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คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ที่ตั้ง อาคารเรียน ชั้น 3  หอง 2-328  โทร. 0-2312-6300 ตอ 1180

 ปรัชญาของหลักสูตร

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะปฏิบัติในการ
พัฒนาซอฟตแวรและการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวของกับวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร สามารถนำความรูของศาสตรวิทยาการคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในการพัฒนาซอฟตแวร โปรแกรมประยุกต หรือ
ระบบคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนกับบุคคล องคกร และสังคม มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มีความพรอมในการเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่องเกี่ยวกับ วิทยาการที่กาวหนาทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพ่ือพัฒนาผลงานท่ีเกิดประโยชนตอการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของตนเอง รวมถึงการสรางผลงานท่ีเปนประโยชนตอ
สถานประกอบการ สังคมและประเทศชาติโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม และเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคดังน้ี
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงสามารถประกอบ
อาชีพและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนได 
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถคิดวิเคราะห มีทักษะการแกไขปญหาดวยข้ันตอนวิธีทางวิทยาการคอมพิวเตอร สามารถ
เลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา พรอมเปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนได
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองและปลูกฝงใหบัณฑิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม
 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนได

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  131  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ                      ไมนอยกวา  23 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)       -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
 1.2 วิชาเลือก                      ไมนอยกวา  7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)       -       -  
GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       -   
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       -  
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       -  
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     (2/2-0-0)       -       - 
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  131  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
 1.1 วิชาบังคับ                      ไมนอยกวา  23 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)       -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
 1.2 วิชาเลือก                      ไมนอยกวา  7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GE 2102 เพศวิถีศึกษา     2(2/2-0-0)       -       -  
GE 2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       -   
GE 2142 อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       -  
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       -  
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     (2/2-0-0)       -       - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   89 หนวยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
 - กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        24 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
CS 1323 โครงสรางไมตอเนื่อง     3(3/3-0-0)       -       - 
CS 1403 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน   3(2/2-1/2-0)       -       - 
  สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
CS 2233 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกตใชงาน   3(2/2-1/2-0)       -       - 
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข     3(2/2-1/3-0)           CS 1403      -
CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย    3(3/3-0-0)       -       - 
  สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
CS 3513 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร  3(2/2-1/3-0)       -       - 
  และไอโอทีเบื้องตน 
EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)           GE 1063      -
EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)           GE 1063      -
 - กลุมวิชาเอกบังคับ         50 หนวยกิต
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง    3(2/2-1/3-0)       -       - 
CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2/2-1/3-0)       -       - 
CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร   3(2/2-1/2-0)       -       - 
CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(2/2-1/3-0)       -       - 
CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม    3(2/2-1/3-0)           CS 1343      -
CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   3(2/2-1/2-0)       -       - 
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพ    2(2/2-0-0)       -       - 
  และทางสังคมดานคอมพิวเตอร 
CS 3443 ความมั่นคงทางไซเบอร    3(2/2-1/3-0)           CS 3723      -
CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม    3(2/2-1/2-0)           CS 2303      -
CS 3493 การพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ    3(2/2-1/3-0)           CS 2303       -
CS 3533 ระบบปฏิบัติการ      3(2/2-1/3-0)       -       - 
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล     3(2/2-1/3-0)       -       - 
CS 3723 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย   3(2/2-1/3-0)       -       - 
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ     3(2/2-1/3-0)           CS 1343      -
CS 3863 วิศวกรรมซอฟตแวร     3(2/2/-1/2-0)       -       - 
CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร    3(2/2-1/2-0)           CS 1403      -
CS 4903 โครงงานพิเศษ      3(0-3/9-0)       Senior standing      -
 - กลุมวิชาเอกเลือก         15 หนวยกิต
CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม     3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 2423 ทฤษฎีการคำนวณ    3(3/3-0-0)           CS 1323      -
CS 3223 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่ 3(2/2-1/3-0)       -       -
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
CS 3233 ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล      3(2/2-1/2-0)          CS 2233       -
CS 3403 กระบวนทัศนการโปรแกรม   3(2/2-1/2-0)          CS 1343       -
CS 3433 การประมวลผลแบบขนาน   3(3/3-0-0)          CS 2513       -
CS 3463 วิศวกรรมระบบฝงตัว    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 3473 ปญญาประดิษฐ      3(2/2-1/2-0)          CS 2303       -
CS 3483 การจัดการระบบเครื่องแมขาย    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 4113 การบริหารจัดการศูนยขอมูล   3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 4203 ระบบแบบกระจาย    3(2/2-1/2-0)          CS 3703       -
CS 4213 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3/3-0-0)       -       -
CS 4223 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทยและสาธารณสุช 3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 4233 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง    3(2/2-1/2-0)          CS 3703       -
CS 4413 เครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่  3(2/2-1/2-0)          CS 3723       -
CS 4433 การคำนวณแบบกริดและคลาวด    3(3/3-0-0)          CS 2513       -
CS 4453 เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม    3(2/2-1/2-0)          CS 4773       -
CS 4463 เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน    3(2/2-1/2-0)          CS 4773       -
CS 4473 การวิเคราะหขอมูล     3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 4613 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล    3(2/2-1/2-0)          CS 3703       -
CS 4633 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานโปรแกรม  3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 4733 กรอบแนวคิดการทดสอบระบบอัตโนมัติ  3(2/2-1/2-0)          CS 3773       -
CS 4873 การจำลองแบบดวยคอมพิวเตอร   3(2/2-1/2-0)       -       -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
 รายวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต  
  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอน       
  ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  ไดตามความสนใจรวมถึงรายวิชา CS1103 ระบบสารสนเทศ
  ทางสุขภาพและ CS1203 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม   6 หนวยกิต
 รายวิชาสหกิจศึกษา     6 หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CS 4916 สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 6(0-0-6/40)         Consent of Instructor      -
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5. หมวดวิชาโท 
 นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรไมนอยกวา 24 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังนี้
   1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังมีรายวิชาตอไปนี้  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง   3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม    3(2/2-1/3-0)          CS 1343       -
CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ     3(2/2-1/3-0)          CS 1343       -
 2. นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเอกบังคับ / วิชาเอกเลือก อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต



8
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

CS 1403 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน   3(2/2-1/2-0)           -      -
  สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2/2-1/3-0)           -      -
CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3(2/2-1/2-0)           -      -
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคม  2(2/2-0-0)           -      -
  ดานคอมพิวเตอร
GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3/3-0-0)           -      -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)      GE 1053      -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)           -      -
    รวม 19 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

CS 1323 โครงสรางไมตอเนื่อง   3(3/3-0-0)           -      -
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง   3(2/2-1/3-0)           -      -
CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2/2-1/2-0)           -      -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)           -      -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)           -      -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ   2(1/1-1/2-0)           -      -
  แบบองครวม
GE XXX1 ศึกษาทั่วไปเลือก     1(0-1/2-0)           -      -
    รวม 17 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre            Co

CS 2233 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกตใชงาน   3(2/2-1/2-0)           -      -
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข   3(2/2-1/3-0)      CS 1403      -
CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม   3(2/2-1/2-0)      CS 2303      -
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล   3(2/2-1/3-0)           -      -
CS 3723 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 3(2/2-1/3-0)           -      -
EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ   3(3/3-0-0)      GE 1063      -
  เพื่อวิชาชีพ
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)           -      -
    รวม 20 หนวยกิต 28 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(2/2-1/3-0)           -      -
CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม   3(2/2-1/3-0)      CS 1343      -
CS 3533 ระบบปฏิบัติการ     3(2/2-1/3-0)           -      -
CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร    3(2/2-1/2-0)      CS 1403      -
EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)      GE 1063      -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)           -      -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)           -      -
    รวม 19 หนวยกิต 26 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย   3(3/3-0-0)           -      -
  สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  
CS 3493 การพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ   3(2/2-1/3-0)     CS 2303      -
CS 3513 การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรและ 3(2/2-1/3-0)           -      -
  ไอโอทีเบื้องตน
CS XXX3 เอกเลือก 2    2(...-...-...)          -        -
CS XXX3 เอกเลือก 3    3(...-...-...)          -        -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -        -
    รวม 17 หนวยกิต  ... ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

CS 3443 ความมั่นคงทางไซเบอร    3(2/2-1/3-0)     CS 3723      -
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ    3(2/2-1/3-0)     CS 1343      -
CS 3863 วิศวกรรมซอฟตแวร    3(2/2-1/2-0)           -      -
CS XXX3 เอกเลือก 1    3(...-...-...)          -        -
GE XXX2 ศึกษาทั่วไปเลือก    2(...-...-...)          -        -
GE XXX2 ศึกษาทั่วไปเลือก    2(...-...-...)          -        -
….XXX3  เลือกเสรี 1    3(...-...-...)          -        -
    รวม 19 หนวยกิต ... ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

CS 4903  โครงงานพิเศษ    3(0-3/9-0) Senior Standing     -
CS XXX3 เอกเลือก 4    3(...-...-...)          -        -
CS XXX3 เอกเลือก 5    3(...-...-...)          -        -
GE XXX2 ศึกษาทั่วไปเลือก    2(2/2-0-0)          -        -
….  XXX3 เลือกเสรี 2    3(3/3-0-0)          -        -
    ราม 14 หนวยกิต  …ชั่วโมง / สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

CS 4916  สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 6(0-0-6/40)   Consent of Instructo  -
    รวม 6 หนวยกิต  40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

 ความสำคัญของหลักสูตร
 วิทยาศาสตรการแพทยครอบคลุมศาสตรตาง ๆที่เกี่ยวของการการทำงานของรางกายมนุษย ตั้งแตสารเคมีตางๆที่มีอยูใน
รางกาย โครงสรางพันธุกรรมหรือที่เรารูจักกันวาดีเอ็นเอเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบตาง ๆ ของรางกายจนไปถึงการทำงานเชื่อมโยง
ของรางกายมนุษย ที่ชวยใหรางกายเราดำเนินไปไดอยางเปนปกติ การทำใหเกิดโรคตางๆ การปองกัน และการรักษา   ทำใหปจจุบัน
ศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการแพทยมีความสำคัญเปนอยางสูง ในการพัฒนาองคความรูทางดานการแพทย เพื่อการปองกัน การตรวจ
วินิจฉัย และการรักษาโรคตางๆ ทำใหบุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทยมีความสำคัญในการเปนที่พึ่งของประชาชนในดานตางๆ ทั้ง
การเผยแพรความรู  การใหคำปรึกษา  การใหบริการ  และการพัฒนาองคความรูใหมจากการคนควาวิจัย
  บุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทย นับวาเปนบุคลากรที่ขาดแคลน เนื่องจากหนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
มีความตองการบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการทั้งดานการวิจัยการใหบริการ ดานการเรียนการสอน  ดานคลินิก และดาน
ธุรกิจ เปนตน  เนื่องจากศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการแพทยครอบคลุมเกือบทุกดานของพื้นฐานวิชาทางการแพทย ไดแก เคมี 
ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา กายวิภาคศาสตร ประสาทศาสตร สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ปรสิตวิทยาอิมมิวโนวิทยา เนื้อเยื่อ
วิทยา  พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร  เภสัชวิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย สอดคลองตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง
ของนักวิทยาศาสตรการแพทย (ก.พ.อ. ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) ที่เนนลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจชันสูตรโรค พิสูจนยืนยันเชื้อทางหองปฏิบัติการในสาขาตางๆ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ การผลิตทางดานภูมิคุมกันวิทยา และ
สารมาตรฐานอื่นๆ  การคนควาวิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค การตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  การตรวจวิเคราะห
วัตถุออกฤทธิ์ตางๆ ตลอดจนหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี  การสอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห ตรวจชันสูตร รวมทั้งหองปฏิบัติการ 
และพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่เชื่อถือ การใชเครื่องคอมพิวเตอรในงานวิเคราะห วิจัย เปนตน รวมทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร
การแพทย และการปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
      1.  มีความรูและทักษะในการตรวจวิเคราะหส่ิงสงตรวจตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรการแพทย ตามมาตรฐานหองปฏิบัติ  

     การทางการแพทย ท่ีหลักสูตรกำหนด  

 2.  มีความรูพ้ืนฐานดานบริหารธุรกิจ ในการเปนผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตรการแพทย 

 3.  มีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร  มีความเปนผูนำ และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง

 4.  ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีวิชาชีพกำหนดโดยยึดม่ันคุณธรรม 6  ประการ ไดแก  ขยัน อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซ่ือสัตย    

