)
แคลคูลสั 1
(Calculus 1)
สถิติ 1
(Statistics 1)
โครงสร้ างไม่ตอ่ เนื่อง
(Discrete Structures)
ศาสตร์ การคานวณทางคอมพิวเตอร์
(Computational Science)

15 หน่ วยกิต
จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
-

2.2) กลุ่มวิชำเอก-บังคับ

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

60 หน่ วยกิต

กลุม่ ประเด็นด้ านองค์การและระบบสารสนเทศ (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชำ
SP318

ชื่อวิชำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

กลุม่ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชำ
SP206

SP303
SP402

ชื่อวิชำ
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)
ระบบจัดการฐานข้ อมูล
(Database Management Systems)
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Senior Project in Computer Science)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

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

สอบผ่านวิชา
เอกบังคับทังหมด
้

กลุม่ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชำ
SP207
SP210

SP304
SP316

ชื่อวิชำ
โครงสร้ างข้ อมูล
(Data Structures)
ระเบียบวิธีและการออกแบบเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Design and
Methodology)
การพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP106

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP303

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP304

กลุม่ โครงสร้ างพื ้นฐานของระบบ (33 หน่วยกิต)
รหัสวิชำ
SP104
SP105

SP106

SP107
SP202
SP208
SP211

SP212
SP302
SP323

ชื่อวิชำ
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Introduction to Computer Systems)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Computer Programming
Fundamentals)
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื ้องต้ น
(Introduction to the Object-Oriented
Programming)
เทคโนโลยีเว็บเบื ้องต้ น
(Introduction to Web Technology)
ระบบปฏิบตั กิ าร
(Operating Systems)
การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทมึ
(Algorithm Analysis and Design)
การโปรแกรมเชิงวัตถุขนสู
ั้ ง
(Advanced Object-Oriented
Programming)
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
(Computer Graphics)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
การประมวลผลเครื อข่าย

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP207

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP210

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

รหัสวิชำ

SP324

ชื่อวิชำ

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)

(Net-centric Computing)
การโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP107

กลุม่ ฮาร์ ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชำ
SP201

ชื่อวิชำ
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

2.3) กลุ่มวิชำเอก-เลือก

12 หน่ วยกิต

- แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกในกลุม่ วิชาเอกเลือก
จานวน 12 หน่วยกิต
- แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา เลือกวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต
กลุม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

SP308

หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
(Special Topics in Computer Science I)
หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
(Special Topics in Computer Science II)
หัวข้ อพิเศษทางปฏิบตั กิ ารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
(Special Topics in Computer Science
Workshop I)
หัวข้ อพิเศษทางปฏิบตั กิ ารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2

SP309
SP325

SP326

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ
เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วย
ตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

รหัสวิชำ

SP328

SP406
SP410
SP412
SP414
SP417
SP418

ชื่อวิชำ
(Special Topics in Computer Science
Workshop II)
การทาเหมืองข้ อมูลและการค้ นหาองค์
ความรู้
(Data Mining and Knowledge
Discovery)
ระบบเรี ยลไทม์
(Real-Time Systems)
ระบบฐานความรู้
(Knowledge-Based Systems)
โรโบติกส์
(Robotics)
การคานวณบนพื ้นฐานของคอมโพเน้ นท์
(Component-Based Computing)
การแปลภาษาโปรแกรม
(Program Language Translation)
ระบบแบบกระจาย
(Distributed Systems)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ
เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วย
ตนเอง)

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP202

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP302

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP201

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP323

กลุม่ ฐานข้ อมูล
รหัสวิชำ
SP422

ชื่อวิชำ
ฐานข้ อมูลแบบกระจายและแบบวัตถุ
(Distributed and Object Databases)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน SP303

กลุม่ พัฒนาระบบสารสนเทศ
รหัสวิชำ
SP317
SP329
SP423

SP424
SI421

SI422

ชื่อวิชำ
การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ในธุรกิจ
(Computer Application in Business)
ภาษาสคริ ปต์
(Scripting Languages)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
(Application Development for Mobile
Devices)
การพัฒนาเว็บสาหรับองค์กรขนาดใหญ่
(Enterprise Web Development)
การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information Technology Audit and
Control)
จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Ethics and
Law)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP105

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP105

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP107

3 (3-0-6)

หน่วยกิตสะสม
มากกว่า 100
หน่วยกิต

3 (3-0-6)

หน่วยกิตสะสม
มากกว่า 100
หน่วยกิต

กลุม่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

SP426

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
(Software Project Management)
การกาหนดและการจัดการความต้ องการ
ทางซอฟต์แวร์

SP427

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน SP316
3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP316

(Software Requirement Specification
and Management)
SP428
SP429

การทดสอบซอฟต์แวร์
(Software Testing)
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
(Software Architecture)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP316

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP316

กลุม่ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
รหัสวิชำ
SP419
SP420
SP421

ชื่อวิชำ
การสื่อสารแบบไร้ สายและแบบเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Communication)
การจัดการเครื อข่าย
(Network Management)
ความมัน่ คงของเครื อข่ายและข้ อมูล
(Network and Data Security)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ
เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วย
ตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน SP323
3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP323

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP323

กลุม่ คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์และมัลติมีเดีย
รหัสวิชำ
SP330
SP331
SP425

ชื่อวิชำ
การพัฒนาระบบสื่อประสม
(Multimedia Systems Development)
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
(Computer Animation)
การประมวลภาพดิจิตอล
(Digital Image Processing)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP212

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP212

(เฉพาะ แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต)
สหกิจศึกษา
รหัสวิชำ
SP800

ชื่อวิชำ
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
6 (0-40-20)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6
ภาคการศึกษา หรื อ
คณบดีให้ ความ
เห็นชอบ

2.4) กลุ่มวิชำโท

15 หน่ วยกิต

ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกลุม่ วิชาโทหรื อกลุ่มวิชาเอกเลือก โดยวิชาโทให้ เลือก
ตามที่ต้องการในกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรื อเลือกเป็ นรายวิชาโทในรายวิชาโทที่เปิ ดให้ เรี ยนในมหาวิทยาลัย
หรื อเลือกเรี ยนในกลุม่ วิชาเอก-เลือก ของสาขาวิชาให้ ครบ 15 หน่วยกิต กลุม่ วิชาโทนอกคณะที่เปิ ดสอนให้ นกั ศึกษา
เลือกเรี ยนเป็ นวิชาโท ไม่เกิน 15 หน่วยกิต มีดงั นี ้
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
 วิชาโทบังคับ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชำ
BX001

BX003

ชื่อวิชำ
หลักการจัดการ
(Principles of Management
(เทียบเท่า
BA921 องค์การและการ
จัดการคณะบัญชี))
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
(Human Resource Management in
Organizations)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชำ

BX004

BX005

BX012

ชื่อวิชำ

การเงินธุรกิจเบื ้องต้ น
(Introduction to Business Finance
(เทียบเท่า BA923 การเงินธุรกิจ คณะ
บัญชี))
EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ )
การจัดการการปฏิบตั กิ าร
(Operations Management)
(เทียบเท่า BA924 การจัดการการ
ปฏิบตั ิการ (คณะบัญชี))
การบริ หารการตลาด
(Marketing Management)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

 วิชาโทเลือก
ในกรณีที่นกั ศึกษาเคยศึกษาวิชาใดหรื อวิชาที่เทียบเท่าในกลุม่ วิชาโทบังคับมาก่อน ให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยน
วิชาดังต่อไปนี ้ทดแทนให้ ครบ 15 หน่วยกิต
รหัสวิชำ
BX006

BX007

ชื่อวิชำ
การจัดการธุรกิจข้ ามชาติ
(Multinational Business
Management)
การบริ หารการเงิน
(Financial Management)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน BX001
หรื อ BA921
หรื อเทียบเท่า
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน BX004
หรื อ BA205
หรื อ BA923
หรื อ EC204
หรื อเทียบเท่า

รหัสวิชำ
BX009

BX010

BX011

สำขำวิชำบัญชี

ชื่อวิชำ
การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสาร
การตลาด
(Promotion and Marketing
Communication)
(เทียบเท่า BK304 การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ คณะ)
(บริหารธุรกิจ
BX304 การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (คณะบริหารธุรกิจ))
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์
(Human Resource Recruitment and
Selection)
(เทียบเท่า BH303 การสรรหาและการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (คณะ
บริหารธุรกิจ))
การเจรจาต่อรอง
(Negotiation)
(เทียบเท่า BM305 การเจรจาต่อรอง
(คณะบริหารธุรกิจ)
BX503 การเจรจาต่อรอง (คณะ
บริหารธุรกิจ))