     และกตัญู  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

 5.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมีจิตอาสา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  136  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 1.4 กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
 1.5 กลุมวิชาเลือก                                        ไมนอยกวา 7  หนวยกิต
    ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามที่สนใจอยางนอย 7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร  
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)       -       - 
    ข.กลุมวิชาสังคมศาสตร  
GE 2142 อาเซียนศึกษา           2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม                             2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2202 กฎหมายกับสังคม       2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ                          2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน 
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา  
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไมนอยกวา     100   หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   ไมนอยกวา    45  หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AC 2103   หลักการบัญชีเบื้องตน    3(3/3-0-0)      -       - 
BA 1313   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ   3(3/3-0-0)       -       - 
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    3(3/3-0-0)      -       - 
BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    1(0-1/3-0)      -  BI 1053 
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)      -       - 
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-1/3-0)      -  CH 1332
CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน    1(1/1-0-0)          CH 1332       - 
CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(0-1/3-0)      -  CH 1421  
CH 2233   อินทรียเคมีพื้นฐาน       3(3/3-0-0)             CH 1332      - 
CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)      -  CH 2233       
CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)      -       - 
EG 5413   การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      3(3/3-0-0)          GE 1063       - 
EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       - 
MA 1013 แคลคูลัส 1     3(3/3-0-0)      -       - 
MG 1303   องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)        -       - 
MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ  2(2/2-0-0)      -       - 
MK 1503   หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -       - 
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ    2(2/2-0-0)          MA 1013      -  
PH 1181 ปฎิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ  1(0-1/3-0)      -  PH 1142 
ST 2003    ชีวสถิติ      3(3/3-0-0)          MA 1013      - 
 2.2 วิชาชีพ                                             ไมนอยกวา  55 หนวยกิต
AN 1003   กายวิภาคศาสตรของมนุษย   3(2/2-1/3-0)          BI 1053       -    
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3/3-0-0)  BI 1043 and CH 2233      - 
BH 2341  ปฎิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    1(0-1/3-0)      -  BH 2333
MI 3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย  4(3/3-1/3-0)          BI 1053       -  
MS 2002   ภูมิคุมกันวิทยา     2(2/2-0-0)          BI 1053       - 
MS 3001   กฏหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  1(1/1-0-0)      -       - 
  วิทยาศาสตรการแพทย
MS 3012  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย  2(2/2-0-0)          ST 2003       -   
MS 3013   พยาธิวิทยา     3(3/3-0-0)          AN 1003       - 
MS 3021   ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา    1(0-1/3-0)      -  MS 3013 
MS 3022   เนื้อเยื่อวิทยา     2(1/1-1/3-0)          AN 1003       - 
MS 3023   ปรสิตวิทยาทางการแพทย    3(2/2-1/3-0)          BI 1053       - 
MS 3031   สัมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย   1(0-1/3-0)      -       - 
MS 3032   ประสาทกายวิภาคศาสตร    2(2/2-0-0)          AN 1003       - 
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
MS 4002 เครื่องมือและการจัดการหองปฎิบัติการ  2(2/2-0-0)      -       -
MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย   3(2/2-1/3-0)          BH 2333       -  
MS 4006   สหกิจศึกษา      6(0- 0 -6/40 MS 4002 and MS 4011      - 
MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการแพทย 1(0-1/3-0)      -  MS 4002 
MS 4013   การจัดการกลยุทธดานการแพทย   3(3/3-0-0) MK 1503 and MG 1303     - 
MS 4023   โครงงานพิเศษ     3(0-3/9-0)          MS 3012      -  
MS 4053   พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร   3(2/2-1/3-0) AN 1003 and CH 1421      -   
MS4063   ฝกงาน 1     3(0- 0 -3/15) MS 4002 and MS 4011      -    
MS4073   ฝกงาน 2     3(0- 0 -3/15) MS 4002 and MS 4011      -   
PM 3013   เภสัชวิทยา         3(3/3-0-0)          BH 2333       - 
PS 2033   สรีรวิทยาของมนุษย    3(2/2-1/3-0)          AN 1003       -  
   
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไมนอยกวา   6   หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามสนใจ

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไมนอยกวา     100   หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   ไมนอยกวา    45  หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AC 2103   หลักการบัญชีเบื้องตน    3(3/3-0-0)      -       - 
BA 1313   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ   3(3/3-0-0)       -       - 
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    3(3/3-0-0)      -       - 
BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    1(0-1/3-0)      -  BI 1053 
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)      -       - 
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-1/3-0)      -  CH 1332
CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน    1(1/1-0-0)          CH 1332       - 
CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(0-1/3-0)      -  CH 1421  
CH 2233   อินทรียเคมีพื้นฐาน       3(3/3-0-0)             CH 1332      - 
CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)      -  CH 2233       
CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)      -       - 
EG 5413   การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      3(3/3-0-0)          GE 1063       - 
EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       - 
MA 1013 แคลคูลัส 1     3(3/3-0-0)      -       - 
MG 1303   องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)        -       - 
MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ  2(2/2-0-0)      -       - 
MK 1503   หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -       - 
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ    2(2/2-0-0)          MA 1013      -  
PH 1181 ปฎิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ  1(0-1/3-0)      -  PH 1142 
ST 2003    ชีวสถิติ      3(3/3-0-0)          MA 1013      - 
 2.2 วิชาชีพ                                             ไมนอยกวา  55 หนวยกิต
AN 1003   กายวิภาคศาสตรของมนุษย   3(2/2-1/3-0)          BI 1053       -    
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3/3-0-0)  BI 1043 and CH 2233      - 
BH 2341  ปฎิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    1(0-1/3-0)      -  BH 2333
MI 3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย  4(3/3-1/3-0)          BI 1053       -  
MS 2002   ภูมิคุมกันวิทยา     2(2/2-0-0)          BI 1053       - 
MS 3001   กฏหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  1(1/1-0-0)      -       - 
  วิทยาศาสตรการแพทย
MS 3012  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย  2(2/2-0-0)          ST 2003       -   
MS 3013   พยาธิวิทยา     3(3/3-0-0)          AN 1003       - 
MS 3021   ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา    1(0-1/3-0)      -  MS 3013 
MS 3022   เนื้อเยื่อวิทยา     2(1/1-1/3-0)          AN 1003       - 
MS 3023   ปรสิตวิทยาทางการแพทย    3(2/2-1/3-0)          BI 1053       - 
MS 3031   สัมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย   1(0-1/3-0)      -       - 
MS 3032   ประสาทกายวิภาคศาสตร    2(2/2-0-0)          AN 1003       - 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

AN 1003 กายวิภาคศาสตรของมนุษย  3(2/2-1/3-0)     BI 1053       -
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน   3(3/3-0-0)     CH 1332       -
CH 2241   ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน  1(0-1/3-0)          -    CH 2233
CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล   3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1112   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)          -        -
GE 1102   ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -        -
GE ……… วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  1(............)          -        -
    รวม  18 หนวยกิต  ... ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

BI 1053   ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล   3(3/3-0-0)          -        -
BI 1071   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 1(0-1/3-0)          -    BI 1053
CH 1332   เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)          -        -
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-1/3-0)          -    CH 1332
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1092   จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1122  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1172 การดูแลและสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)          -        -
MA 1013  แคลคูลัส 1    3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  18 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre             Co

BH 2333  ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3/3-0-0)   BI 1053 and CH 2233   -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)          -    BH 2333
CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(1/1-0-0)     CH1332       -
CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน  1(0-1/3-0)          -    CH 1421
GE ……… วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)          -        -
MI  3454  จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย 4(3/3-1/3-0)     BI 1053       -
MK 1503   หลักการตลาด    3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  18 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

BA 1313  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3/3-0-0)          -        -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)     GE 1053       -
GE ……… วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)          -        -
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ   2(2/2-0-0)     MA 1013       -
PH 1181  ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ 1(0-1/3-0)          -    PH 1142
PS 2033    สรีรวิทยาของมนุษย   3(2/2-1/3-0)     AN 1003       -
GE ……… วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
    รวม  19 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

EG 5413 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063       -
MS 3013 พยาธิวิทยา    3(3/3-0-0)     AN 1003       -
MS 3021 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา   1(0-1/3-0)          -    MS 3013
MS 3031 สัมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย  1(0-1/3-0)          -        -
MS 4002 เครื่องมือและการจัดการหองปฏิบัติการ 2(2/2-0-0)          -        -
MS 4011 ปฎิบัติการวิเคราะห   1(0-1/3-0)          -    MS 4002
  ทางวิทยาศาสตรการแพทย  
MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย 2(2/2-0-0)     ST 2003       -
MS 4003  เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย  3(2/2-1/3-0)     BH 2333       -
................. เลือกเสรี      3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  19 หนวยกิต  27 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

AC 2103 หลักการบัญชีเบื้องตน   3(3/3-0-0)          -        -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -        -
MS 2002 ภูมิคุมกันวิทยา    2(2/2-0-0)     BI 1053       -
MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย   3(2/2-1/3-0)     BI 1053       -
MS 3022 เนื้อเยื่อวิทยา    2(1/1-1/3-0)     AN 1003       -
MS 3032 ประสาทศาสตรกายวิภาคศาสตร  2(2/2-0-0)     AN 1003       -
PM 3013 เภสัชวิทยา    3(3/3-0-0)     BH 2333       -
ST 2003  ชีวสถิติ     3(3/3-0-0)     MA 1013       -
    รวม  20 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre               Co

EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063          -
MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1(1/1-0-0)          -           -
  วิทยาศาสตรการแพทย
MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ  2(2/2-0-0)          -           -
MS 4013 การจัดการกลยุทธดานการแพทย  3(3/3-0-0)   MK 1503 and MG 1303   -
MS 4053 พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร  3(2/2-1/3-0) AN 1003 and CH 1421   -
MS 4023 โครงงานพิเศษ    3(0-3/9-0)     MS 3012          -
................. เลือกเสรี      3(3/3-0-0)          -           -
    รวม  18 หนวยกิต  26 ชั่วโมง/สัปดาห    

MS 4063 ฝกงาน 1  (เลือก)   3(0-0-3/15)  MS 4002 and MS 4011  -
MS 4073   ฝกงาน 2  (เลือก)   3(0-0-3/15)  MS 4002 and MS 4011  -
    รวม  6 หนวยกิต  30 ชั่วโมง/สัปดาห    
     
      หรือ

MS 4006 สหกิจศึกษา  (เลือก)   6(0-0-6/40)  MS 4002 and MS 4011  -   
    รวม  6 หนวยกิต  40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563

 ความสำคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐ มุ งเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรู และทักษะปฏิบัติ
ในการเขียนโปรแกรมและประยุกตใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับปญญาประดิษฐ สามารถบูรณาการความรูในศาสตรปญญา
ประดิษฐรวมกับความรูในศาสตรอื่นเพื่อพัฒนาผลงานทางดานวิชาการที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต เรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต สามารถสื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นได มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม นอมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
 
  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1.เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมและประยุกตใชเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของกับ ปญญาประดิษฐ
 2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรูในศาสตรปญญาประดิษฐรวมกับความรูในศาสตรอื่นเพื่อพัฒนาผลงาน
ทางดานวิชาการที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต
 3.เพื่อปลูกฝงใหบัณฑิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นได

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปญญาประดิษฐ
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  132  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  ไมนอยกวา 23 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)       -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
 1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก      ไมนอยกวา 7  หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร  
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)       -       - 
    ข.กลุมวิชาสังคมศาสตร  
GE 2142 อาเซียนศึกษา           2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม                             2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2202 กฎหมายกับสังคม       2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ                          2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน 
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา  
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                             ไมนอยกวา     90 หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     24  หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AI 1403  การเขียนโปรแกรม 1     3(2/2-1/3-0)      -       - 
AI 1413  การเขียนโปรแกรม 2    3(2/2-1/3-0)        -       - 
AI 1423  โครงสรางไมตอเนื่อง    3(3/3-0-0)      -       - 
AI 1433  คณิตศาสตรและสถิติสำหรับปญญาประดิษฐ 1 3(2/2-1/2-0)      -       - 
AI 2203  ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ   3(2/2-1/2-0)      -       - 
AI 2433  คณิตศาสตรและสถิติสำหรับปญญาประดิษฐ 2 3(2/2-1/2-0)          AI 1433       -
EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ     45 หนวยกิต
AI 1103  หลักการและจริยธรรม    3(2/2-1/2-0)      -       - 
  สำหรับวิชาชีพปญญาประดิษฐ
AI 1443  ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม   3(2/2-1/2-0)      -       - 
AI 2213  ระบบฐานขอมูล     3(2/2-1/3-0)      -       - 
AI 2223  สวนตอประสานระหวางสมองและคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)      -       - 
AI 2303  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี   3(2/2-1/3-0)      -       - 
AI 2313  วิศวกรรมซอฟตแวรและการพัฒนาระบบ  3(2/2-1/3-0)      -       - 
AI 2403  หลักการและเทคนิคทางปญญาประดิษฐ  3(2/2-1/2-0)          AI 2303       -
AI 2443  ระบบเครือขายและความมั่นคง   3(2/2-1/3-0)      -       - 
AI 2503  อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง    3(2/2-1/2-0)      -       - 
AI 3303  วิทยาการวิเคราะหขอมูล    3(2/2-1/2-0)          AI 2433       -
  และการสรางภาพนามธรรม
AI 3403  ระบบผูเชี่ยวชาญ     3(2/2-1/2-0)          AI 2403       -
AI 3413  การเรียนรูของเครื่อง    3(2/2-1/2-0)          AI 2403       -
AI 3423  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ   3(2/2-1/2-0)          AI 2403       -
AI 3443  ความมั่นคงทางไซเบอร    3(2/2-1/2-0)          AI 2443       -
AI 4903  โครงงานปญญาประดิษฐแบบผสมผสาน  3(0-3/9-0)     Senior Standing      -
 2.3 กลุมวิชาเอกเลือก     21 หนวยกิต
AI 3203  ระบบสารสนเทศทางชีวภาพ   3(2/2-1/2-0)          AI 2403       -
AI 3313  ขั้นตอนวิธีทางปญญาประดิษฐ   3(2/2-1/2-0)          AI 2303       -
AI 3433  โครงขายประสาทเทียมเบื้องตน   3(2/2-1/2-0)          AI 3413       -
AI 3453  การเรียนรูเชิงลึก     3(2/2-1/2-0)          AI 2403       -
AI 3463  การประมวลผลแบบขนาน   3(2/2-1/2-0)      -       - 
AI 3473  คอมพิวเตอรวิทัศน    3(2/2-1/2-0)      -       -
AI 3503  วิศวกรรมระบบฝงตัว    3(2/2-1/2-0)          AI 2503       -
AI 4203  หลักพื้นฐานของวิทยาการหุนยนต   3(2/2-1/2-0)          AI 2503       -
  สำหรับปญญาประดิษฐ  
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AI 4403  การคำนวณควอนตัม     3(2/2-1/2-0)      -       - 
AI 4413  การคำนวณแบบกริดและคลาวด   3(2/2-1/2-0)      -       - 
AI 4423  การจำลองแบบดวยคอมพิวเตอร   3(2/2-1/2-0)      -       -
AI 4443  วิทยาการรหัสลับ     3(2/2-1/2-0)          AI 3443       -
AI 4803  หัวขอพิเศษสำหรับปญญาประดิษฐ   3(3/3-0-0)          AI 2403       -
AI 4813  หัวขอพิเศษทางการเขียนโปรแกรม   3(2/2-1/3-0)          AI 2403       -
  ดานปญญาประดิษฐ
   
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไมนอยกวา   6   หนวยกิต
         เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดเลือกเสรีท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไมนอยกวา   6   หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AI 4916  สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)  Consent of Instructor      -
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปญญาประดิษฐ

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

AI 1413  การเขียนโปรแกรม 2   3(2/2-1/3-0)          -        -
AI 1433  คณิตศาสตรและสถิติ   3(2/2-1/2-0)          -        -
  สำหรับปญญาประดิษฐ 1
AI 1443  ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม  3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)          -        -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)     GE 1053       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)          -        -
    รวม  17 หนวยกิต  22 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

AI 1103  หลักการและจริยธรรม   3(2/2-1/2-0)          -        -
  สำหรับวิชาชีพปญญาประดิษฐ
AI 1403  การเขียนโปรแกรม 1   3(2/2-1/3-0)          -        -
AI 1423  โครงสรางไมตอเนื่อง   3(3/3-0-0)          -        -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)          -        -
GEXXX1 ศึกษาทั่วไปเลือก     1(......-......-0)          -        -
    รวม  17 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre             Co

AI 2213  ระบบฐานขอมูล    3(2/2-1/3-0)          -        -
AI 2223  สวนตอประสานระหวางสมองและคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)          -        -
AI 2313  วิศวกรรมซอฟตแวรและการพัฒนาระบบ 3(2/2-1/3-0)          -        -
AI 2403  หลักการและเทคนิคทางปญญาประดิษฐ 3(2/2-1/2-0)     AI 2303       -
AI 2503  อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง   3(2/2-1/2-0)          -        -
EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063       -
GE 1082  โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        -
    รวม  20 หนวยกิต  27 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

AI 2203  ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ  3(2/2-1/2-0)          -        -
AI 2303  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี  3(2/2-1/3-0)          -        -
AI 2433  คณิตศาสตรและสถิติสำหรับปญญาประดิษฐ 2 3(2/2-1/2-0)      AI 1443       -
AI 2443  ระบบเครือขายและความมั่นคง  3(2/2-1/3-0)          -        -
EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)      GE 1063       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -        -
    รวม  19 หนวยกิต  25 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

AI 3423  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  3(2/2-1/2-0)      AI 2403       -
AI XXX3 เอกเลือก 1     3(....-.....-0)          -        - 
AI XXX3 เอกเลือก 2     3(....-.....-0)          -        - 
AI XXX3 เอกเลือก 3     3(....-.....-0)          -        - 
AI XXX3 เอกเลือก 4     3(....-.....-0)          -        - 
GE 1142 จีนศึกษา     3(2/2-0-0)          -        - 
    รวม  17 หนวยกิต  .... ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

AI 3303  วิทยาการวิเคราะหขอมูล   3(2/2-1/2-0)      AI 2433       -
  และการสรางภาพนามธรรม
AI 3403  ระบบผูเชี่ยวชาญ    3(2/2-1/2-0)      AI 2403       -
AI 3413  การเรียนรูของเครื่อง   3(2/2-1/2-0)      AI 2403       -
AI 3443  ความมั่นคงทางไซเบอร   3(2/2-1/2-0)      AI 2443       -
GE XXX2 ศึกษาทั่วไปเลือก     2(....-.....-0)          -        -  
GE XXX2 ศึกษาทั่วไปเลือก     2(....-.....-0)          -        -
XX XXX3 เลือกเสรี 1    2(3/3-0-0)          -        -
    รวม  19 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre               Co

AI 4916  สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)   Consent of          -  
            Instructor
    รวม  6 หนวยกิต  40 ชั่วโมง/สัปดาห    

AI 4903  โครงงานปญญาประดิษฐแบบผสมผสาน 3(0-3/9-0)     Senior Standing           -  
AI XXX3 เอกเลือก 5     3(....-.....-0)          -        - 
AI XXX3 เอกเลือก 6     3(....-.....-0)          -        - 
AI XXX3 เอกเลือก 7     3(....-.....-0)          -        - 
GE XXX2 ศึกษาทั่วไปเลือก    2(....-.....-0)          -        -  
XX XXX3 เลือกเสรี 2     3(....-.....-0)          -        - 
    รวม  17 หนวยกิต  .... ชั่วโมง/สัปดาห    
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   • วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต) 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
1. อาจารย ดร.ปยาภรณ สุภัคดำรงกุล  หัวหนาสาขา
   • ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.  อาจารย ดร.รุจิราลัย พูลทวี
   • วท.ด.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.บ.(จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.  อาจารยวรพรรณี เผาทองศุข
   • วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • ท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
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4.  ผูชวยศาสตราจารยสุภาภรณ วรรณภิญโญชีพ
   • วท.ม.(ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
   • วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. อาจารยสุรียพร เอี่ยมศรี
   • วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
   • วท.บ.(วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยบูรพา
6.  อาจารย ดร.ชวนพิศ จิระพงษ
   • ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
     มหาวิทยาลัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพิมล กาญจนวาศ
   • ปร.ด.(อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8.  อาจารยอลิษา สุนทรวัฒน
   • วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 
     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
9.  อาจารยยิ่งศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย
   • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
10. อาจารยยุคลธร สถาปนศิริ
   • วท.ม.(พันธุศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. อาจารย ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
   • วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
12. อาจารยวัลวิภา เสืออุดม
   • วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   • วท.บ.(สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
13. อาจารยปวินทร สุวรรณกุล
   • MSc. Applied Fish Biology University of Plymouth 
   • วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14. รองศาสตราจารย ดร.บังอร ฉางทรัพย
   • วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • วท.ม.(วิทยาศาสตรการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ.(เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน
15. ผูชวยศาสตราจารยเมตตา โพธิ์กลิ่น
   • วท.ม.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • กศ.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี ชุมบัวทอง
   • ปร.ด.(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) 
     มหาวิทยาลัยบูรพา
   • วท.ม.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
17. อาจารยภาสินี สงวนสิทธิ์
   • วท.ม.(วิทยาศาสตรการแพทย:กายวิภาคศาสตร)
   • วท.บ.(กายภาพบำบัด)
     เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
18. อาจารยรังสิมา ใชเทียมวงศ
   • วท.ม.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • พย.บ.(พยาบาลผดุงครรภ) มหาวิทยาลัยมหิดล
19. อาจารยระพีพนธุ ศิริเดช
   • วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ.(วิทยาศาสตรการแพทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
20. ผูชวยศาสตราจารยจันเพ็ญ บางสำรวจ
   • วท.ม.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • พย.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
21. อาจารยอมรรัตน โตทองหลอ
   • วท.ม.(กายวิภาคศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ.(กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
1. อาจารย ดร.สุรียพร หอมวิเศษวงศา หัวหนาสาขา
   • ปร.ด.(เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • วท.ม.(เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. อาจารยศรมน สุทิน
   • วท.ม.(เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อาจารย ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล
   • วท.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. อาจารย ดร.กิตติพัฒน โสภิตธรรมคุณ
   • ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
   • วท.ม.(เคมีอินทรีย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.บ.(เคมี) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
   • อ.วท.(เคมีปฏิบัติ) สถาบันราชภัฎพระนคร
6. อาจารย ดร.สุวรรณี สายสิน
   • ปร.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ม.(อินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. อาจารยผุสดี สิรยากร
   • วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.บ.(เคมีวิเคราะห) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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8. อาจารย ดร.พนนา กิติไพศาลนนท
   • ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.ม.(เคมีอนินทรีย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
9. ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ แกวกิ้ม
   • วท.ม.(เคมีวิเคราะห) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห) 
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
10. อาจารย ดร.ปยนันท นอยรอด
   • วท.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. อาจารยรังสรรค โกญจนาทนิกร
   • วท.ม.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12. อาจารย ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย
   • ปร.ด.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.ม.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
13. อาจารย ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล
   • ปร.ด.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วทม.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
14. รองศาสตราจารย ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
   • วท.ด.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ม.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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AI 1413 การเขียนโปรแกรม 2  3(2/2-1/3-0)

 (Programming II)

Prerequisite: none

 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 

โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ การหอหุมขอมูลและ

การซอนขอมูล คุณสมบัติการสืบทอด ภาวะพหุสัณฐานและการนำกลับมา

ใชใหม  การทดสอบความถูกตองของโปรแกรม คุณสมบัติของโปรแกรม

ที่ดี โดยใชภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุได

AI 1423  โครงสรางไมตอเนื่อง   3(3/3-0-0)

 (Discrete Structure)

Prerequisite: none

 ทฤษฎีเกี่ยวกับเซต ความสัมพันธและฟงกชัน ตรรกศาสตร

เบื้องตน เทคนิคการพิสูจน ไดแก การพิสูจนโดยตรง การพิสูจนดวยความ

ขัดแยง และการพิสูจนเชิงอุปนัย โครงสรางกราฟและตนไม พีชคณิตบูลีน

และการแกปญหา โครงสรางพีชคณิต และการฝกปฏิบัติการดวย

ซอฟตแวรสำเร็จรูป

 

AI 1433 คณิตศาสตรและสถิติ  3(2/2-1/2-0)

 สำหรับปญญาประดิษฐ 1

 (Mathematics and Statistics 

 for Artificial Intelligence I)

Prerequisite: none

 เวกเตอรและปริภูมิเวกเตอร เมทริกซและการดำเนินการของเม

ทริกซ ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการ

ประยุกตใช กฎลูกโซ การหาปริพันธและการประยุกตใช ระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลขในการหาผลเฉลยของสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน ทฤษฎีเบื้องตน

เกี่ยวกับความนาจะเปนและสถิติ และการฝกปฏิบัติการดวยซอฟตแวร

สำเร็จรูป

AI 1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม 3(2/2-1/2-0)

 (Operating System and Platform)

Prerequisite: none

 หลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสรางและหนาที่ของระบบ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณพกพา การจัดการ

โปรเซสและเทรด การกำหนดการและการเลือกจายงานของการประมวล

ผล การประมวลผลพรอมกัน การประสานเวลา การประสานงานของ

กระบวนการ การขัดจังหวะ ระบบนำเขาและแสดงผลลัพธ วงจรอับ การ

จัดการหนวยความจำ การจัดลำดับงานหนวยประมวลผลและการจัดสรร

อุปกรณ หนวยความจำเสมือน การจัดการหนวยเก็บขอมูลสำรอง ระบบ

ปฏิบัติการของอินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง  การแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางระบบปฏิบัติการแบบตาง ๆ  การรักษาความปลอดภัยและการ

ปองกัน และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

คำอธิบายรายวิชา

AC 2103 หลักการบัญชีเบื้องตน  3(3/3-0-0)

 (Principles of Accounting)      

Prerequisite  :  None

 ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชี  ตลอดจนการจัด

ทำงบการเงินของธุรกิจประเภทตางๆ  ที่อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เชน 

ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป รายการปรับปรุงและปดบัญชี  ระบบ

การควบคุมเงินสด  และการวิเคราะหงบการเงิน

AC 2313 การบัญชีพื้นฐาน   3(2/2-1/2-0)

 (Fundamental Accounting)

Prerequisite : None 

 ความรูเกี่ยวกับวงจรบัญชี หลักการและวิธีการทางบัญชีตลอด

จนการจัดทำงบการเงินเพื่อการวัดผลการดำเนินงานและแสดงฐานะ

ทางการเงินของธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจพาณิช

ยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม รายการปรับปรุง

และปดบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด และเงินฝากธนาคาร และเรียนรู

การทำโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีไปใชในแตละประเภทธุรกิจ

AI 1103  หลักการและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพ 3(2/2-1/2-0)

 ปญญาประดิษฐ 

 (Principles and Ethics for 

 Artificial IntelligenceProfessional)

Prerequisite: none

 ความเปนมาของวิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ 

แขนงวิชาทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ปญญาประดิษฐ  และอาชีพที่

เกี่ยวของ ทักษะทางวิชาชีพไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ การใหเหตุผล และการคิดเชิงวิพากษ การสื่อสารและการนำ

เสนอขอมูล การเขียนรายงานทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ

ประเด็นทางสังคมที่มีตอการทำงานและการศึกษา จริยธรรมในการใช

อินเทอรเน็ต ปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ กฎหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร การ

ปกปองขอมูลและความเปนสวนตัว ทรัพยสินทางปญญา และกฎหมาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

AI 1403 การเขียนโปรแกรม 1  3(2/2-1/3-0)

 (Programming I)

Prerequisite: none

 แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและภาษาโปรแกรม 

ขั้นตอนวิธีกับตรรกะการแกปญหาทางคอมพิวเตอร  คุณลักษณะที่สำคัญ

ของกระบวนทัศนการเขียนโปรแกรมที่ครอบคลุมเรื่อง ตัวแปร ชนิดขอมูล

พื้นฐาน ตัวกระทำการ ตรรกะพื้นฐาน นิพจน การรับขอมูล การแสดง

ผล และโครงสรางควบคุม โครงสรางขอมูลแถวลำดับ ฟงกชันและการสง

ผานคาพารามิเตอร การเรียกซ้ำ การฝกทักษะปฏิบัติดานการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมระดับสูงเกี ่ยวกับการออกแบบ การ

ทดสอบ การแกจุดบกพรอง และการจัดทำเอกสารโปรแกรม
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 3(2/2-1/2-0)
AI 2303  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี  3(2/2-1/3-0)

 (Data Structure and Algorithms)

Prerequisite: none

 การบริหารจัดการหนวยความจำขณะทำงาน การสราง

โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ไดแก แถวลำดับหลายมิติ ตัวชี้ รายการ

โยง กองซอน แถวคอย การเรียกซ้ำ ตนไม ตารางแฮช ฮีปทวิภาค ขั้น

ตอนวิธีการจัดเรียง ขั้นตอนวิธีการคนหา ขั้นตอนวิธีของกราฟ ขั้น

ตอนวิธีของขอความและสายอักขระ การเลือกใชโครงสรางขอมูลให

เหมาะสมกับปญหา และฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรมระดับสูง

AI 2313 วิศวกรรมซอฟตแวร   3(2/2-1/3-0)

 และการพัฒนาระบบ

 (Software Engineering 

 and System Development)

Prerequisite: none

 ความหมายและความสำคัญของวิศวกรรมซอฟตแวร วัฏจักร

และกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การวางแผนโครงการ การบริหาร