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน BX012
หรื อ BA201
หรื อ BA922
หรื อเทียบเท่า

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BH302
หรื อ BX003
หรื อเทียบเท่า

3 (3-0-6)

-

นักศึกษาที่เลือกเรี ยนวิชาโทคณะบัญชีต้องเรี ยนวิชาโทบังคับจานวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต และเลือก
เรี ยนวิชาโทเลือกอีก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต รวม 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิ จ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเรี ยน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรของคณะซึ่งเทียบเท่ากับวิชาโทบังคับ ให้ เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาโทเลื อก
เพิ่มเติมเพื่อให้ ครบ 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชำ
AX 001

ชื่อวิชำ
การบัญชีเบื ้องต้ น
(Introduction to Accounting)
เที ย บเท่ า AC911 หลั ก การบั ญ ชี 1

AC914 หลักการบัญชี
AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
AC951 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
AX 002 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
(Intermediate Accounting 1)

AX 003

การบัญชีชนกลาง
ั้
2
(Intermediate Accounting 2)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
–

3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

สอบผ่าน AX001
หรื อ AC911 หรื อ
AC914 หรื อ
AC931 หรื อ
AC951
สอบผ่าน AX001
หรื อ AC911 หรื อ
AC914 หรื อ
AC931 หรื อ
AC951

รหัสวิชำ
AX 004

ชื่อวิชำ
การบัญชีต้นทุน
(Cost Accounting)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
สอบผ่าน AX001
หรื อ AC911 หรื อ
AC914 หรื อ
AC931 หรื อ
AC951

 วิชาโทเลือก
รหัสวิชำ
AX 005
AX 006
AX 007
AX 008
AX 009

AX 010

ชื่อวิชำ
การบัญชีบริหาร
(Managerial Accounting)
การภาษี อากร 1
(Taxation 1)
ระบบสารสนเทศเบื ้องต้ น
(Introduction to Information Systems)
การบัญชีภาษี อากร
(Tax Accounting)
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อม
(Environmental Management
Accounting)
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
(Financial Reporting and Analysis)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
สอบผ่าน AX004
3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

–

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AX002
และ AX006
สอบผ่าน AX005

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

สอบผ่าน AX002
และ AX003

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
นักศึกษาเลือกเรี ยน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
1) นักศึกษาคณะอื่นที่เคยเรี ยนวิชา เศรษฐศำสตร์ เบือ้ งต้ น หรื อ หลักเศรษฐศำสตร์ 1 คู่กับ หลัก
เศรษฐศำสตร์ 2 หรือวิชำที่เทียบเท่ ำ ให้ เลือกเรี ยน 5 วิชำ จาก 7 วิชำ คือ EX001 ถึง EX007
2) นักศึกษาคณะอื่นที่ไม่ เคยเรียนวิชำ เศรษฐศำสตร์ เบือ้ งต้ น หรื อ หลักเศรษฐศำสตร์ 1 คูก่ บั หลัก
เศรษฐศำสตร์ 2 หรื อวิชำที่เทียบเท่ ำ บังคับให้ เรี ยนวิชำ EX008 เศรษฐศำสตร์ เบือ้ งต้ น 1 วิชำ และเลือก
วิชำอื่นอีก 4 วิชำ จำก 7 วิชำ ที่เหลือ
จำนวนหน่ วยกิต
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
EX001
เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
(Economics in Daily Life)
EX002
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
(Thai Economy Studies)
EX003
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Economy Studies)
EX004
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์
3 (3-0-6)
(Philosophy of Sufficiency Economy
and Applications)
EX005
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมเบื ้องต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Environmental
Economics)
EX006
เศรษฐศาสตร์ การเงินเบื ้องต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Monetary Economics)
EX007
ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
(Business and Public Policy)
EX008
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Economics)
สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ

กลุ่ม วิช าโทสาขาวิช าภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารธุ ร กิ จ เปิ ด ให้ นัก ศึก ษาสาขาอื่ น (ยกเว้ น นักศึก ษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล) และคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
รหัสวิชำ
HX001
HX002
HX003
HX004
HX005

ชื่อวิชำ
การสื่อสารธุรกิจ 1
(Business Communication 1)
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Conversation)
เทคนิคการอภิปราย
(Discussion Techniques)
การสื่อสารธุรกิจ 2
(Business Communication 2)
การเขียนทางธุรกิจ
(Writing for Business)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)

-

3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX002

3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX001

3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX004

สำขำวิชำภำษำอังกฤษและกำรแปล
กลุม่ วิชาโทสาขาวิชาอังกฤษและการแปลเปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่น (ยกเว้ น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ) และคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
รหัสวิชำ
HX101
HX102

HX104

ชื่อวิชำ
การเขียนภาษาอังกฤษ
(English Writing)
การแปลอังกฤษ-ไทยเบื ้องต้ น
(Introduction to English-Thai
Translation)

การแปลข่าวและสารคดี 1
(News and Documentary

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)

-

3 (1-4-4)

ศึกษาก่อน HX102

รหัสวิชำ

HX105

HX106

ชื่อวิชำ
Translation 1)
การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1
(Business and Public Relations
Translation 1)
ภาษาอังกฤษจากสื่อ
(English from the Media)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (1-4-4)

ศึกษาก่อน HX102

3 (1-4-4)

-

สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น
กลุ่ ม วิ ช าโทสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ นเปิ ดให้ นั ก ศึ ก ษาสาขาอื่ น และคณะอื่ น มาเลื อ กเรี ยนไ ด้
จานวน 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
รหัสวิชำ
HX201
HX202
HX203
HX204
HX205

ชื่อวิชำ
ภาษาญี่ปนุ่ 1
(Japanese 1)
ภาษาญี่ปนุ่ 2
(Japanese 2)
ภาษาญี่ปนุ่ 3
(Japanese 3)
ภาษาญี่ปนุ่ 4
(Japanese 4)
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
(Japanese Conversation 1)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX201

3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX202

3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX203

3 (1-4-4)

สอบผ่าน HX202

สำขำวิชำภำษำจีน
วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีนที่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่น หรื อคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 15 หน่วยกิต
โดยนักศึกษาต้ องเรี ยนวิชาโทบังคับจานวน 3 รายวิชา และเลือกเรี ยนวิชาโทเลือกอีก 2 รายวิชา
 วิชาโทบังคับ หน่วยกิต 9
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

HX306

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
(Chinese for Communication 1)
HX307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
(Chinese for Communication 2)
HX308 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3
(Chinese for Communication 2)
 วิชาโทเลือก 6 หน่วยกิต

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX306

3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX307

ให้ เลือกเรี ยนในกลุม่ วิชาโทเลือกเพิ่มเติมอีก 2 รายวิชา เพื่อให้ ครบ รายวิชาตามที่หลักสูตรกาหนด 5
รหัสวิชำ
HX309
HX310
HX311

HX312

ชื่อวิชำ
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจขันพื
้ ้นฐาน
(Elementary Chinese for Business)
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
(Business Chinese for Tourism)
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบันเทิง
)Business Chinese for
Entertainment)
วัฒนธรรมทางธุรกิจของจีน
(Chinese Business Culture )

สำขำวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
สอบผ่าน HX308
3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX308

3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX308

3 (2-2-5)

สอบผ่าน HX308

กลุม่ วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่น หรื อคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน
15 หน่วยกิต โดยเลือกเรี ยน 5 รายวิชา จาก 6 รายวิชา ต่อไปนี ้
กลุ่มวิชำภำษำไทยเพื่อธุรกิจ
รหัสวิชำ
HX416
HX417
HX418

HX419
HX420

HX421

ชื่อวิชำ
ภาษาไทยธุรกิจ
(Business Thai)
ภาษาในสังคมไทย
(Language in Thai Society)
ภาษาไทยสาหรับการนาเสนอต่อประชุม
ชน
(Thai Language for Public
Presentation)
วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
(Contemporary Thai Literary Works)
ศิลปะการเขียนเพื่อสื่อร่วมสมัย
(Art of Writing for Contemporary
Media)
การสัมภาษณ์ในงานอาชีพ
(Interview in Career Professionals)