โครงการซอฟตแวร การวัดคุณลักษณะของซอฟตแวร การประมาณ

ขนาดและคาใชจายของโครงงาน การบริหารความเสี่ยงในโครงการ 

การควบคุม และติดตามงานในโครงงาน การวิเคราะหความตองการ 

การออกแบบระบบและสวนตอประสานกับผูใช แนวทางการเขียน

โปรแกรม การทดสอบซอฟตแวรและระบบแบบอัตโนมัติ การติดตั้ง

และบำรุงรักษาระบบ  การฝกปฏิบัติการดวยซอฟตแวรสำเร็จรูปหรือ

เครื่องมือที่เกี่ยวของ

 

AI 2403 หลักการและเทคนิค   3(2/2-1/2-0)

 ทางปญญาประดิษฐ

 (Principles and Techniques 

 in Artificial Intelligence)

Prerequisite: AI 2303

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการของปญญาประดิษฐ การ

แกปญหาเชิงการคนหา การแสดงความรูและการอนุมานความรู หลัก

การของการเรียนรูของเครื่อง ระบบผูเชี่ยวชาญ โครงขายประสาท

เทียมเบื้องตน ตรรกะคลุมเครือเบื้องตน การประมวลผลภาษา

ธรรมชาติ ภาษาโปรแกรมสำหรับงานดานปญญาประดิษฐ และฝก

ปฎิบัติการดวยซอฟตแวรสำเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ

AI 2203  ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ    3(2/2-1/2-0)

 (Digital Businessand Business Intelligence)

Prerequisite: none

 ลักษณะธุรกิจดิจิทัลของอุตสาหกรรมซอฟตแวร และ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กระบวนการดำเนิน

ธุรกิจดิทิทัล การวางแผนทรัพยากรองคกรซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการ

บัญชีและการเงิน การบริหารงานบุคคล การจัดตารางการผลิต การ

จัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การขายและการตลาด การเสียภาษี  

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจดิจิทัล หลักการและเทคนิคของธุรกิจ

อัจฉริยะซึ่งครอบคลุมกระบวนการ การวิเคราะหขอมูล การตัดสินใจ 

และการแกปญหา โดยใชซอฟตแวรสำเร็จรูปและเครื่องมือที่

เกี่ยวของ

AI 2213  ระบบฐานขอมูล   3(2/2-1/3-0)

 (Database Systems)

Prerequisite: none

 แนวคิดฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล องคประกอบ

และสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจำลองขอมูลตาง ๆ  

วงจรชีวิตฐานขอมูล หลักการและทฤษฎีของแบบจำลองขอมูลเชิง

สัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล การทำใหเปนบรรทัดฐาน การสืบคน

ขอมูลดวยภาษาเอสคิวแอล การประมวลผลกลุมงาน การควบคุม

ภาวะพรอมกัน การเรียกคืนขอมูล การสำรองฐานขอมูล การรักษา

ความปลอดภัยขอมูลฐานขอมูลแบบนิรนัย ขอมูลที่ไมสมบูรณ การ

จัดการขอมูลแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง และการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตตามหลักการของระบบฐานขอมูล

AI 2223 สวนตอประสานระหวางสมอง 3(2/2-1/2-0)

 และคอมพิวเตอร

 (Brain Computer Interface)

Prerequisite: none

 นิยาม ประวัติความเปนมา ขอดีและขอเสีย ของ

เทคโนโลยีสวนตอประสานระหวางสมองและคอมพิวเตอร ความสำคัญ

ของประสาทวิทยา การประมวลผลสัญญาณ และการเรียนรูของ

เครื่อง องคประกอบและชนิดของสวนตอประสานระหวางสมองและ

คอมพิวเตอร กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหลากหลายของเสน

ประสาท พื้นฐานของ การตรวจคลื่นไฟฟาสมองและการบันทึกคลื่น

ไฟฟาสมอง การประยุกตใชเทคโนโลยีสวนตอประสานระหวางสมอง

และคอมพิวเตอรทางการแพทยและทางดานที่ไมใชการแพทย แนว

โนมของเทคโนโลยีสวนตอประสานระหวางสมองและคอมพิวเตอร 

การฝกปฏิบัติโดยใชอุปกรณและซอฟตแวรสำเร็จรูปที่เกี่ยวของ
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AI 3203  ระบบสารสนเทศทางชีวภาพ   3(2/2-1/2-0)

 (Bioinformatics)

Prerequisite: AI 2403

 ความรูพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล ปฏิสัมพันธกัน

ระหวาง ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน การประยุกตใชคอมพิวเตอรรวมกับ

ฐานขอมูลทางชีวสารสนเทศในการวิเคราะห การจัดเรียงลำดับรหัส

ดีเอ็นเอ และโปรตีน เพื่อศึกษาการทำงานของยีน หนาที่ของโปรตีน 

 

AI 3303  วิทยาการวิเคราะหขอมูล   3(2/2-1/2-0)

 และการสรางภาพนามธรรม

 (Data Analytics and Visualization)

Prerequisite: AI 2433

 กระบวนการของวิทยาการขอมูล การรวบรวมขอมูล การเตรียม

ขอมูล การสรางแบบจำลองขอมูล การตีความขอมูล ศัพทเฉพาะดานของ

วิทยาการวิเคราะหขอมูล ชนิดของวิทยาการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลเชิงคนหาและการสรางภาพนามธรรม ความเขาใจขอมูลดวยการ

วิเคราะหเชิงพรรณนา การวิเคราะหเชิงทำนาย และการวิเคราะหเชิงใหคำ

แนะนำ และการฝกปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรสำเร็จรูป

AI 3313  ขั้นตอนวิธีทางปญญาประดิษฐ   3(2/2-1/2-0)

 (Artificial Intelligence Algorithms)

Prerequisite: AI 2303

 ภาพรวมของปญหาการหาคาเหมาะที่สุดและกรณีศึกษา บทนำ

เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีแบบเมตาฮิวริสติกและขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 

ทบทวนสั้น ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการคนหาทั่วไป ขั้นตอนวิธีเลียนแบบ

การอบออน ขั้นตอนวิธีการคนหาแบบทาบู  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ขั้น

ตอนวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดดวยระบบอาณาจักรมด ขั้นตอนวิธีหาคา

เหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค ขั้นตอนวิธีการคนหาบริเวณใกลเคียงแบบ

ผันแปร ขั้นตอนวิธีการคนหาบริเวณใกลเคียงขนาดใหญที่ดัดแปลงได ขั้น

ตอนวิธีลูกผสม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการอื่น ๆ การประยุกตใชขั้นตอน

วิธีการแกปญหาหาคาที่เหมาะสมที่สุดกับกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติ

การดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของ

AI 3403  ระบบผูเชี่ยวชาญ   3(2/2-1/2-0)

 (Expert System)

Prerequisite: AI 2403

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบผูเชี่ยวชาญ องคประกอบของ

ระบบผูเชี่ยวชาญ ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ วิศวกรรมองคความรู 

การแทนองคความรู กลไกการอนุมานและการใหเหตุผล ความไม

แนนอน กระบวนการสรางระบบผู เชี ่ยวชาญ การพัฒนาระบบผู 

เชี่ยวชาญ การประยุกตใชงานระบบผูเชี่ยวชาญ และการฝกปฏิบัติการ

ดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรสำเร็จรูป

AI 2433 คณิตศาสตรและสถิติ    3(2/2-1/2-0)

 สำหรับปญญาประดิษฐ 2

 (Mathematics and Statistics 

 for Artificial Intelligence II)

Prerequisite: AI 1433

 ลำดับและอนุกรม อนุกรมเทเลอรและแมคคอลีน คาคลาด

เคลื ่อน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการหารากของระบบสมการไดแก 

ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส และระเบียบวิธีการลดลงตามความชัน การ

ประมาณคาในชวงและนอกชวง การวิเคราะหการถดถอยแบบตัวแปรเดียว

และหลายตัวแปร  พีชคณิตเชิงเสน  ความนาจะเปนและการแจกแจงของ

ตัวแปรสุม และการฝกปฏิบัติการดวยซอฟตแวรสำเร็จรูปหรือภาษา

โปรแกรมที่เกี่ยวของ

AI 2443 ระบบเครือขายและความมั่นคง  3(2/2-1/3-0)

 (Network Systemand Security)

Prerequisite: none

 แนวคิดและองคประกอบของการสื่อสารขอมูล ระบบเครือขาย

สื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ สถาปตยกรรมเครือขาย มาตรฐานของเครือ

ขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ แบบจำลองเชื่อมโยงโครงขายระบบ

เปดตัวกลางและอุปกรณเครือขาย ชนิดรูปแบบของเครือขาย การเชื่อม

ตอและการจัดกำหนดเสนทาง การจัดการและการออกแบบระบบเครือ

ขาย เครือขายเซ็นเซอร อินเทอรเน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง  การบริการ

แพลตฟอรมบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ  การรักษาความปลอดภัย

ของเครือขาย แนวโนมและการพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลและระบบ

เครือขาย และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

 

AI 2503 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  3(2/2-1/2-0)

 (Internet of Things)

Prerequisite: none

 การจำแนกประเภทและนิยามคำศัพทเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตของ

สรรพสิ่ง (ไอโอที) องคประกอบของไอโอทีไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร 

ขอมูล แพลตฟอรมและบริการ สถาปตยกรรมทั่วไป กรอบงาน เครื่อง

มือ ไมโครคอนโทรลเลอร ตัวรับรู อุปกรณแสดงผล เอพีไอ การประยุกต

ใชไอโอที การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของไอโอที รวมถึงอุปกรณ

สำหรับการตรวจจับ การกระตุน การประมวลผล และการติดตอสื่อสาร 

การจัดเก็บ การวิเคราะห และการตีความขอมูลไอโอที การฝกปฏิบัติการ

ออกแบบและพัฒนาโครงงานดานไอโอทีดวยอุปกรณ เครื่องมือ 

ซอฟตแวร และภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ
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AI 3453 การเรียนรูเชิงลึก    3(2/2-1/2-0)

 (Deep Learning)

Prerequisite: AI 2403

 ภาพรวมของการเรียนรูเชิงลึก การเรียนรูเชิงลึกโดยใชซีพียูและ

จีพียู วิธีการเคลื่อนลงตามความชัน การแพรยอนกลับ ฟงกชันเปาหมาย

และฟงกชันการสูญเสีย การเตรียมขอมูล โครงขายประสาทเทียมแบบสัง

วัตนาการ การฝกทักษะโดยใชซอฟตแวรเฟรมเวิรกมาตรฐานของการเรียนรูเชิงลึก

AI 3463 การประมวลผลแบบขนาน  3(2/2-1/2-0)

 (Parallel Computing)

Prerequisite: none

 ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการคำนวณแบบขนาน การเขียน

โปรแกรมแบบขนาน แนวความคิดและคำศัพททั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณ

แบบขนาน สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอรแบบขนาน การออกแบบและ

การโปรแกรมสำหรับการประมวลผลมากกวาหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน 

การแบงงาน การกระจายงานที่เหมาะสมสำหรับปญหาประเภทตาง ๆ 

การประยุกตใชหนวยความจำรวม และหนวยความจำแบบกระจาย

 

AI 3473  คอมพิวเตอรวิทัศน   3(2/2-1/2-0)

 (Computer Vision)

Prerequisite: none

 แนวคิดของระบบคอมพิวเตอรวิทัศน การเกิดภาพ การเก็บ

ภาพ แบบจำลองสี ทฤษฎีการประมวลผลภาพ การตรวจหาวัตถุ การ

ติดตามวัตถุ การสอบเทียบกลอง การคำนวณพิกัด 3 มิติจากภาพ และ

การฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

AI 3503 วิศวกรรมระบบฝงตัว   3(2/2-1/2-0)

 (Embedded System Engineering)

Prerequisite: AI 2503

 แนะนำเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบฝงตัวและการ

ออกแบบ กระบวนการออกแบบระบบฝงตัว สถาปตยกรรมไมโคร

คอนโทรลเลอร (ไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิตชนิดชิบเดียวคือ ริสก

) สัญญาณควบคุมและสัญญาณสถานะ การทำงานแบบสายทอ ชุดคำสั่ง 

สถาปตยกรรมการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การเขาถึงขอมูลความ

เร็วสูง การออกแบบหนวยความจำ การเขาถึงหนวยความจำโดยตรง 

(ดีเอ็มเอ) การทำงานแบบสายทอซอฟตแวร อุปกรณตรรกะแบบสราง

โปรแกรมได อุปกรณแถวลำดับประตูสัญญาณที่สรางโปรแกรมได 

มาตรฐานการสื่อสารขอมูลดิจิทัล (การสื่อสารแบบอนุกรม) ระบบ

ปฏิบัติการที่มีการประมวลผลแบบทันที การจำลองการทำงานของ

ฮารดแวรซอฟตแวร ระบบฝงตัวขั้นพื้นฐานพลังงานต่ำและการออกแบบ 

กรณีศึกษาและนวัตกรรมโครงงานวิศวกรรมระบบฝงตัวดานสุขภาพและ

ดานอื่นๆ  และการฝกปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับทฤษฎีดวยภาษาโปรแกรม

หรือซอฟตแวรสำเร็จรูป

AI 3413  การเรียนรูของเครื่อง   3(2/2-1/2-0)

 (Machine Learning)

Prerequisite: AI 2403

 หลักการการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูแบบมีผูสอน ทฤษฎี

การเรียนรู การเรียนรูเชิงลึก ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย การจำแนก

ประเภทเชิงเสน แบบจำลองความนาจะเปน แบบจำลองเครือขายเสน

ประสาท ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนเคอรเนล การประเมินผลแบบจำลอง

และการเปรียบเทียบ การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การจำแนกหมวดหมูดวย

วิธีเพื่อนบานที่ใกลที่สุด การเรียนรูแบบเสริมกำลัง การสรุปอางอิงเชิง

สาเหตุ และการฝกปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรสำเร็จรูป

 

AI 3423  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ   3(2/2-1/2-0)

 (Natural Language Processing)

Prerequisite: AI 2403 

 หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะหคำ การ

วิเคราะหเชิงวากยสัมพันธ การวิเคราะหเชิงความหมาย ปญหาและความ

กำกวมในภาษาธรรมชาติ ความเกี่ยวพันระหวางประโยค และการฝก

ปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรสำเร็จรูป

 

AI 3433 ครงขายประสาทเทียมเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)

 (Introduction to Neural Network)