สำขำวิชำสำรสนเทศศึกษำ

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (6-0-3)

-

3 (2-2-5)

-

3 (6-0-3)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาที่เปิ ดให้ นักศึกษาสาขาอื่น หรื อคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 7
รายวิชา เลือกเรี ยนจานวน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
รหัสวิชำ
HX501
HX503
HX504
HX506
HX507

HX508
HX509

ชื่อวิชำ
ธุรกิจสารสนเทศ
(Information Business)
การตลาดเพื่อธุรกิจสารสนเทศ
(Marketing for Information Business)
การจัดการสารสนเทศสานักงาน
(Office Information Management)
การบริ การ
(Services)
การสืบค้ นสารสนเทศธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
(Information Searching for Business
and Industry)
คลังความรู้
(Knowledge Repositories)
การพัฒนาสื่อประสมเพื่อธุรกิจ
สารสนเทศ
(Multimedia Development for
Information Business)

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

รหัสวิชำ
CX001

CX002
CX003
CX006
CX007

CX008

ชื่อวิชำ
นิเทศศาสตร์ เบื ้องต้ น
(Introduction to Communication
Arts)
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
(Communication for Development)
การโฆษณากับสังคม
(Advertising and Society)
วารสารศาสตร์ สากล
(International Journalism)
กิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
นานาชาติ
(International Broadcasting)
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
(Fundamentals of Strategic
Communication)

สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3(6-0-3)
-

3(6-0-3)

-

3(6-0-3)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน CX001

รหัสวิชำ
NX001

NX002

NX003
NX004

NX005

ชื่อวิชำ
เทคโนโลยีระบบสื่อสาร
(Technology of Communication
Systems)
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใน
อนาคต
(Computer Innovation and Future
Technology)
การจัดการไฟฟ้าและพลังงาน
(Electrical and Energy Management)
การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ
ปฏิบตั งิ าน
(Productivity Improvement in
Operating Systems)
โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ
(Logistics for Competitiveness in
Global Business)

สำขำวิชำนิตศิ ำสตร์

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชำ
LX001
LX002
LX003

LX004

LX005

LX006

ชื่อวิชำ
หลักกฎหมายทัว่ ไป
(General Principles of Law)
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมเบื ้องต้ น
(Introduction to Environment Law)
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความ
รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบื ้องต้ น
(Introduction to Consumer Protection
Law and Product Liability Law)
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ
เบื ้องต้ น
(Introduction to Law of Business
Crime)
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เบื ้องต้ น
(Introduction to Securities and
Securities Exchange Law)
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่าง
ประเทศเบื ้องต้ น
(Introduction to International
Investment Law)

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัต-ิ เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
ศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน LX001
หรื อ LW931
ศึกษาก่อน LX001
หรื อ LW931

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน LX001
หรื อ LW931

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน LX001
หรื อ LW931

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน LX001
หรื อ LW931

3) หมวดวิชำเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นัก ศึก ษาสามารถเลื อ กลงทะเบี ย นรายวิ ช าใดๆ ที่ เ ปิ ด ในคณะต่า งๆ ของ
มหาวิ ท ยาลัย หอการค้ า ไทย หรื อ มหาวิ ท ยาลัย ในประเทศ หรื อ มหาวิ ท ยาลัย ต่ า งประเทศที่ มี สัญ ญากั บ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสอดคล้ องกับระบบวิชาต่อเนื่อง
1.4

แสดงแผนกำรศึกษำ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถลงทะเบียนในช่วง 4 ปี การศึกษา ดังนี ้
3.1.4.1 หลักสูตร 4 ปี (แผน ก หลักสูตรปกติ)

แผนปกติ
ชัน้ ปี 1 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ
BG002
HG008
HG009
SG005
SP104
SP105

ชื่อวิชำ
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Introduction to Computer Systems)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Computer Programming Fundamentals)
รวม

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

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

-
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ชัน้ ปี 1 / ภำคปลำย
รหัสวิชำ

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชำ

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)

HG022

การบริหารตนเอง
(Self-Management)
แคลคูลสั 1
(Calculus 1)
สถิติ 1
(Statistics 1)
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื ้องต้ น
(Introduction to the Object-Oriented Programming)
เทคโนโลยีเว็บเบื ้องต้ น
(Introduction to Web Technology)
รวม

SC113
SC121
SP106
SP107

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน HG009
หรื อ คะแนน TOEIC
250 หรื อเทียบเท่า

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

18

ชัน้ ปี 2 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ
AC951

ชื่อวิชำ
หลักการบัญชีเบื ้องต้ น

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

ชัน้ ปี 2 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ

HG011
HG032
SC218
SP206
SP207
SP210

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)

ชื่อวิชำ
(Introduction to Accounting)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)

3 (3-0-6)

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)
โครงสร้ างไม่ตอ่ เนื่อง
(Discrete Structures)
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)
โครงสร้ างข้ อมูล
(Data Structures)
ระเบียบวิธีและการออกแบบเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Design and Methodology)
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน HG010
หรื อ คะแนน TOEIC
350 หรื อเทียบเท่า

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP106
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ชัน้ ปี 2 / ภำคปลำย
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)

SP201

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)
การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทมึ
(Algorithm Analysis and Design)
การโปรแกรมเชิงวัตถุขนสู
ั้ ง
(Advanced Object-Oriented Programming)
ระบบจัดการฐานข้ อมูล
(Database Management Systems)
วิชาโทหรือวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

SP208
SP211
SP303

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน HG011
หรื อ คะแนน TOEIC
450 หรื อเทียบเท่า

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP207

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP210

3 (2-2-5)

-

3
18

ชัน้ ปี 3 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ
SP202
SP302
SP304
SP322
SP323

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชำ
ระบบปฏิบตั ิการ
(Operating Systems)
ปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
การพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development)
ศาสตร์ การคานวณทางคอมพิวเตอร์
(Computational Science)
การประมวลผลเครือข่าย
(Net-centric Computing)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน SP201

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP303

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3
3
21

ชัน้ ปี 3 / ภำคปลำย
รหัสวิชำ
SP212
SP316
SP318
SP324

ชื่อวิชำ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
(Computer Graphics)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)
การโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP304

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP107

3
3
18

ชัน้ ปี 4 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ
SG004

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชำ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

3
3
3
12

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

ชัน้ ปี 4 / ภำคปลำย
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

SP402

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Senior Project in Computer Science)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโทหรือวิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (0-6-3)
3
3
3
12

3.1.4.2 หลักสูตร 4 ปี (แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษำ)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
สอบผ่านวิชาเอกบังคับ
ทังหมด
้

-

ชัน้ ปี 1 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ
BG002
HG008
HG009
SG005
SP104
SP105

ชื่อวิชำ
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Introduction to Computer Systems)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Computer Programming Fundamentals)
รวม

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

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

-

18

ชัน้ ปี 1 / ภำคปลำย
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)

HG022

การบริหารตนเอง
(Self-Management)
แคลคูลสั 1
(Calculus 1)
สถิติ 1
(Statistics 1)
การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื ้องต้ น
(Introduction to the Object-Oriented Programming)
เทคโนโลยีเว็บเบื ้องต้ น
(Introduction to Web Technology)
รวม

SC113
SC121
SP106
SP107

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน HG009
หรื อ คะแนน TOEIC
250 หรื อเทียบเท่า

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

18

ชัน้ ปี 2 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ
AC951
HG011
HG032
SC218
SP206
SP207
SP210

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)

ชื่อวิชำ
หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
(Introduction to Accounting)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)

3 (3-0-6)

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)
โครงสร้ างไม่ตอ่ เนื่อง
(Discrete Structures)
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)
โครงสร้ างข้ อมูล
(Data Structures)
ระเบียบวิธีและการออกแบบเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Design and Methodology)
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน HG010
หรื อ คะแนน TOEIC
350 หรื อเทียบเท่า

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP106

21

ชัน้ ปี 2 / ภำคปลำย
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)

SP201

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)
การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทมึ
(Algorithm Analysis and Design)
การโปรแกรมเชิงวัตถุขนสู
ั้ ง
(Advanced Object-Oriented Programming)
ระบบจัดการฐานข้ อมูล
(Database Management Systems)
วิชาโท 1 วิชา
รวม

SP208
SP211
SP303

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน HG011
หรื อ คะแนน TOEIC
450 หรื อเทียบเท่า

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP207

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP210

3 (2-2-5)

-

3
18

ชัน้ ปี 3 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ
SP202
SP302
SP304
SP322
SP323

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชำ
ระบบปฏิบตั ิการ
(Operating Systems)
ปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
การพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Development)
ศาสตร์ การคานวณทางคอมพิวเตอร์
(Computational Science)
การประมวลผลเครือข่าย
(Net-centric Computing)
วิชาโท 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน SP201

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP303

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3
3
21
ชัน้ ปี 3 / ภำคปลำย

รหัสวิชำ
SP212
SP316
SP318
SP324

ชื่อวิชำ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
(Computer Graphics)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)
การโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SP304

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SP107

3
3
18

ชัน้ ปี 4 / ภำคต้ น
รหัสวิชำ

ชื่อวิชำ

SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Senior Project in Computer Science)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาโท 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

SP402

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (0-6-3)

สอบผ่านวิชาเอกบังคับ
ทังหมด
้

3
6
3
18

-

ชัน้ ปี 4 / ภำคปลำย
รหัสวิชำ
SP800

ชื่อวิชำ
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

รวม

จำนวนหน่ วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติศึกษำด้ วยตนเอง)
6 (0-40-20)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6
ภาคการศึกษา หรือ
คณบดีให้ ความ
เห็นชอบ

6

หมำยเหตุ: - คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนได้ ตามความเหมาะสมซึง่ จะมี
ประกาศแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรี ยนที่เหมาะสม

1.5

คำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 30 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มวิชำภำษำ 15 หน่ วยกิต

HG008

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Thai Language for Communication)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็ นระบบให้ สามารถสื่อสารได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพ

HG009

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
(English for Communication 1)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
พัฒ นาทัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารในชีวิต ประจาวัน โดยเน้ น
ทัก ษะการฟั ง เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาสันๆ
้
การพูดทักทาย เริ่ มต้ นสนทนา แนะนาตนเอง ต้ อนรับ ถามและตอบข้ อมูลอย่างง่าย
การอ่านข้ อความระดับย่อหน้ าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็น
การเขียนข้ อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
(English for Communication 2)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรื อ คะแนน
TOEIC 250 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะ
การฟั งเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาที่ซบั ซ้ อนขึ ้น
การมี ส่ว นร่ ว มในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิด เห็ น การพูด ใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน รวมทังการน
้
าเสนอและเปรี ยบเทียบข้ อมูลทาง
ธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้ อความในหัวข้ อที่หลากหลาย และสามารถสรุ ปเรื่ องได้ การ
เขียนข้ อความในหัวข้ อที่หลากหลายทังในรู
้ ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
(English for Communication 3)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรื อ คะแนน
TOEIC 350 หรื อเทียบเท่า

พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจาวัน ซึ่ง
เป็ นการบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการสนทนาทางโทรศัพท์
การนาเสนอข้ อมูลเกี่ ยวกับบริ ษัท สินค้ า และบริ การ การเปรี ยบเที ยบและวิเคราะห์
ข้ อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึก ภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านข่าวที่
เกี่ยวกับธุรกิจและสรุปใจความสาคัญในเรื่ องที่อา่ น
HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
(English for Communication 4)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรื อ คะแนน
TOEIC 450 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจาวัน ซึ่ง
เป็ นการบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการประชุม การเจรจา
ต่อรองทางธุ รกิ จ เบื อ้ งต้ น และ การสัม ภาษณ์ ง านในสถานการณ์ จ าลอง การเขี ย น
จดหมายสมัครงาน และประวัติส่วนตัวในรูปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
อ่านบทความและสรุปความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบนั รวมทังการสื
้
่อสารทาง
ธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

1.2 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ 6 หน่ วยกิต
SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Science and Technology)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สมัยใหม่ นวัตกรรม และการสร้ าง
องค์ ค วามรู้ ใหม่ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่อ
สภาพแวดล้ อม พลังงาน ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เศรษฐกิจ ธุรกิจ
และสังคม

SG005

คณิตศาสตร์ และสถิตสิ าหรับชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี

3 (3-0-6)

ความสาคัญและบทบาทของคณิตศาสตร์ และสถิตทิ ี่มีตอ่ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และสถิตทิ ี่ใช้ ในชีวิตประจาวันและธุรกิจ การใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล.
1.3 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 3 หน่ วยกิต
BG002

ธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Business)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หลักการและการประยุกต์ใช้ ความรู้ พื ้นฐานทางด้ านธุรกิจ รู ปแบบการทาธุรกิจ
สมัยใหม่ ความรู้ เบื ้องต้ นทางด้ านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมายธุรกิจ
และสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.4 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 3 หน่ วยกิต
HG022

การบริหารตนเอง
3 (3-0-6)
(Self-Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หลัก การและการประยุก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เรื่ อ งความแตกต่า งระหว่ า งบุค คลทาง
จิ ต วิ ท ยา พฤติ ก รรมทางสัง คมของบุ ค คลและกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ การเรี ย นรู้
แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การมีวฒ
ุ ิภาวะ และสุขภาวะ การนาและการทางาน
เป็ นทีม การจัดการความขัดแย้ ง อย่างสร้ างสรรค์ หลักการคิดและการใช้ เหตุผล การ
วิเคราะห์และเข้ าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และนาไปสู่การรู้ จักตนเอง เข้ าใจผู้อื่น และ
ปรับตัวได้ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิต

1.5 กลุ่มวิชำพัฒนำคุณภำพชีวิต 3 หน่ วยกิต
HG032

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี

3 (3-0-6)

ความรู้ และทักษะที่จาเป็ นในการดารงชีวิตเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม การเมือง
และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย การเปลี่ ย นแปลงของสัง คมโลกที่ มี ต่ อ
เศรษฐกิจ และสังคมไทยและกลุ่ม ประเทศอาเซียน ตลอดจนความแตกต่างทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ทักษะทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทังการพั
้
ฒนา
บุคลิกภาพ การสมาคม และการสร้ างความน่าเชื่อถือในสังคม
2. หมวดวิชำเฉพำะ 102 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำพืน้ ฐำนเฉพำะด้ ำน 18 หน่ วยกิต
AC951

หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
3 (2-2-5)
(Introduction to Accounting)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับบัญชี หลักการบันทึกในสมุดบันทึกรายการขันตอน
้
และ
ผ่านไปยังสมุดบันทึกรายการขันปลาย
้
สาหรับกิจการบริ การและซือ้ ขายสินค้ ารวมถึง
การซือ้ ขายสินค้ าต่างประเทศ การจัดทางบทดลอง งบการเงิน โดยเฉพาะงบกาไร
ขาดทุน งบดุล งบการแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้ าของและงบกระแสเงินสด

SC113

แคลคูลสั 1
3 (3-0-6)
(Calculus 1)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
เส้ นตรง ภาคตัดกรวย และอสมการ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชนั หนึ่งตัว
แปร อนุพนั ธ์ ของฟั งก์ชนั พีชคณิต ฟั งก์ชนั ลอการิ ทึม ฟั งก์ชนั เอ็กซ์โพเนนเชียล และ
ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ การประยุกต์ใช้ อนุพนั ธ์ในทางธุรกิจ ปริ พนั ธ์จากัดเขตและไม่จากัด
เขต เทคนิ ค การหาปริ พัน ธ์ โ ดยการแทนค่า การแยกส่ว น การท าเป็ น เศษส่ว นย่อ ย
การประยุกต์ใช้ ปริพนั ธ์ในปัญหาธุรกิจ

SC121

สถิติ 1
3 (3-0-6)
(Statistics 1)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ความหมาย ขอบข่ายของสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็ น ตัวแปรเชิงสุ่ม
การเลือกตัวอย่าง การแจกแจงค่าที่ได้ จากตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมติฐ านส าหรั บ ประชากรเดี ย วทัง้ วิ ธี พ าราเมตริ ก และนอนพาราเมตริ ก การหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
SC218

โครงสร้ างไม่ตอ่ เนื่อง
3 (3-0-6)
(Discrete Structures)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
แนวคิดของเซตและฟั งก์ชนั วิธีการนับจานวนแบบต่างๆ ของวัตถุที่สามารถแยก
เป็ นส่วน ฟั งก์ชนั ก่อกาเนิด คุณสมบัติของกราฟ การหาสูตรคานวณจานวนวัตถุหรื อ
เหตุการณ์ ในรู ปแบบความสัม พันธ์ เวี ยนเกิ ด แนวคิดพื น้ ฐานของพี ช คณิ ตแบบบูลี น
วิธีการพิสจู น์แบบต่างๆ แนวคิดหลักการรังนกพิราบ