Prerequisite: AI 3413

ทฤษฎีและการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมและตรรกะฟซซี

ประกอบดวย เพอรเซ็บตรอนแบบหลายชั้น แผนผังการกอรางตัวเอง 

โครงขายแบบเรเดียลเบสิส โครงขายแบบฮ็อบฟลด โครงขายแบบวนกลับ

มาอีก ทฤษฎีฟซซีเซ็ต การควบคุมแบบตรรกะฟซซีและโครงขาย ประ

สาทฟซซีแบบปรับตัวเอง ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการคํานวณเชิง

วิวัฒนาการ การประยุกตใชในการควบคุม การจํารูปแบบ การจําลอง

ระบบที่ไมเปนเชิงเสน การประมวลภาพและเสียงพูด

AI 3443  ความมั่นคงทางไซเบอร   3(2/2-1/2-0)

 (Cyber Security)

Prerequisite: AI 2443

 ประวัติความเปนมาของความมั่นคงทางไซเบอร อาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอรและทางไซเบอร ภัยคุกคามตอความมั่นคงทางไซเบอร  

ประเภทของผูกระทำความผิดทางคอมพิวเตอรและทางไซเบอร ชองโหว

และความเสี่ยงทางไซเบอร การโจมตีและความมั่นคงของเว็บ นโยบาย

ความมั่นคงทางไซเบอร หลักการขั้นพื้นฐานของวิทยาการรหัสลับและ

นิติวิทยาศาสตรดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวของ การฝกปฏิบัติการดวย

ซอฟตแวรสำเร็จรูปและเครื่องมือที่เกี่ยวของ
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AI 4443 วิทยาการรหัสลับ   3(2/2-1/2-0)
 (Cryptography)
Prerequisite: AI 3443
 นิยามและวิวัฒนาการของวิทยาการรหัสลับ ฟงกชันแฮชและขั้น
ตอนวิธีทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับวิทยาการรหัสลับ ขั้นตอนวิธีการ
ของวิทยาการรหัสลับแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร การทำงานของ
ระบบการเขารหัสแบบกุญแจสาธารณะ เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐาน
กุญแจสาธารณะ ประเด็นความมั่นคงกับวิทยาการรหัสลับ การโจมตี
ระบบวิทยาการรหัสลับ มาตรฐานวิทยาการรหัสลับ การฝกปฏิบัติดวย
โปรแกรมประยุกตที่เกี่ยวของกับวิทยาการรหัสลับ

AI 4803  หัวขอพิเศษสำหรับปญญาประดิษฐ 3(3/3-0-0)
 (Special Topics for Artificial Intelligence)
Prerequisite: AI 2403
 หัวขอที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานปญญา
ประดิษฐ โดยหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่อ
ใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม

AI 4813 หัวขอพิเศษทางการเขียนโปรแกรม 3(2/2-1/3-0)
 ดานปญญาประดิษฐ  
 (Special Topics in Artificial Intelligence 
 Programming)
Prerequisite: AI 2403
 หัวขอที่เปนความรูใหม หรือกำลังเปนที่สนใจทางดานการเขียน
โปรแกรมดานปญญาประดิษฐ โดยหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละปการศึกษา
ตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม

AI 4903 โครงงานปญญาประดิษฐแบบผสมผสาน  3(0-3/9-0)
 (Hybrid Artificial 
 Intelligence Project)
Prerequisite: Senior Standing
 พัฒนาโครงงานเฉพาะเรื่องโดยบูรณาการความรูตาง ๆ ที่เรียน
มาเพื่อการออกแบบและการใชงานอยางเปนรูปธรรมปญหาที่เลือกตอง
เปนปญหาที่มีการวิเคราะหการออกแบบและการหาคําตอบโดยมี
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปนผูใหคําแนะนําและมีการสอบปากเปลา
พรอมสงเอกสารโครงงานตามชวงเวลาที่กําหนด

AI 4916  สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)
 (Cooperative Education)
Prerequisite: Consent of Instructor
 ฝกใหผู เรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงใน
องคกร โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและไดทำงานตรงตาม
ศาสตรวิชาชีพ  และมีประโยชนตอองคกรที่ฝกปฏิบัติ  ซึ่งกำหนดงานเปน
โครงงานพิเศษที ่สามารถทำสำเร็จไดภายใน 1 ภาคการศึกษาโดย
นักศึกษาตองเขารวมฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องไมนอยกวา 600 ชั่วโมง

AI 4203 หลักพื้นฐานของวิทยาการหุนยนต  3(2/2-1/2-0)

 สำหรับปญญาประดิษฐ 

 (Basic Principles of Robotics 

 for Artificial Intelligence)

Prerequisite: AI 2503

 ภาพรวมของวิทยาการหุนยนต การจำแนกประเภทของหุนยนต 

จลนศาสตรเบ้ืองตน ตัวรับรูและอุปกรณขับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกสสำหรับ

หุนยนต การสื่อสารและการควบคุมการทำงานขั้นพื้นฐานของหุนยนต

 

AI 4403  การคำนวณควอนตัม    3(2/2-1/2-0)

 (Quantum Computing)

Prerequisite: none  

 พ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม กลศาสตรควอนตัมของระบบ

เปด ความยุงเหยิง แนวคิดของทฤษฎีความซับซอน วงจรควอนตัม ข้ันตอ

นวิธีควอนตัม การฝกทักษะดวยกรณีศึกษาทางดานการคำนวณควอนตัม

 

AI 4413 การคำนวณแบบกริดและคลาวด  3(2/2-1/2-0)

 (Grid and Cloud Computing)

Prerequisite: none

 หลักการของเทคโนโลยีกริด  ประโยชนและการประยุกตใช

เทคโนโลยีกริด ระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง  ระบบกริดมิดเดิลแวร  

การบริการและการพัฒนาของกริดและกลุมเมฆ  สถาปตยกรรมการ

คำนวณแบบกริด  สถาปตยกรรมการคำนวณแบบกลุมเมฆ การทำ

เสมือนจริงดานตางๆ ไดแก หนวยประมวลผลกลาง เครือขาย ระบบจัด

เก็บ ประเด็นดานความปลอดภัยและภาวะสวนตัว การทำแมบรีดิวซ

เบื้องตน และกรณีศึกษา

 

AI 4423  การจำลองแบบดวยคอมพิวเตอร  3(2/2-1/2-0)

 (Computer Simulation)

Prerequisite: none

 แนวคิดของการจำลองดวยคอมพิวเตอร ชนิดของการจำลอง

ดวยคอมพิวเตอร ภาษาโปรแกรมและซอฟตแวรสำหรับการจำลองดวย

คอมพิวเตอร  การประยุกตใชการจำลองดวยคอมพิวเตอร กระบวนการ

ของการจำลองดวยคอมพิวเตอร การสรางตัวแบบของการจำลองดวย

คอมพิวเตอร ความสมเหตุสมผลของตัวแบบการจำลอง และการฝก

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎีดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวร

สำเร็จรูป
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BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)

 (Basic Biochemistry Laboratory)  

Prerequisite: CH 2241 หรือ CH 1281

Corequisite:  BH 2333

 เทคนิคการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ การวิเคราะห  ชีวโมเลกุล คุณสมบัติของโปรตีน 

ปฏิกิริยาของเอนไซม และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

BH 2382 หลักชีวเคมี   2(2/2-0-0)

 (Principal Biochemistry)

Prerequisite : BI 1063 และ CH 1442 

 โครงสรางคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลรวมถึง

บทบาท หนาที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ลิพิ

ดกรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก รวมถึงเอนไซม โคเอนไซม 

จลนศาสตรของเอนไซม การแสดงออกของสารพันธุกรรม และหลักพันธุ

วิศวกรรม

BI 1043 หลักชีววิทยา    3(3/3-0-0)

 (Principles of Biology)  

Prerequisite: None 

 การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต สารอาหาร และพลังงาน

กับการดำรงชีวิต การลำเลียงสารเขาออกเซลล หลักการถายทอดลักษณะ

พันธุกรรม การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืช สัตว และจุลินทรีย นิเวศวิทยา และกระบวนการ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

BI 1053   ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล   3(3/3-0-0) 

 (General Biology and Cell Biology)

Prerequisite :  None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยา องคประกอบเคมีของสิ่งมี

ชีวิต สารชีวโมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาที่ขององคประกอบและชีว

โมเลกุลของเซลล เมแทบอลิซึม การสังเคราะหแสง การแบงเซลล ยีนและ

กลไกการทำงานของยีน การพัฒนาการและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

BI 1061 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา   1(0-1/3-0)

 (Principles of Biology Laboratory)  

Corequisite: BI 1043 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลล และองค

ประกอบของเซลล การเคลื่อนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล การหายใจ

ระดับเซลล การสังเคราะหแสง การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตว เนื้อเยื่อพืช 

ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย การสืบพันธุ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

และระบบนิเวศ

AN 1003 กายวิภาคศาสตรของมนุษย   3(2/2-1/3-0)

 (Human Anatomy ) 

Prerequisite : BI 1053 

 การศึกษาเกี ่ยวกับพื ้นฐานทางกายวิภาคศาสตร รูปราง 

ลักษณะ โครงสราง ตําแหนงความสัมพันธและหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ 

รวมทั้ง ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร จําแนกตามระบบ ไดแกระบบ

เนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกระดูกและขอตอ ระบบกลามเนื้อ 

ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบอวัยวะรับสัมผัส ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับ

ถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ และการพัฒนาของมนุษยในครรภ พรอมทั้ง

การปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหา

BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Introduction  to  Business)

Prerequisite  :  None

 ความหมาย ความสำคัญและความรับผิดชอบของธุรกิจตอ

สังคมชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ สภาพ

แวดลอมทางธุรกิจโดยทั่วไป รูปแบบการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ และ

การดำเนินธุรกิจ  การเปนผูประกอบการ  กระบวนการทางธุรกิจ องค

ความรูในหนาที่พื้นฐานทางธุรกิจ ทั้งทางดานการจัดการ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การตลาด การผลิต การบัญชีและการเงิน ธุรกิจระหวาง

ประเทศ  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การเชื่อมโยงหนาที่ตางๆ เพื่อ

ใหการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ

BA 1413 การบริหารจัดการยุคใหม   3(3/3-0-0)

 (Modern Smart Management)  

Prerequisite: None 

 แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พื้นฐานของการ

จัดการประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การควบคุม การตัดสิน

ใจ การสื่อสาร การจูงใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการระบบ

สารสนเทศ ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการประยุกตใช

สถานการณตาง ๆ กระบวนการสรางและจัดการองคความรูในองคกร 

แนวความคิดการนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูธุรกิจ

นวัตกรรม และกลยุทธของการเปนผูประกอบการ

BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน   3(3/3-0-0)

 (Basic Biochemistry)

Prerequisite: BI 1043 และ CH 2233

 สวนประกอบ โครงสราง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีว

โมเลกุล รวมถึงบทบาท หนาที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุล จำพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก 

เอนไซม โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซม ตลอดจนความผิดปกติของเม

แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมรางกายใหอยูในภาวะสมดุล 

พันธุศาสตรชีวเคมี การแสดงออกของสารพันธุกรรมและหลักของ พันธุ

วิศวกรรม
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BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)

 (Basic Biochemistry Laboratory)  

Prerequisite: CH 2241 หรือ CH 1281

Corequisite:  BH 2333

 เทคนิคการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ การวิเคราะห  ชีวโมเลกุล คุณสมบัติของโปรตีน 

ปฏิกิริยาของเอนไซม และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

BH 2382 หลักชีวเคมี   2(2/2-0-0)

 (Principal Biochemistry)

Prerequisite : BI 1063 และ CH 1442 

 โครงสรางคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลรวมถึง

บทบาท หนาที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ลิพิ

ดกรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก รวมถึงเอนไซม โคเอนไซม 

จลนศาสตรของเอนไซม การแสดงออกของสารพันธุกรรม และหลักพันธุ

วิศวกรรม

BI 1043 หลักชีววิทยา    3(3/3-0-0)

 (Principles of Biology)  

Prerequisite: None 

 การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต สารอาหาร และพลังงาน

กับการดำรงชีวิต การลำเลียงสารเขาออกเซลล หลักการถายทอดลักษณะ

พันธุกรรม การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืช สัตว และจุลินทรีย นิเวศวิทยา และกระบวนการ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

BI 1053   ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล   3(3/3-0-0) 

 (General Biology and Cell Biology)

Prerequisite :  None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยา องคประกอบเคมีของสิ่งมี

ชีวิต สารชีวโมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาที่ขององคประกอบและชีว

โมเลกุลของเซลล เมแทบอลิซึม การสังเคราะหแสง การแบงเซลล ยีนและ

กลไกการทำงานของยีน การพัฒนาการและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

BI 1061 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา   1(0-1/3-0)

 (Principles of Biology Laboratory)  

Corequisite: BI 1043 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลล และองค

ประกอบของเซลล การเคลื่อนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล การหายใจ

ระดับเซลล การสังเคราะหแสง การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตว เนื้อเยื่อพืช 

ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย การสืบพันธุ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

และระบบนิเวศ

AI 4916 สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)

 (Cooperative Education)

Prerequisite: Consent of Instructor

 ฝกใหผู เรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงใน

องคกร โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและไดทำงานตรงตาม

ศาสตรวิชาชีพ  และมีประโยชนตอองคกรที่ฝกปฏิบัติ  ซึ่งกำหนดงานเปน

โครงงานพิเศษที ่สามารถทำสำเร็จไดภายใน 1 ภาคการศึกษาโดย

นักศึกษาตองเขารวมฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องไมนอยกวา 600 ชั่วโมง

BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3/3-0-0)

 (Introduction  to  Business)

Prerequisite  :  None

 ความหมาย ความสำคัญและความรับผิดชอบของธุรกิจตอ

สังคมชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ สภาพ

แวดลอมทางธุรกิจโดยทั่วไป รูปแบบการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ และ

การดำเนินธุรกิจ  การเปนผูประกอบการ  กระบวนการทางธุรกิจ องค

ความรูในหนาที่พื้นฐานทางธุรกิจ ทั้งทางดานการจัดการ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การตลาด การผลิต การบัญชีและการเงิน ธุรกิจระหวาง