SP322

ศาสตร์ การคานวณทางคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Computational Science)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
พีชคณิตเชิงเส้ น การวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้ องกับผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเส้ น และระบบสมการที่ไม่เป็ นเชิงเส้ น วิธีผลต่างจากัดสาหรับปั ญหาค่าขอบชนิดสอง
จุ ด และวิ ธี ผ ลต่ า งจ ากั ด ส าหรั บ สมการเชิ ง อนุ พัน ธ์ ย่ อ ย โครงสร้ างพื น้ ฐานเชิ ง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเชิ ง ขัน้ ตอนวิ ธี เครื่ อ งมื อ และซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ การค านวณเชิ ง
คอมพิวเตอร์ การจาลอง และการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์
และทางคอมพิวเตอร์ กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้ อง

2.2 กลุ่มวิชำเอก-บังคับ 60 หน่ วยกิต
กลุ่มประเด็นด้ ำนองค์ กำรและระบบสำรสนเทศ (3 หน่ วยกิต)
SP318

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี

3 (3-0-6)

ความหมายของข้ อมู ล สารสนเทศและระบบสารสนเทศ วั ต ถุ ป ระสงค์
องค์ประกอบและชนิดของระบบสารสนเทศ การวางแผนวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
และการนาระบบสารสนเทศไปใช้
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องำนประยุกต์ (9 หน่ วยกิต)
SP206

การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Human Computer Interaction)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
พื ้นฐานการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การประเมินผลและการ
พัฒ นาซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ม นุษย์ เป็ นศูนย์ กลาง การออกแบบและการโปรแกรมส่ว นต่อ
ประสานกับผู้ใช้ แบบกราฟิ กส์ การโต้ ตอบระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของ
ระบบสื่อประสมและในรูปแบบของการร่วมงานและการสื่อสาร

SP303

ระบบจัดการฐานข้ อมูล
3 (2-2-5)
(Database Management Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
แนวความคิดในการจัดการฐานข้ อมูล องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของระบบ
ฐานข้ อมูล ตัวแบบจาลองฐานข้ อมูลแบบสัมพันธ์และแบบเชิงอ็อบเจกต์ ภาษาเอสคิว
แอล การออกแบบฐานข้ อมูล การทาให้ เป็ นรู ปแบบบรรทัดฐาน ระบบควบคุมความ
ปลอดภัย การคืนสภาพและการควบคุมการประมวลผลพร้ อมกัน

SP402

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (0-6-3)
(Senior Project in Computer Science)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : สอบผ่านวิชาเอกบังคับทังหมด
้
การพัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีม การสื่อสารกับผู้ใช้ งานระบบ การพัฒนาการ
นาเสนอปั ญหาเป็ นรูปแบบ การค้ นคว้ าในวารสารงานวิจยั การสร้ างต้ นแบบงานเขี ยน
ทางวิทยาศาสตร์ การนาเสนอหรื อการหาประสบการณ์ในการทางานวิจยั การคิดค้ น

งานต้ นแบบ การค้ นคว้ างานวิจัยและการวิเคราะห์วิธีการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
การเขียนผลงานทางวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอผลงานการวิจยั แบบปากเปล่า
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีกำรทำงซอฟต์ แวร์ (12 หน่ วยกิต)
SP207

โครงสร้ างข้ อมูล
3 (3-0-6)
(Data Structures)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
พื ้นฐานการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ อาร์ เรย์ ลิงค์ลิสต์ และความสัมพันธ์ เวียน
เกิด สแตก คิว ลิสต์ การเรี ยงลาดับข้ อมูล การค้ นหาข้ อมูล ตารางแฮช ต้ นไม้ คิว
เซ็ต และซีเล็กชัน การประมวลผลข้ อความ กราฟ หน่วยความจา

SP210

ระเบียบวิธีและการออกแบบเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
(Object-Oriented Design and Methodology)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP106 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื ้องต้ น
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสร้ างส่วนคาสัง่ เชิงวั ตถุ นิยามต่างๆ ในมโนทัศน์ของ
คาสัง่ เชิงวัตถุและการประยุกต์ ข้ อดีของการสร้ างส่วนคาสัง่ เชิงวัตถุ การวิเคราะห์และ
การออกแบบส่วนคาสัง่ เชิงวัตถุในแต่ละระดับขัน้ การใช้ เครื่ องมือในการออกแบบคาสัง่
เชิงวัตถุ วิธีการสร้ างระบบโดยใช้ แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบระบบที่ เกี่ ยวข้ องกับ
คาสัง่ เชิงวัตถุ การจัดเก็บโปรแกรมและรูปแบบการแก้ ปัญหาโดยใช้ แนวคิดเชิงวัตถุ

SP304

การพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
(Software Development)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP303 ระบบจัดการฐานข้ อมูล
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่ ลักษณะโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์เสมือน การออกแบบซอฟต์แวร์ ลักษณะ
ผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การ เครื่ องมือในการพัฒนาระบบเชิงผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การ

จิตวิทยาในการออกแบบซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการออกแบบรู ปแบบการโต้ ตอบระหว่าง
ผู้ใช้ กบั ระบบ หลักในการออกแบบการติดต่อกับผู้ใช้
SP316

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
(Software Engineering)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP304 การพัฒนาซอฟต์แวร์
การออกข้ อกาหนด การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ในรู ปแบบของโครงการ
โมเดลวอร์ เตอร์ ฟอร์ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การให้ คาจากัดความของตัวเชื่อมต่อ การ
ควบคุมการคอนฟิ กกูเรชันโคดโปรฟริ วลิ่ง การสืบหาวิธีการที่ทนั สมัย ยูเอ็มแอล ภาษา
ที่ใช้ สาหรับข้ อกาหนดรู ปนัย ภาษาเซด การกาหนดปั ญหา การออกแบบและสร้ าง
แบบจ าลองซอฟต์ แ วร์ การเขี ย นข้ อ ก าหนดรู ป นัย ซอฟต์ แ วร์ การตรวจสอบความ
สอดคล้ องของข้ อกาหนดรูปนัยซอฟต์แวร์ และการพิสจู น์ การประยุกต์ข้อกาหนดรู ปนัย
ซอฟต์แวร์ ในกระบวนวิธีพฒ
ั นาซอฟต์แวร์

กลุ่มโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนของระบบ (33 หน่ วยกิต)
SP104

ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Computer Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ความรู้ พื น้ ฐานของตรรกะดิ จิ ทั ล และการถู ก น าไปใช้ ในการสร้ างเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ การจัดการคาสั่งในมโนภาพของระดับหน่วยเก็บความจาแบบชั่วคราว
การโปรแกรมภาษาระดับเครื่ อง บทบาทและรูปแบบการทางานของการโปรแกรมภาษา
และส่วนจัดเก็ บที่ เ กี่ ยวข้ อง บทบาทและรู ปแบบของระบบปฏิ บัติการ รวมถึง ระบบ
เครื อข่ายและระบบแบบกระจาย โปรแกรมประยุกต์ตา่ งๆ โปรแกรมการจัดการเอกสาร
ระบบฐานข้ อมูล ตัวจักรในการค้ นหา ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับเว็บและทรั พย์ สินทาง
ปัญญา

SP105

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
3 (2-2-5)
(Computer Programming Fundamentals)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
แนวความคิด เบื อ้ งต้ น ของการแก้ ไ ขปั ญ หา การออกแบบ และพื น้ ฐานการ
โปรแกรมเชิงโปรซิเจอร์ ไวยากรณ์และความหมายของภาษา ชนิดของข้ อมูล โครงสร้ าง

การควบคุม กลไกการทางานของโปรแกรม โปรแกรมย่อยและการส่งค่าพารามิเตอร์ การ
ทดสอบ และตรวจหาข้ อผิดพลาด
SP106

การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื ้องต้ น
3 (2-2-5)
(Introduction to the Object-Oriented Programming)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หลักการเบื ้องต้ นและการออกแบบในการโปรแกรมคาสัง่ เชิงอ็อบเจกต์ การลาดับ
ชัน้ รู ปแบบและคาจากัดความของลาดับชัน้ วิธีการ การเป็ นสมาชิก โครงสร้ างของ
ข้ อมูล การส่งผ่านข้ อความด้ วยวิธีการที่ง่ายและโดยการผ่านค่า การลาดับชันส
้ ารอง
และการสืบผ่านค่าข้ อมูล โครงสร้ างของการควบคุมแบบมีเงื่ อนไขและแบบต่อเนื่ อง
รู ปแบบและวิธีการโปรแกรมคาสัง่ เชิงอ็อบเจกต์ การรวบรวมลาดับชันและรู
้
ปแบบการ
ทาซ ้า

SP107

เทคโนโลยีเว็บเบื ้องต้ น
3 (2-2-5)
(Introduction to Web Technology)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
โลกของวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ใ นด้ านโครงข่ า ยเว็ บ รวมถึ ง การแนะน า
สถาปั ต ยกรรมอิ น เทอร์ เ น็ ต การสื่ อ สารข้ อ มูล และเครื อ ข่า ยข้ อ มูล การแนะน าถึ ง
เทคโนโลยีของข้ อมูลแบบสื่อประสม การสร้ างเอกสารเว็บเบื ้องต้ น เทคโนโลยีตา่ งๆ และ
เทคนิคเกี่ยวกับเว็บ ภาษาสคริปต์ เครื่ องมือซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาเว็บ

SP202

ระบบปฏิบตั กิ าร
3 (3-0-6)
(Operating Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP201 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการออกแบบและจัดทาระบบปฏิบตั ิการ องค์ประกอบ
ของระบบปฏิบตั ิการ การควบคุมการทางานแบบขนาน การจัดการโปรเซส อัลกอริ ทึม
การจัด ล าดับ การท างาน การจัด การหน่ ว ยความจ า การจัด การอุป กรณ์ ระบบ
แฟ้มข้ อมูล ระบบความมัน่ คง

SP208

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทมึ
3 (3-0-6)
(Algorithm Analysis and Design)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP207 โครงสร้ างข้ อมูล
ทบทวนวิธีการพิสูจน์ การวิเคราะห์อัลกอริ ทึมเบื ้องต้ น ความรู้ พืน้ ฐานในการ
ออกแบบอัล กอริ ทึ ม โครงสร้ างข้ อมู ล พื น้ ฐาน อัล กอริ ทึ ม แบบกราฟและต้ นไม้
อัลกอริทมึ เกี่ยวกับเซต การเรี ยงลาดับ การค้ นหา การเทียบลายอักษร ความรู้เบื ้องต้ น
ในการแปลภาษา

SP211

การโปรแกรมเชิงวัตถุขนสู
ั้ ง
3 (2-2-5)
(Advanced Object-Oriented Programming)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP210 ระเบียบวิธีและการออกแบบเชิงวัตถุ
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุขนสู
ั ้ ง คลาสนามธรรม ส่วนต่อประสาน การสืบทอด
เทรดส์ การเขียนโปรแกรมแบบกระจายขันสู
้ ง สตรี มส์ การยืดให้ เป็ นเส้ น การตรวจสอบ
การสะท้ อนกลับ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ เหตุการณ์ เป็ นตัวกระตุ้น และเทคโนโลยี
คอมโพเนนต์ การเขียนโปรแกรมจัดการข้ อผิดพลาด กรณีศกึ ษา

SP212

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
3 (2-2-5)
(Computer Graphics)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เทคนิคพื ้นฐานทางด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ การ
จัดโครงสร้ างเรขภาพเชิงโต้ ตอบแรสเตอร์ มโนทัศน์ทางด้ านเรขภาพ 3 มิตใิ นอินเทอร์ เน็ต
คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน หัวข้ อที่นา่ สนใจทางด้ านเรขภาพ การโปรแกรมทางด้ านเรขภาพ
โดยใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์

SP302

ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
(Artificial Intelligence)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
แนะนาหลักการเบื ้องต้ นของแนวคิดและเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ ประวัติของ
ปั ญญาประดิษฐ์ แนวคิดเรื่ องฮิวริ สติก การค้ นหาแบบเบส-เฟิ ร์ ส ลักษณะของเกมที่มี
ผู้เล่นสองฝ่ าย การแทนและการอนุมานความรู้ ตรรกวิทยาแบบพล็อบโพซิชนั แนลและ

พริ ดี เ คท การแก้ ปั ญ หาและการทดสอบสัจ พจน์ และกฎของเบย์ แนวคิด โครงข่าย
ประสาทเทียม การแก้ ปัญหาโดยวิธีเชิงพันธุกรรม
SP323

การประมวลผลเครื อข่าย
3 (2-2-5)
(Net-centric Computing)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
เทคโนโลยีการสื่อสารและสถาปั ตยกรรมเครื อข่าย มาตรฐานโอเอสไอและทีซี
พีไอพี การจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบเครื อข่าย การประมวล
แบบผู้ให้ บริการและรับบริการ เทคโนโลยีสื่อผสม พื ้นฐานระบบแบบกระจาย โปรโตคอล
เว็บ การประมวลผลในการสื่อสารแบบไร้ สายและแบบเคลื่อนที่

SP324

การโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
(Web Programming)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP107 เทคโนโลยีเว็บเบื ้องต้ น
สถาปัตยกรรมของเครื่ องบริ การเว็บ การติดตังและก
้
าหนดโครงแบบ คุณลักษณะ
ของเครื่ องบริ การเว็บ ความมั่นคงของเครื่ องบริ การเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเครื่ อง
บริการเว็บ การติดต่อกับฐานข้ อมูล การใช้ เซสชันและคุกกี ้ แนะนาการเขียนโปรแกรมเว็บ
โดยใช้ การเขี ยนโปรแกรมและภาษามาร์ คอัพ ที่ ทันสมัย เช่น เอกซ์ เอ็ม แอล หลัก การ
พื ้นฐานของเอกซ์เอ็มแอล องค์ประกอบและเทคนิคบนพื ้นฐานของเอกซ์เอ็มแอล ได้ แก่ ดี
ทีดี, เอกซ์เอ็มแอลสกีมา

กลุ่มฮำร์ ดแวร์ และสถำปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่ วยกิต)
SP201

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Computer Architectures)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจา
การเข้ าถึงหน่วยความจาโดยตรง หน่วยนาข้ อมูลเข้ าและนาข้ อมูลออกจากคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อภายในคอมพิวเตอร์ การคานวณทางคอมพิวเตอร์ กลุ่มของชุดคาสัง่ ใน

คอมพิวเตอร์ วงจรตรรกะ ภาษาแอสแซมบลี การเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผล
ของคอมพิวเตอร์
2.3 กลุ่มวิชำเอก-เลือก 12 หน่ วยกิต
กลุ่มวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
SP308

หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
(Special Topics in Computer Science I)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หัว ข้ อที่ น่ า สนใจและเป็ นประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ สาขาต่ า งๆ ในวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์

SP309

หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
(Special Topics in Computer Science II)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หัว ข้ อที่ น่ า สนใจและเป็ นประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ สาขาต่ า งๆ ในวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์

SP325

หัวข้ อพิเศษทางปฏิบตั กิ ารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
(Special Topics in Computer Science Workshop I)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หัว ข้ อที่ น่ า สนใจและเป็ นประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ สาขาต่ า งๆ ในวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์

SP326

หัวข้ อพิเศษทางปฏิบตั กิ ารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
(Special Topics in Computer Science Workshop II)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หัว ข้ อที่ น่ า สนใจและเป็ นประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ สาขาต่ า งๆ ในวิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์

SP328

การทาเหมืองข้ อมูลและการค้ นหาองค์ความรู้
(Data Mining and Knowledge Discovery)

3 (2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ขันตอนต่
้
างๆ ในกระบวนการค้ นหาองค์ความรู้ เช่น การจัดเตรี ยมข้ อมูลการทา
เหมืองข้ อมูล และการประเมินรูปแบบองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการทา
เหมืองข้ อมูลเพื่อใช้ ในการพยากรณ์ การจาแนก หรื อการจัดกลุม่ โดยเทคนิคที่นิยมใช้ กนั
อย่างแพร่หลายได้ แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย ต้ นไม้ ตดั สินใจ
เพื่อนบ้ านที่ใกล้ เคียงที่สดุ การจาแนกแบบเบย์อย่างง่าย โครงข่ายประสาทเทียม และ
การจัดกลุม่
SP406

ระบบเรี ยลไทม์
3 (3-0-6)
(Real-Time Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP202 ระบบปฏิบตั กิ าร
แนะนามโนคติของซอฟต์แวร์ ระบบเรี ยลไทม์ในมุมมองของผู้ใช้ ผู้ออกแบบ และ
นัก โปรแกรม การเชื่ อ มต่อ กัน ของขบวนการภายนอกไปยัง ดิจิ ต อลคอมพิว เตอร์ ใน
ความหมายของฮาร์ ดแวร์ และความสัมพันธ์ร่วมของซอฟต์แวร์ โครงสร้ างการโปรแกรม
และคุณสมบัตพิ ื ้นฐานของระบบเรี ยลไทม์ หัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง เช่น การอินเทอรัพท์ การทา
ให้ ส อดคล้ องกันของงานที่เกิ ดขึน้ พร้ อมกัน การร่ วมกันใช้ ทรั พยากรและปั จจัยความ
น่าเชื่อถือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เรี ยลไทม์ในสภาวะโฮสทาร์ เก็ต การสร้ างต้ นแบบการใช้
งาน

SP410

ระบบฐานความรู้
3 (3-0-6)
(Knowledge-Based Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
เครื่ องจักรที่เป็ นตัวแทนของการพิจารณาความรู้และความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นนอน
การอนุมานบนฐานความรู้ที่ไม่แน่ชดั สิ่งที่สาคัญที่สดุ ของระบบฐานความรู้ กฎระเบียบ
รวมถึง ข้ อได้ เ ปรี ยบและข้ อจ ากัด การเข้ าใจสัญญาณ ระบบการวางแผนอัต โนมัติ
การได้ มาของความรู้และการอธิบายเทคนิคการผลิต

SP412

โรโบติกส์
3 (3-0-6)
(Robotics)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP302 ปัญญาประดิษฐ์
ทัศนคติโดยทั่วไปของระบบโรบ็อทที่ทันสมัย การวางแผนกับการควบคุม การ
ตอบสนอง ความไม่ แ น่ น อนของการควบคุ ม การรู้ สึ ก ได้ ไวต่ อ สิ่ ง กระตุ้ น
คอนฟิ กกูเรชัน่ สเปส การโปรแกรมโรบ็อท การนาทิศทางและการควบคุม

SP414

การคานวณบนพื ้นฐานของคอมโพเน้ นท์
3 (3-0-6)
(Component-Based Computing)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP201 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
คาจากัดความและลักษณะของส่วนประกอบ ส่วนประกอบและความสัมพันธ์
ร่ วม ประโยชน์ ของส่วนประกอบ การออกแบบและการประกอบชิ น้ ส่วนต่างๆ ของ
ส่วนประกอบ ความเกี่ยวพันกับรู ปแบบของผู้รับและผู้ให้ บริ การและกับแบบแผน การ
ใช้ อ็อบเจกต์และตัวแทนอ็อบเจกต์ สถาปั ตยกรรมของระบบแบบส่วนประกอบ การ
ออกแบบเชิงส่วนประกอบ การจัดนาเหตุการณ์มิดเดิร์นแวร์

SP417

การแปลภาษาโปรแกรม
3 (3-0-6)
(Program Language Translation)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
นิยาม รูปแบบ และการดาเนินการทางคณิตศาสตร์ ของภาษา ไวยากรณ์ปกติและ
ภาษาปกติ ออโตมาตาสถานะจากัดและสถานะไม่จากัด ไวยากรณ์และภาษาชนิดไม่พงึ่
บริ บท การออกแบบและสร้ างตัววิเคราะห์คา ต้ นไม้ แจงส่วนและการแปลง ความกากวม
การออกแบบและสร้ างตัววิเคราะห์ไวยากรณ์ ตารางสัญลักษณ์ การแทนระหว่างกลาง
การวิเคราะห์ความหมายและการก่อกาเนิดรหัสคาสัง่ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

SP418

ระบบแบบกระจาย

3 (2-2-5)

(Distributed Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP323 การประมวลผลเครื อข่าย
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับระบบแบบกระจาย ลักษณะของระบบแบบกระจาย
ประเภทต่างๆ การสนับสนุนการทางานของระบบแบบกระจายในระบบปฏิบตั ิการและ
ภาษาโปรแกรม การทางานร่วมกันและการควบคุมสภาวะการใช้ งานพร้ อมกัน กลไกการ
สื่ อ สารกัน ระหว่ า งโพรเซส การสั่ง งานระยะไกล กลไกการสื่ อ สารแบบทางอ้ อม
เว็บเซอร์ วิสและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบการประมวลผลเหตุการณ์ซับซ้ อน
ระบบการประมวลผลบนมือถือและอุปกรณ์ขนาดเล็ก
กลุ่มฐำนข้ อมูล
SP422
ฐานข้ อมูลแบบกระจายและแบบวัตถุ
3 (3-0-6)
(Distributed and Object Databases)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP303 ระบบจัดการฐานข้ อมูล
ปั ญหาของฐานข้ อมูลแบบกระจาย การกระจายการเก็บข้ อมูล ระบบไดเร็ คตอรี
การตรวจจับและการป้องกันเด็ธล็อก การทาการสอดคล้ อง การทาให้ มีผลดีที่สุดของ
การสอบถาม ความทนทานต่อ สิ่ ง ผิ ด พลาด การกระจายการด าเนิ น การของการ
สอบถาม รู ปแบบของการกระจายการจัดการ การควบคุมการเกิดขึน้ พร้ อมกัน การ
ออกแบบฐานข้ อมูล แบบวัตถุซึ่งสัมพันธ์ กับการพัฒนาระบบข้ อมูลแบบฐานประกอบ
รูปแบบการจัดการกลุ่มฐานข้ อมูลเชิงวัตถุ สถาปั ตยกรรมระบบหลายฐานข้ อมูลและการ
ทางานร่วมกัน แคนโนนิคอลอ็อบเจกต์ โมเดลสาหรับการจัดการระบบหลายฐานข้ อมูล
แบบเฮดเทอโรจีนสั
กลุ่มกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
SP317
การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ในธุรกิจ
3 (2-2-5)
(Computer Application in Business)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
วงจรธุรกิจและการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในหน้ าที่ตา่ งๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ในงาน
บัญ ชี การตลาด การเงิ น การผลิ ต และโลจิ ส ติ ก ส์ ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ท าง
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในธุรกิจ ระบบงานตัวอย่างที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
SP329

ภาษาสคริ ปต์

3 (2-2-5)

(Scripting Languages)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
พาราดามของการโปรแกรมสคริ ปต์ แนะนาและเปรี ยบเทียบภาษาสคริ ปต์ที่มีอยู่
หลากหลายและถูกใช้ สาหรับยูนิกซ์ และการประยุกต์ใช้ กบั เว็บ
SP423

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
(Application Development for Mobile Devices)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP105 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
สถาปั ตยกรรม คุณลักษณะ และข้ อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบตั ิการ
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่ องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้ สาหรั บการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ การติดตังเครื
้ ่ องมือสาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การจัดการกับ
เหตุการณ์จากผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้ อมูล การสร้ างแอนิเมชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
การเชื่อมโยงระหว่างแอคทิวิตี ้ การพัฒนาเกมส์ บนอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ กรณี ศึกษาของ
ระบบงาน

SP424

การพัฒนาเว็บสาหรับองค์กรขนาดใหญ่
3 (2-2-5)
(Enterprise Web Development)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP107 เทคโนโลยีเว็บเบื ้องต้ น
โปรแกรมโมเดลส าหรั บสร้ างเว็บแอพพลิเคชันองค์กรขนาดใหญ่ โครงสร้ าง
ระบบโปรแกรมสาหรับองค์กรขนาดใหญ่ การสร้ างและติดตังโปรแกรมเว็
้
บแอพพลิเคชัน
ส าหรั บ องค์ ก รขนาดใหญ่ หลั ก การและแนวคิ ด ของสถาปั ต ยกรรม โมเดล -วิ ว คอนโทรลเลอร์ การพัฒนาเว็บโดยประยุกต์ใช้ สถาปั ตยกรรม โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร์
เทคนิคการสร้ างเว็บแอพพลิเคชันเพื่อนาไปใช้ อีก เทคนิคการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสามารถโต้ ตอบกับผู้ใช้ เช่น เอแจ็กซ์ เทคนิคการใช้ งาน
ฐานข้ อมูลขันสู
้ ง เช่น ตัวส่งระหว่างโมเดลเชิงวัตถุและเชิงสัมพันธ์ การกาหนดเงื่ อนไข
และการสร้ างทริกเกอร์

SI421

การตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Information Technology Audit and Control)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : หน่วยกิตสะสมมากกว่า 100 หน่วยกิต
แนวคิ ด วิ ธี ก าร และมาตรฐานที่ ใ ช้ กับ การตรวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หลัก การบริ ห ารจัด การและการควบคุม ภายในส าหรั บ องค์ ก รที่ ใ ช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลกระทบของการนาคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วยในการประมวลผลข้ อมูลทาง
ธุรกิจ ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแลการ
ประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพแวดล้ อมการควบคุมทัว่ ไป และ
การควบคุมที่เกี่ยวกับระบบงาน กรณีศึกษาเบื ้องต้ น จุดบกพร่ องของการควบคุมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการป้องกัน การบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี
การวางแผนการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทังเทคนิ
้
คและวิธีการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

SI422

จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Information Technology Ethics and Law)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : หน่วยกิตสะสมมากกว่า 100 หน่วยกิต
ความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวิต การทางาน
และการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดจากการ
ใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์
การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ การคุ้ม ครองข้ อมู ล การคุ้ม ครองความเป็ นส่ ว นตัว รวมถึ ง
จรรยาบรรณในการพัฒ นาระบบสารสนเทศและจรรยาบรรณในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้

กลุ่มวิศวกรรมซอฟต์ แวร์

SP426

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
(Software Project Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP316 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบประมาณและเวลาการ
เครื่ องมือและเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาคที่ใช้ ประมาณค่ าใช้ จ่ายในการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ การวางแผนการจัดการและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ เทคนิค
ต่างๆ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ การจัดการความเสี่ยง การติดตามความก้ าวหน้ าใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการประเมินผลโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

SP427

การกาหนดและการจัดการความต้ องการทางซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
(Software Requirement Specification and Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP316 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศึกษากระบวนการต่างๆที่เกิดขึน้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ แก่ การกาหนด
ความต้ องการของระบบการวิเคราะห์ระบบ การต่อรอง การกาหนดขอบเขตหรื อสิ่งที่
จาเป็ นสาหรับการพัฒนาระบบ การทดสอบและการจัดการความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ
ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านีไ้ ด้ อาศัยวิธี การ เทคนิค และเครื่ องมือหลายชนิดในการ
กาหนดความต้ องการ การจัดทาเอกสารและการประกันความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน

SP428

การทดสอบซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
(Software Testing)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP316 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การทดสอบโมดูลและยูนิต การทดสอบเบ็ดเสร็จและการทดสอบเพื่อการยอมรับ
วิธีการทดสอบทางสถิติ การนิยามแผนการทดสอบและกลยุทธ์ที่เข้ ากันกับความต้ องการ
ของระบบ หลักการการทดสอบรู ปแบบเชิง รู ปนัยของการทดสอบ และมาตรฐานการ
ทดสอบซอฟต์แวร์

SP429

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
(Software Architecture)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP316 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ จากมุมมองด้ านโครงสร้ างและพฤติกรรมการทางาน
ของระบบกรณี ศึก ษาการใช้ เ ทคนิ ค ในการพัฒ นาสถาปั ต ยกรรมซอฟต์ แวร์ และการ
ประยุก ต์ ใ ช้ แ ม่แ บบสถาปั ต ยกรรม (architectural pattern) และแม่แ บบส าหรั บ การ
ออกแบบ (design pattern) ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มเครือข่ ำยคอมพิวเตอร์
SP419
การสื่อสารแบบไร้ สายและแบบเคลื่อนที่
3 (3-0-6)
(Wireless and Mobile Communication)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP323 การประมวลผลเครื อข่าย
ประวัติความเป็ นมาทัว่ ไป วิวฒ
ั นาการและการเข้ ากันได้ ของมาตรฐานของการ
สื่อสารแบบไร้ สาย ลักษณะเฉพาะของการคานวณ การสื่อสารแบบไร้ สายและแบบ
เคลื่ อ นที่ อิ น เทอร์ เ น็ ต โปรโตคอลแบบเคลื่ อ นที่ แ ละข้ อ แตกต่ า งจากอิ น เทอร์ เ น็ ต
โปรโตคอลทัว่ ไปในแง่ของการจัดการการเคลื่อนที่ การเปลี่ยนตาแหน่งของการใช้ งาน
ประสิทธิภาพเครื อข่ายไร้ สายท้ องถิ่นและแบบดาวเทียม เครื อข่ายสายตอนนอกแบบไร้
สาย การประยุกต์ใช้ งานการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ การเข้ าถึงข้ อมูลแบบเคลื่ อนที่และ
อุปกรณ์สนับสนุน

SP420

การจัดการเครื อข่าย
3 (3-0-6)
(Network Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP323 การประมวลผลเครื อข่าย
แนวความคิดของการจัดการเครื อข่าย การใช้ รหัสและกลไกการควบคุมการเข้ า
ใช้ โดเมนเนมและการให้ บริ การชื่อ ผู้ให้ บริ ก ารอินเทอร์ เน็ต ความปลอดภัยและไฟร์
วอลล์ คุณภาพของการให้ บริการ พฤติการณ์ การฟื น้ สภาพจากความล้ มเหลว

SP421

ความมัน่ คงของเครื อข่ายและข้ อมูล
3 (3-0-6)
(Network and Data Security)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP323 การประมวลผลเครื อข่าย
รากฐานของการคลิบ โตกราฟฟิ ระบบกฎเกณฑ์ของกุญแจส่วนบุคคล ระบบ
กฎเกณฑ์ของกุญแจสาธารณะ โปรโตคอลการรับรองการเป็ นตัวจริ ง ลายเซ็นดิจิตอล

ความปลอดภัยของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงของอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอล
ความปลอดภัยของโครงข่ายเว็บ ระบบการตรวจจับผู้บุกรุ ก แบบโครงสร้ างของความ
ปลอดภัยของข้ อมูลและฐานข้ อมูล
กลุ่มคอมพิวเตอร์ กรำฟิ กส์ และมัลติมีเดีย
SP330
การพัฒนาระบบสื่อประสม
3 (2-2-5)
(Multimedia Systems Development)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสื่อประสม หลักการพื ้นฐานของสื่อผสมและเทคโนโลยีสื่อ
ประสม เช่น การบีบอัดข้ อมูล การวิเคราะห์ฐานเนือ้ หา การดัชนี และการค้ นคืนเสียง
ภาพ และวิดีโอ การสร้ างสื่อประสมในรูปแบบของสตรี มมิงมีเดีย วิดีโอตามความต้ องการ
การประชุมทางภาพและเสียง การนาเสนอ การจัดส่งแบบเวลาจริ งและการประเมิ นผล
คุณภาพของสื่อ
SP331

คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
3 (3-0-6)
(Computer Animation)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP212 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
แนวความคิด พื น้ ฐานในคอมพิ ว เตอร์ แ อนิ เ มชัน โครงภาพที่ ส าคัญ ของการ
แอนิเมชัน การสร้ างแอนิเมชันโดยกล้ องถ่ายภาพ ระบบต้ นร่าง การจับการเคลื่อนไหว
กระบวนการจัดทาแอนิเมชัน การทาให้ ผิดรูปร่างหรื อดิฟอร์ เมชัน

SP425

การประมวลภาพดิจิตอล
3 (3-0-6)
(Digital Image Processing)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP212 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับภาพดิจิตอล การแทนค่าข้ อมูลสี การแปลงข้ อมูลภาพ การ
ปรับปรุ งคุณภาพของภาพ ตัวกรองในโดเมนพื ้นที่และโดเมนความถี่ การแบ่งภาพเป็ น
หลายส่วนอย่างมีความหมาย ไบนารี มอร์ โฟโลยี การแทนค่าและการบรรยายลักษณะ
ข้ อมูลภาพ การประยุกต์ใช้ ข้อมูลภาพดิจิตอล

สหกิจศึกษำ
SP800

สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

6 (0-40-20)

เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรื อคณบดีให้ ความเห็นชอบ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยม
ความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ และการปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทังด
้ าเนินการ
ตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ ที่ ปรึ กษาของสาขาวิช าและพนักงานที่ ปรึ กษาที่ ส ถาน
ประกอบการมอบหมาย