ประเทศ  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การเชื่อมโยงหนาที่ตางๆ เพื่อ

ใหการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ

BA 1413 การบริหารจัดการยุคใหม   3(3/3-0-0)

 (Modern Smart Management)  

Prerequisite: None 

 แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พื้นฐานของการ

จัดการประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การควบคุม การตัดสิน

ใจ การสื่อสาร การจูงใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการระบบ

สารสนเทศ ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการประยุกตใช

สถานการณตาง ๆ กระบวนการสรางและจัดการองคความรูในองคกร 

แนวความคิดการนําความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูธุรกิจ

นวัตกรรม และกลยุทธของการเปนผูประกอบการ

BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน   3(3/3-0-0)

 (Basic Biochemistry)

Prerequisite: BI 1043 และ CH 2233

 สวนประกอบ โครงสราง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีว

โมเลกุล รวมถึงบทบาท หนาที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุล จำพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก 

เอนไซม โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซม ตลอดจนความผิดปกติของเม

แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมรางกายใหอยูในภาวะสมดุล 

พันธุศาสตรชีวเคมี การแสดงออกของสารพันธุกรรมและหลักของ พันธุ

วิศวกรรม

38
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



CH 1241 ปฏิบัติการเคมี   1(0-1/3-0)

 (Chemistry Laboratory)

Corequisite :  CH1332

 การทดลองเร่ืองปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพ 

แอนไอออนและแคตไอออน สมดุลเคมี การวัด pH และสมบัติของ

สารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ 

และการไทเทรตแบบรีดอกซ

CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-1/3-0)

 (General Chemistry Laboratory)  

Corequisite: CH 1332 

 การทดลองเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ แกส สมบัติคอลลิเกทีฟ

ของสารละลาย สมดุลเคมี การวัด pH และสารละลายบัฟเฟอร การ

ไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา และความ

รอนของปฏิกิริยา

CH 1332 เคมีพื้นฐาน   2(2/2-0-0)

 (Basic Chemistry)  

Prerequisite: None 

 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัม

พันธ จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ เคมี

ไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี

CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน  1(1/1-0-0)

 (Basic Analytical Chemistry)

Prerequisite: CH 1332

 สถิติสำหรับการวิเคราะหขอมูลและความผิดพลาดจากการ

ทดลอง หนวยความเขมขนของสารละลาย การวิเคราะหปริมาณโดยวิธีการช่ังน้ำ

หนักและการวัดปริมาตร  

CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน 1(0-1/3-0)

 (Basic Analytical Chemistry Laboratory)

Corequisite: CH 1421

 การชั่ง ตวง วัด ทางวิทยาศาสตรตามหลักนัยสำคัญ การ

วิเคราะหแอนไอออนและแคทไอออน   การวิเคราะหโดยน้ำหนัก ดีกรี

การแตกตัวและคาคงที่การแตกตัวของกรดออน พีเอชและสารละลาย

บัฟเฟอร  การไทเทรตแบบยอนกลับและสารประกอบเชิงซอน

CH 1442 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน   2(2/2-0-0)

 (Basic Principles of Organic Chemistry)

Prerequisite : CH 1332 

 การจำแนกสารตามหมูฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกช่ือ 

การเตรียม และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรียตางๆ ไดแก 

สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮดคีโตน กรด

คารบอกซิลิก และอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีนและสารชีวโมเลกุล

BI 1063 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตน  3(3/3-0-0)

 (Basic of Biology and Microbiology)

Prerequisite :none

 การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต สารอาหารและพลังงานกับ

การดำรงชีวิต การลำเลียงสารเขาออกเซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตว 

เนื้อเยื่อพืช หลักการถายทอดลักษณะพันธุกรรมหลักการและเทคนิคทาง

จุลชีววิทยา การเจริญของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย การจัดจำแนก

ชนิดจุลินทรีย (เห็ด รา ยีสต สาหราย ไวรัส) ความสำคัญของจุลินทรีย

ทางอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย

BI 1071 ปฎิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-1/3-0)

 และชีววิทยาเซลล

 (Laboratory of General Biology 

 and Cell Biology)

Corequisite :  BI 1053

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนทางชีววิทยา การใช

กลองจุลทรรศน โครงสรางและกลไกการทำงานของเซลล การเจริญและ

พัฒนาของตัวออน โครงสรางของเนื้อเยื่อพืชและสัตว พันธุกรรมและ

ระบบนิเวศ

BI 1063 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตน 3(3/3-0-0)

 (Basic of Biology and Microbiology)

Prerequisite :none

 การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต สารอาหารและพลังงาน

กับการดำรงชีวิต การลำเลียงสารเขาออกเซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ

สัตว เนื้อเยื่อพืช หลักการถายทอดลักษณะพันธุกรรมหลักการและเทคนิค

ทางจุลชีววิทยา การเจริญของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย การจัด

จำแนกชนิดจุลินทรีย (เห็ด รา ยีสต สาหราย ไวรัส) ความสำคัญของ

จุลินทรียทางอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย

BI 1081  ปฏิบัติการชีววิทยา   1(0-1/3-0)

 และจุลชีววิทยาเบื้องตน

            (Basic of Biology and Microbiology Laboratory)

Corequisite: BI 1063

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลล และองค

ประกอบของเซลล การเคลื่อนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล การหายใจ

ระดับเซลล การสังเคราะหแสง การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตวและเนื้อเยื่อ

พืช และปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การยอม

แกรม การแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และการเพาะ

เลี้ยง ศึกษาปริมาณจุลินทรีย การจัดจำแนกแบคทีเรีย รวมทั้งการทดสอบ

ทางชีวเคมีของแบคทีเรีย
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CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)
 ในชีวิตประจำวัน
 (Application Software in Daily Life)
Prerequisite : None
 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรม
ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน 
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การ
ประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรม และจริยธรรมในการใชงาน

CS 1103  ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ  3(3/3-0-0)
 (Health Informatics)
Prerequisite: None
 พื้นฐานระบบสารสนเทศทางสุขภาพ เทคโนโลยีที่สนับสนุน
ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ ระบบฟนฟูสุขภาพ เทคโนโลยีสิ่งอำนวย
ความสะดวก ระบบชวยเหลือตัวเองอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศทางสุขภาพ การประยุกตใชงานและการบำรุงรักษา
ระบบ
 
CS 1203 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)
 (Basic of Computer Game Development)
Prerequisite: Consent of Instructor
 หลักการของการพัฒนาเกม ประเภทของเกม สวนประกอบ
ของเกม การออกแบบและพัฒนาเกม การออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
และเครื่องมือในการพัฒนาเกม
 
CS 1323  โครงสรางไมตอเนื่อง    3(3/3-0-0)
 (Discrete Structure)
Prerequisite: None
 ทฤษฎีจำนวน ตรรกศาสตรเบื้องตน เซต ความสัมพันธและ
ฟงกชัน ขั้นตอนวิธีและจำนวนเต็ม อุปนัยและการเรียกซ้ำการนับเบื้อง
ตน ความนาจะเปนไมตอเนื่อง เทคนิคการนับขั้นสูง ฟงกชันกอกำเนิด 
ความสัมพันธเวียนเกิด กราฟและตนไม

CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง  3(2/2-1/3-0)
 (Structured Programming)
Prerequisite: None
 แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและภาษาโปรแกรม ขั้น
ตอนวิธีกับตรรกะการแกปญหาทางคอมพิวเตอร  ตัวแปร ชนิดขอมูลพื้น
ฐาน ตัวกระทำการ ตรรกะพื้นฐาน นิพจน การรับขอมูล การแสดงผล 
และโครงสรางควบคุม แถวลำดับ ฟงกชันและการสงผานคาพารามิเตอร 
การเรียกซ้ำ และการฝกทักษะปฏิบัติดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษา
โปรแกรมระดับสูง
 

CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน 1(0-1/3-0)
 (Laboratory of Basic Principle 
 Organic Chemistry)
Corequisite : CH 1442
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว การ
ตกผลึกซ้ำ จุดเดือดและการกลั่น การละลาย และปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอลอัลดีไฮดคีโตน กรดคาร
บอกซิลิก เอมีน ไขมันและน้ำมัน สบูและผงซักฟอก และวิเคราะหหมู
ฟงกชันของสารประกอบอินทรีย

CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน   3(3/3-0-0)
 (Basic Organic Chemistry)  
Prerequisite: CH 1332
 จำแนก และการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย คุณสมบัติทั่วไป 
สเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ 
ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดตาง ๆ แอลกอฮอล ฟนอล 
อีเทอร อัลดีไฮด และคีโตน กรดคารบอกซิ ลิกและอนุพันธ กรดอะมิโน 
สารที่ประกอบดวยหมูฟงกชันหลายหมู สารพอลิเมอร สารประกอบที่เปน
ผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก

CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)
 (Basic Organic Chemistry Laboratory)  
Corequisite: CH 2233
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว การ
ตกผลึกซ้ำ จุดเดือดและการกลั่น การละลาย และปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อัลดีไฮด คีโตน กรด
คารบอกซิลิก เอมีน ปฏิกิริยาการควบแนน แบบอัลดอล และการ
วิเคราะหหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรีย

CH 2313 เคมีวิเคราะห   3(3/3-0-0)
 (Analytical Chemistry)  
Prerequisite: CH 1332 
 พื้นฐานของเคมีวิเคราะห การจัดการขอมูลเชิงวิเคราะห การ
ละลายของตะกอน หลักการและเทคนิคการวิเคราะหโดยน้ำหนัก การ
ไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซอน 
และการไทเทรตแบบรีดอกซ และการประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะห

CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห          1(0-1/3-0)
   (Analytical Chemistry Laboratory)  
Corequisite: CH 2313
 การทดลองเรื่อง การวิเคราะหแอนไอออนและแคตไอออน 
การวิเคราะหปริมาณโดยน้ำหนัก การวิเคราะหปริมาณโดยการไทเทรต
กรดผสม การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบ
เชิงซอน และการไทเทรตแบบรีดอกซ
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CS 2223  การโตตอบระหวางมนุษย  3(2/2-1/3-0)
 กับคอมพิวเตอร
 (Human Computer Interaction)
Prerequisite: None 
 ภาพรวมของการโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ความ
สามารถและพฤติกรรมของมนุษย การยศาสตรเบื้องตน แนวทางการ
ออกแบบระบบมีมีมนุษยเปนศูนยกลาง เครื่องมือและวิธีการสำหรับ
การออกแบบและการพัฒนา เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบที่มีสวน
สัมพันธกับการใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรู และ
การฝกปฏิบัติดวยซอฟตแวรสำเร็จรูปและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

CS 2233  ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกตใชงาน     3(2/2-1/2-0)
 (Digital Business and Application)
Prerequisite: None
 ธุรกิจดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวร และอุตสาหกรรม
อื่น ๆ  กระบวนการดำเนินธุรกิจดิทิทัล การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การ
วางแผนทรัพยากรขององคกรภาคธุรกิจซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการบัญชีและ
การเงิน การบริหารงานบุคคล การจัดตารางการผลิต การจัดซื้อ การ
จัดการสินคาคงคลัง การขายและการตลาด การเสียภาษี  กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจดิจิทัล และการประยุกตใชงานซอฟตแวร
สำเร็จรูปและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวของกับธุรกิจดิจิทัล
 
CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม             3(2/2-1/3-0)
 (Data Structure and Algorithms)
Prerequisite: CS 1343
 การบริหารจัดการหนวยความจำขณะทำงาน การสราง
โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ไดแก แถวลำดับหลายมิติ ตัวชี้ รายการโยง 
กองซอน แถวคอย การเรียกซ้ำ ตนไม ตารางแฮช ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธี
การจัดเรียง ขั้นตอนวิธีการคนหา ขั้นตอนวิธีของกราฟ ขั้นตอนวิธีของ
ขอความและสายอักขระ การเลือกใชโครงสรางขอมูลใหเหมาะสมกับ
ปญหา และการฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรมระดับสูง

CS 2333  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  3(2/2-1/3-0)     
 (Numerical Methods)
Prerequisite: CS 1403
 การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการ การ
ประมาณคาในชวง การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข การหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเสน การผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ
สามัญ และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2/2-1/3-0)
 (Object – Oriented Programming)
Prerequisite: None
 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ 
โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ คุณลักษณะของการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ประกอบดวย การหอหุมขอมูลและการซอน
ขอมูล คุณสมบัติการสืบทอด ภาวะพหุสัณฐานและการนำกลับมาใชใหม  
การทดสอบความถูกตองของโปรแกรม คุณสมบัติของโปรแกรมที่ดี และ
การฝกทักษะปฏิบัติดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ

CS 1353  หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
 (Principles  of Computer Science)
Prerequisite: None
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร ภาษาโปรแกรม การแกปญหาทางคอมพิวเตอร แนวคิดและ
คุณสมบัติของขั้นตอนวิธี ระบบเลขฐาน ระบบการประมวลผลขอมูล ภาพ
รวมการทำงานของระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีฐานขอมูล การสื่อสาร
ขอมูล ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต และการฝกปฏิบัติ
เขียนผังงานสำหรับการแกไขโจทยคอมพิวเตอร

CS 1403 คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตน  3(2/2-1/2-0)
 สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
 (Basic Mathematics and Statistics 
 for Computer Science)
Prerequisite: None
 เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ เสนตรง วงกลม วงรี 
พาราโบลา ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและ
ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันพีชคณิตและ
ฟงกชันอดิศัยพรอมการประยุกต พีชคณิตเชิงเสน ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ
ความนาจะเปนและสถิติ และการฝกปฏิบัติดวยซอฟตแวรสำเร็จรูป

CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม    3(2/2-1/2-0)
 (Multimedia Technology)
Prerequisite: None
 องคประกอบของสื่อประสม การประยุกตใชสื่อประสม รูปแบบ
และมาตรฐานของไฟลสื่อประสม ฮารดแวรและซอฟตแวรทางดานสื่อ
ประสม การพัฒนาโครงงานสื ่อประสมและทักษะที่เกี ่ยวของ การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อประสมกับโปรแกรมประยุกตบนเว็บ สื่อประสม
กับโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่  การประมวลผลภาพ การรู
จำเสียง แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อประสม และการฝกปฏิบัติโดย
ใชเครื่องมือ ซอฟตแวรสำเร็จรูป และภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ
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CS 3233  ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล  3(2/2-1/2-0)
 (Digital Innovation Startup)
Prerequisite: CS 2233
 แนวคิดของธุรกิจสตารทอัพ การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ 
การสรางความเขาใจเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี วงจรชีวิตของธุรกิจเชิง
เทคโนโลยี การกอตั้งธุรกิจ การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑใหม การ
จัดหาแหลงเงินทุน และการประยุกตใชงานโดยใชซอฟตแวรสำเร็จรูปและ
เครื่องมือที่เกี่ยวของ

CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย  3(3/3-0-0)
 สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
  (Statistics and Research Methodology 
 in Computer Science)
Prerequisite:  None
 บทบาทและความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
ลักษณะการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิธีการวิจัย
ประเภทตาง ๆ กระบวนการวิจัยโดยทั่วไป การทบทวนวรรณกรรม การ
ออกแบบการวิจัยและการทดลองตามแนววิทยาการคอมพิวเตอร วิธีทาง
สถิติสำหรับการวิจัยทั่วไป การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ  สรุปผล
และประเมินผลการวิจัย รูปแบบการอางอิงบทความงานวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย การเขียนรายงานและขอเสนอวิจัย แนวทางการนำเสนอผล
การวิจัยการตีพิมพและเผยแพรงานวิจัย
 
CS 3403  กระบวนทัศนการโปรแกรม  3(2/2-1/2-0)
 (Programming Paradigm)
Prerequisite: CS 1343
 แนวคิดของภาษาโปรแกรม การแปลภาษา เกณฑการ
ออกแบบภาษา ภาษาโปรแกรมเชิงคำสั่ง ภาษาโปรแกรมเชิงหนาที่ ภาษา
โปรแกรมเชิงตรรกะ ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ วากยสัมพันธและความ
หมาย แบบชนิดขอมูล การตรวจสอบแบบชนิด นิพจนและขอความสั่ง 
โครงสรางควบคุม กระบวนคำสั่งและสภาพแวดลอม และการฝกปฏิบัติ
โปรแกรมภาษาตาง ๆ

CS 3433  การประมวลผลแบบขนาน  3(3/3-0-0)
 (Parallel Computing)
Prerequisite: CS 2513
 ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการคำนวณแบบขนาน การเขียน
โปรแกรมแบบขนาน แนวความคิดและคำศัพททั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณ
แบบขนาน สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอรแบบขนาน การออกแบบและ
การโปรแกรมสำหรับการประมวลผลมากกวาหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน 
การแบงงาน การกระจายงานที่เหมาะสมสำหรับปญหาประเภทตาง ๆ 
การประยุกตใชหนวยความจำรวม และหนวยความจำแบบกระจาย

CS 2423 ทฤษฎีการคำนวณ                         3(3/3-0-0)
 (Theory of Computation)
Prerequisite: CS 1323
 แนวคิดพื้นฐานของการคำนวณกับปญหาที่มีความซับซอน ออ
โตมาตาเชิงกำหนดและเชิงไมกำหนด ออโตมาตาแบบจำกัด ภาษาและ
ไวยากรณแบบปกติ ออโตมาตาแบบกดลงและไวยากรณไมพึ่งบริบท 
การออกแบบโครงสรางของเครื่องสถานะจำกัด ตรรกศาสตรประพจน 
ตรรกศาสตรเพรดิเคต การพิสูจนโดยอุปนัย เครื่องจักรทัวริงและการ
คำนวณได

CS 2513  โครงสรางและสถาปตยกรรม  3(2/2-1/2-0)
 คอมพิวเตอร
 (Computer Organization and Architecture)
Prerequisite: None
 แนวคิดพื้นฐานของการจัดองคประกอบและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร  สถาปตยกรรมของอุปกรณพกพา  สถาปตยกรรมของ
อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง หนวยประมวลผลกลาง บัส หนวยคำนวณ
และตรรกะ หนวยควบคุม การแทนขอมูลและคำสั่งในเครื่อง หนวยความ
จำเสมือน หนวยความจำแคช  สถาปตยกรรมรับเขาและสงออก การ
ประมวลผลแบบขนาน  กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติดวย
ซอฟตแวรสำเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ
 
CS 3102  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  2(2/2-0-0)
 และทางสังคมดานคอมพิวเตอร 
 (Social and Professional Ethics for Computer)
Prerequisite: None 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม จริยธรรมสำหรับผูทำงาน
ดานไอทีและผู ใชงานไอที เครือขายสังคมออนไลน อาชญากรรม
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด
ทางคอมพิวเตอร ความเปนสวนตัวและการปกปองขอมูลสวนบุคคล พระ
ราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล เสรีภาพในการแสดงออก ทรัพยสิน
ทางปญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณวิชาชีพกับการพัฒนา
ซอฟตแวร ผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีตอ
ระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

CS 3223  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต  3(2/2-1/3-0)
 บนอุปกรณเคลื่อนที่
 (Mobile Application Development)
Prerequisite: None
 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
และอุปกรณพกพา ภาพรวมของสถาปตยกรรมอุปกรณเคลื่อนที่ แนะนำ
แพลตฟอรมอุปกรณเคลื่อนที่ที่สำคัญ ภาษาที่ใชกับแตละแพลตฟอรม 
การเขียนโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่และอุปกรณพกพา วงจร
ชีวิตของโปรแกรมประยุกต การสรางสวนตอประสานผูใช การจัดการ
ขอมูล การติดตอกับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ การเชื่อมตอกับระบบ
อินเทอรเน็ต และการฝกปฏิบัติโดยใชเครื่องมือ ซอฟตแวรสำเร็จรูป และ
ภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ
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CS 3483  การจัดการระบบเครื่องแมขาย  3(2/2-1/3-0)
     (Server Systems Administration)
Prerequisite: None 
 ความรูเบื้องตนระบบเซิรฟเวอร เว็บเซิรฟเวอร เอฟทีพี
เซิรฟเวอร ฐานขอมูลเซิรฟเวอร เมลเซิรฟเวอร เกมเซิรฟเวอร ล็อก
เซิรฟเวอร ดีเอ็นเอสเซิรฟเวอร ดีเอชซีพีเซิรฟเวอร เรเดียสเซิรฟเวอร คลา
วดเซิรฟเวอร เทคโนโลยีระบบเซิรฟเวอรอื่น ๆ และปฏิบัติการที่สัมพันธ
กับทฤษฏี

 
CS 3493  การพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ  3(2/2-1/3-0)
    (Full Stack Web Development)
Prerequisite: CS 2303       
 หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีที่จำเปนสำหรับการพัฒนา
เว็บไซตแบบเต็มรูปแบบ การพัฒนาเว็บไซตฝงของสวนติดตอผูใชงาน การ
พัฒนาเว็บไซตฝงของระบบจัดการเว็บไซต และการนำเฟรมเวิรคมารวม
ใชงาน

CS 3513  การประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร 3(2/2-1/3-0)
 และไอโอทีเบื้องตน
        (Introduction to Microcontroller 
 and IoT applications)
Prerequisite: None
           ทบทวนองคประกอบและฟงกชันการทำงานหลักของระบบ
คอมพิวเตอร ความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร ไดแก 
สถาปตยกรรมและองคประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร  ไมโคร
คอนโทรลเลอรกับของระบบคอมพิวเตอร บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ตัว
รับรู อุปกรณแสดงผล อุปกรณจัดเก็บ การเขียนโปรแกรมฝงตัวบนบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอรตามหลักการของระบบคอมพิวเตอร การเชื่อมตอ
และการสื่อสารขอมูลระหวางบอรดไมโครคอนโทรเลอรกับฮารดแวรที่
เกี่ยวของ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง (ไอโอที) 
ฮารดแวร ซอฟตแวรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การประยุกตใชงานไอ
โอที  อุปกรณเชื่อมตอระบบเครือขายและเทคโนโลยีไรสาย การ
วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโครงงานที่ประยุกตใชงานบอรดไมโคร
คอนโทรลเลอรกับไอโอที และการฝกปฏิบัติการดวยอุปกรณ เครื่องมือ 
ซอฟตแวรและภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ

CS 3443 ความมั่นคงทางไซเบอร          3(2/2-1/3-0)
 (Cyber Security)
Prerequisite: CS 3723
 ประวัติความเปนมาของความมั่นคงทางไซเบอร ชนิดของ
อาชญากรรมทางไซเบอร ภัยคุกคามตอความมั ่นคงทางไซเบอร  
อาชญากรทางไซเบอร ชองโหวและความเสี่ยงทางไซเบอร มาตรฐานและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การโจมตีและ
ความมั่นคงของเว็บ นโยบายความมั่นคงทางไซเบอร กฎหมายดานความ
มั่นคงทางไซเบอร การรักษาความมั่นคงทางชีวมาตร หลักการขั้นพื้นฐาน
ของวิทยาการรหัสลับ นิติวิทยาศาสตรดิจิทัลเบื้องตน และการฝกปฏิบัติ
ดวยซอฟตแวรสำเร็จรูปและเครื่องมือที่เกี่ยวของ
 
CS 3453  การออกแบบอัลกอริทึม                        3(2/2-1/2-0)
 (Algorithm Design)
Prerequisite: CS 2303
 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี ความถูกตองของขั้น
ตอนวิธี การวิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธี  ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง
และขั้นตอนวิธีการคนหาขั้นสูง  ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบง
แยกเพื่อเอาชนะ ขั ้นตอนวิธีของขอความและสายอักขระ  การใช
โปรแกรมแบบพลวัต ปญหาและขั้นตอนวิธีของโครงสรางขอมูลกราฟ 
ปญหาแบบสมบูรณเอ็นพี

CS 3463  วิศวกรรมระบบฝงตัว  3(2/2-1/3-0)
 (Embedded System Engineering)
Prerequisite: None
 วิศวกรรมระบบฝงตัวเบื้องตน คุณลักษณะของระบบฝงตัว 
โครงสรางพื ้นฐานของระบบฝงต ัว ชนิดของหนวยประมวลผล 
สถาปตยกรรมของซอฟตแวรและฮารดแวรของระบบฝงตัว เครื่องมือและ
อุปกรณตอพวง ไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต และการเขียน
โปรแกรมฝงตัว การประมวลผลขอมูล การเขาถึงขอมูลในหนวยความจำ 
การสื่อสารขอมูลดิจิทัล การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาซอฟตแวร
ประยุกตฝงตัว การประยุกตใชงานในอุตสาหกรรมตาง ๆ และการฝก
ปฏิบัติพัฒนาระบบฝงตัวอยางงายดวยฮารดแวรและภาษาโปรแกรมที่
เกี่ยวของ
 
CS 3473  ปญญาประดิษฐ   3(2/2-1/2-0)
 (Artificial Intelligence)
Prerequisite: CS 2303
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการของปญญาประดิษฐ การแก
ปญหาเชิงการคนหา การแสดงความรูและการอนุมานความรู หลักการ
ของการเรียนรูของเครื่อง ระบบผูเชี่ยวชาญ โครงขายประสาทเทียมเบื้อง
ตน ตรรกะคลุมเครือเบื้องตน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษา
โปรแกรมสำหรับงานดานปญญาประดิษฐ และฝกปฎิบัติการดวย
ซอฟตแวรสำเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ
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CS 3863 วิศวกรรมซอฟตแวร                          3(2/2-1/2-0)
 (Software Engineering)
Prerequisite: None 
 แนวคิดทางวิศวกรรมซอฟตแวร กระบวนการทางซอฟตแวร 
การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร การวางแผนและการบริหาร
โครงงานซอฟตแวร การประมาณตนทุนซอฟตแวร การออกแบบสวนตอ
ประสานผูใช สถาปตยกรรมซอฟตแวรและการออกแบบ การทดสอบ
ซอฟตแวรและระบบ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ แบบจำลองการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ซอฟตแวรแบบบูรณาการ วิธีการพัฒนาซอฟตแวรที่ทันสมัย  และการฝก
ปฏิบัติดวยซอฟตแวรสำเร็จรูปที่เกี่ยวของ

CS 4113 การบริหารจัดการศูนยขอมูล  3(2/2-1/3-0)   
 (Data Center Management)
Prerequisite: None
 สถาปตยกรรมขององคกรขนาดใหญ องคประกอบและการ
ออกแบบศูนยขอมูล การสรางและการดำเนินงานศูนยขอมูล ไดแก การ
เลือกตำแหนงที่ตั้ง การออกแบบพื้นที่ทางกายภาพ การออกแบบระบบ
เครือขาย ระบบไฟฟา ระบบระบายความรอน ระบบรักษาความมั่นคง 
สัญญาเตือนไฟฟาและระบบดับเพลิง โครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ การ
ตรวจสอบและการจัดการดานความมั่นคง แนวคิดเบื้องตนของการจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ มาตรฐานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงเครือขายและการ
จัดการศูนยขอมูล และการฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบศูนยขอมูล
ดวยฮารดแวรและซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
 
CS 4203 ระบบแบบกระจาย                           3(2/2-1/2-0)
 (Distributed Systems)
Prerequisite: CS 3703
 หลักการและเทคโนโลยีของระบบแบบกระจาย การติดตอ
สื่อสารระหวางโปรเซส การประมวลผลระยะไกล  สถาปตยกรรมการ
ประมวลผลแบบกระจาย  ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย บริการตางๆ 
การทำใหทนตอความผิดพลาด การกูคืนระบบความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบแบบกระจาย และฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 
CS 4213  หัวขอพิเศษเฉพาะทางดาน  3(3/3-0-0)
 วิทยาการคอมพิวเตอร
 (Special Topics in Computer Science)
Prerequisite: None
 หัวขอที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร โดยหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
เพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม

CS 3533 ระบบปฏิบัติการ                            3(2/2-1/3-0)
 (Operating Systems)
Prerequisite:  None
 หลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสรางและหนาที่ของระบบ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณพกพา การจัดการ
โปรเซสและเทรด การกำหนดการและการเลือกจายงานของการประมวล
ผล การประมวลผลพรอมกัน การประสานเวลา การประสานงานของ
กระบวนการ การขัดจังหวะ ระบบนำเขาและแสดงผลลัพธ วงจรอับ การ
จัดการหนวยความจำ การจัดลำดับงานหนวยประมวลผลและการจัดสรร
อุปกรณ หนวยความจำเสมือน การจัดการหนวยเก็บขอมูลสำรอง  การ
รักษาความปลอดภัยและการปองกัน และการฝกปฏิบัติดวยระบบ
ปฏิบัติการ ซอฟตแวร และฮารดแวรที่เกี่ยวของ
 
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล                3(2/2-1/3-0)
 (Database Management Systems)
Prerequisite: None
 แนวคิดฐานขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรม
ฐานขอมูล แบบจำลองขอมูล วงจรชีวิตฐานขอมูล การทำใหเปน
บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การประมวลผลกลุมงาน การควบคุมภาวะ
พรอมกัน การเรียกคืนขอมูล การสำรองฐานขอมูล การรักษาความ
ปลอดภัย และการฝกปฏิบัติสืบคืนขอมูลดวยภาษาเอสคิวแอล
 
CS 3723 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย      3(2/2-1/3-0)
 (Data Communication 
 and Network Systems)
Prerequisite: None
 แนวคิดและองคประกอบของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือ
ขาย สถาปตยกรรมเครือขาย มาตรฐานของเครือขาย  การเชื่อมตอและ
การจัดกำหนดเสนทาง การจัดการและการออกแบบระบบเครือขาย การ
รักษาความปลอดภัยของเครือขาย อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง  การ
บริการบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ แนวโนมเทคโนโลยีและการ
พัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย เครื่องมือและเทคนิค
ในการสรางเครือขาย  และการฝกปฏิบัติดวยซอฟตแวรและฮารดแวรที่
เกี่ยวของ

CS 3773  การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ                    3(2/2-1/3-0)
 (Object Oriented System Development)
Prerequisite: CS 1343
 กระบวนทัศนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ วงจรชีวิตการ
พัฒนาระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ การเขียน
แผนภาพ การทำงานของระบบงานโดยใช ยูเอ็มแอล การประยุกตใช
ระบบงานเชิงวัตถุ และฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
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CS 4453  เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม  3(2/2-1/2-0)
 (Augmented Reality Technology)
Prerequisite: CS 4773
 แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ไดแก นิยาม
ความหมาย คำศัพทที่สำคัญ และประโยชนของเทคโนโลยีความเปนจริง
เสริม การจำแนกประเภทของเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษา
และตัวอยางการประยุกตใชงาน กระบวนการความเกี่ยวของและความแตก
ตางระหวางการพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยเทคโนโลยีความเปนจริง
เสริมกับการพัฒนาซอฟตแวร  เครื่องมือและแพลตฟอรมที่ใชในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม และการฝก
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยเทคโนโลยีความ
เปนจริงเสริม
 
CS 4463  เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน  3(2/2-1/2-0)
 (Virtual Reality Technology)
Prerequisite: CS 4773
 แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ไดแก 
นิยามความหมาย ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการ คำศัพทที่สำคัญ 
และประโยชนของเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน การจำแนกประเภท
ของเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน กรณีศึกษาและตัวอยางการ
ประยุกตใชงาน การออกแบบและพัฒนาประสบการณเชิงโตตอบของโลก
เสมือนจริง การติดตามการเคลื่อนที่ เครื่องมือและแพลตฟอรมที่ใชในการ
พัฒนาซอฟตแวรประยุกตดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน และการฝก
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยเทคโนโลยี
ความเปนจริงเสมือน
 
CS 4473  การวิเคราะหขอมูล   3(2/2-1/2-0)
 (Data Analytics)
Prerequisite: None
 นิยามความหมายของการวิเคราะหขอมูล คุณสมบัติของขอมูล
ขนาดใหญ  แหลงที่มาของขอมูล การรวบรวมขอมูล การเตรียมขอมูล 
การสรางแบบจำลองขอมูล การตีความขอมูล ศัพทเฉพาะดานของ
วิทยาการวิเคราะหขอมูล ชนิดของวิทยาการวิเคราะหขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคนหาและการสรางภาพนามธรรม ความเขาใจขอมูล
ดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา การวิเคราะหเชิงทำนาย และการ
วิเคราะหเชิงใหคำแนะนำ และการฝกปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรมหรือ
ซอฟตแวรสำเร็จรูป

CS 4223 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย  3(2/2-1/2-0)
 และสาธารณสุข 
 (Digital Technology in Medical 
 and Public Health)
Prerequisite: None
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทางแพทยและ
สาธารณสุข คำศัพทที่สำคัญ ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ ระบบบันทึก
ขอมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส ระบบการแพทยและสาธารณุสุขทางไกล 
โปรแกรมประยุกตดานการดูแลสุขภาพบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม ไดแก บล็อคเชน ปญญาประดิษฐ ความเปนจริง
เสมือน/ความเปนจริงเสริม การพิมพ 3 มิติ หุนยนต  โดรน เซ็นเซอร 
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง และอุปกรณสวมใสและอื่น ๆ ที่มีสวนชวยใน
การดูแลผูปวย การบริหารจัดการขอมูลผูปวย การติดตามโรค การ
สนับสนุน ณ จุดดูแล สุขศึกษา การตรวจสอบระยะไกล การวินิจฉัย การ
จัดการหวงโซอุปทานและการขนสง และการฝกปฏิบัติดวยซอฟตแวร
สำเร็จรูปและอุปกรณที่เกี่ยวของ

CS 4233 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง   3(2/2-1/2-0)
 (Advanced Database System)
Prerequisite: CS 3703
 หลักการและเทคนิคของการจัดการขอมูลและสารสนเทศ การ
ประมวลผลและการสืบคนขอมูลแบบมีประสิทธิภาพ การประมวลผลกลุม
งาน การกูคืนขอมูล การรักษาความปลอดภัย การปรับแตงระบบฐาน
ขอมูล ระบบสายขอมูล การดึงขอมูลและการจัดการขอมูลบนเว็บ  พรอม
พัฒนาโปรแกรมประยุกตตามหลักการของระบบฐานขอมูล
  
CS 4413  เครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ 3(2/2-1/2-0)
 (Wireless and Mobile Network)  
Prerequisite: CS 3723
 มาตรฐานของเครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่  
อุปกรณในเครือขายการสื่อสารไรสาย โพรโทคอลขอตกลงในสำหรับเครือ
ขายการสื่อสารไรสาย  รูปแบบบริการเครือขายการสื่อสารไรสายและ
เคลื่อนที่ เครื่องมือและเทคนิคในการสรางเครือขาย เครือขายเซ็นเซอร 
การประยุกตและบริหารจัดการเครือขาย ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
บริการ ซอฟตแวรที่ใชในเครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่  และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติดวยซอฟตแวรและฮารดแวรที่
เกี่ยวของ

CS 4433  การคำนวณแบบกริดและคลาวด 3(3/3-0-0)
 (Grid and Cloud Computing)
Prerequisite: CS 2513
 หลักการของเทคโนโลยีกริด  ประโยชนและการประยุกตใช
เทคโนโลยีกริด ระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง  ระบบกริดมิดเดิลแวร  
การบริการและการพัฒนาของกริดและกลุมเมฆ  สถาปตยกรรมการคำนวณ
แบบกริด  สถาปตยกรรมการคำนวณแบบกลุมเมฆ การทำเสมือนจริงดาน
ตาง ๆ ไดแก หนวยประมวลผลกลาง เครือขาย ระบบจัดเก็บ ประเด็น
ดานความปลอดภัยและภาวะสวนตัว การทำแมบรีดิวซเบื้องตน และ
กรณีศึกษา
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CS 4873 การจำลองแบบดวยคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
  (Computer Simulation)
Prerequisite: None
 แนวคิดของการจำลองดวยคอมพิวเตอร ชนิดของการจำลอง 
ภาษาและซอฟตแวรที่ใชในการจำลอง  การประยุกตใชของการจำลอง 
กระบวนการของการจำลอง การสรางแบบจำลอง ความสมเหตุสมผลของ
แบบจำลอง และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4916  สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)
 สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  
 (Cooperative Education for Computer Science)
Prerequisite: Consent of Instructor 
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อฝกใหผูเรียนไดรับประสบการณ
จากการปฏิบัติงานจริงในองคกร โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา
และไดทำงานตรงตามสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  และมีประโยชน
ตอองคกรที่ฝกปฏิบัติ  ซึ่งกำหนดงานเปนโครงงานสหกิจศึกษาที่สามารถ
ทำสำเร็จไดภายใน 1 ภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตองเขารวมฝกปฏิบัติ
อยางตอเนื่องไมนอยกวา 600 ชั่วโมง
 
CS 4903 โครงงานพิเศษ                                3(0-3/9-0)
 (Special Project)
Prerequisite: Senior Standing
 พัฒนาโครงงานเฉพาะเรื่องโดยบูรณาการความรูตาง ๆ  ที่เรียน
มาเพื่อการออกแบบและการใชงานอยางเปนรูปธรรม ปญหาที่เลือกตอง
เปนปญหาที่มีการวิเคราะห การออกแบบ และการหาคำตอบ โดยมี
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปนผูใหคำแนะนำและมีการสอบปากเปลา 
พรอมสงเอกสารโครงงานตามชวงเวลาที่กำหนด

EG 5153 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 (English Listening-Speaking for Professional 

Purposes)  

Prerequisite: GE 1063 

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภท

ตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปน

ภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

EG 5163 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)  

 (English Reading-Writing 

 for Professional Purposes)  

Prerequisite: GE 1063

 ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ การจับใจความจากตำรา 

วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอ

และอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สำนวน และหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา

ของนักศึกษา ทักษะในการส่ือสารอยางมีประสิทธิผลท่ีเก่ียวของในการ

ดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

CS 4613  คลังขอมูลและเหมืองขอมูล                 3(2/2-1/2-0)      
 (Data Warehouse and Data Mining)
Prerequisite: CS 3703
 แนวคิดของการคนพบองคความรูในฐานขอมูลและการทำ
เหมืองขอมูล เทคนิคกอนการประมวลผลขอมูล พื้นฐานของการทำ
เหมืองขอมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา การคนพบความสัมพันธในการทำ
เหมืองขอมูล การจัดกลุมขอมูล การเรียนรูจากตัวแบบที่หลากหลายและ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการทำเหมืองขอมูล การใชเครื่องมือสำหรับการ
วิเคราะห และการฝกปฏิบัติดวยซอฟตแวรสำเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรม
ที่เกี่ยวของ

CS 4633 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานโปรแกรม  3(2/2-1/3-0)
 (Special Topics in Programming)
Prerequisite: None
 หัวขอที่เปนความรูใหม หรือหัวขอที่กำลังเปนที่สนใจทางดาน
การเขียนโปรแกรมทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยหัวขอเรื่องเปลี่ยน
ไปแตละปการศึกษาตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่อใหสอดคลองกับ
กระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม
  
CS 4733 กรอบแนวคิดการทดสอบระบบอัตโนมัติ  3(2/2-1/2-0)
 (Test Automation Framework)
Prerequisite: CS 3773
 เรียนรูพื้นฐานของการทดสอบซอฟตแวรและกรอบแนวคิดการ
ทดสอบระบบอัตโนมัติ วงจรการพัฒนาระบบ วิธีทดสอบ เทคนิคการ
ออกแบบและการจัดการทดสอบ การทดสอบแบบคงที่ การทดสอบแบบ
ยืดหยุน และการฝกปฏิบัติดวยเครื่องมือทดสอบซอฟตแวรกับภาษา
โปรแกรมที่เกี่ยวของ

CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร         3(2/2-1/2-0)
 (Computer Graphics)
Prerequisite: CS 1403
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการของเรขภาพคอมพิวเตอรสอง
มิติและสามมิติ ระบบเรขภาพคอมพิวเตอร ชนิดของภาพกราฟกและภาพ
ดิจิทัล คุณลักษณะการแสดงผลภาพกราฟกส  วัตถุพื้นฐานของเรขภาพ
คอมพิวเตอรสองมิติและสามมิติ พิกัดเอกพันธุ การสรางวัตถุสองมิติและ
แบบจำลองวัตถุสามมิติ การแปลงภาพกราฟกส 2 มิติและ 3 มิติ การ
ทำงานแบบสายทอของภาพกราฟกส ระบบการกำหนดมุมมองและการ
ฉาย การลงลายผิวภาพ การใหแสงและเงา การสรางภาพกราฟกสใหมี
ความสมจริง ระบบสีและแบบจำลองสี การประยุกตใชงานเรขภาพ
คอมพิวเตอร และการฝกปฏิบัติโดยใชซอฟตแวรสำเร็จรูปหรือภาษา
โปรแกรมที่เกี่ยวของ
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GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร  3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Communication)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม  ดานการฟงพูด 

การอานและการเขียน การฟงและการอานจับใจความ  การพูดในที่

ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่ง

พิมพประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการ

ใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง

ทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3/3-0-0)

 (English for Communication I)

Prerequisite : None

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน

และการเขียน  โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3/3-0-0)

 (English for Communication II)

Prerequisite : GE 1053

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การ

อาน  และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิต

ประจำวัน

GE 1072 สุขภาพพลานามัย    2(1/1-1/2-0)      

 กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต       

 (Health and Quality of Life Development)

Prerequisite : None

 ความจำเปนและความตองการของมนุษยในการออกกำลังกาย

การพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตโครงสรางและหนาที่การทำงาน

ของรางกายมนุษยหลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ

สมรรถภาพทางกายการปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออก

กำลังกายนันทนาการเพื่อสุขภาพการเปนผูนำและผูตามที่ดีการนำความ

รูและทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยาง

เหมาะสมการฝกภาคปฏิบัติ

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)

 (Worldviews and Ways of Life)

Prerequisite : None

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของ

ตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและ

ศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสวนรวม และการเปนพลเมืองที่

มีคุณภาพของสังคมและของโลก

EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ   3(3/3-0-0)

 เพื่อวิชาชีพ     

 (English Listening-Speaking 

 for Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภท

ตาง ๆ ทักษะการสนทนาการนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปน

ภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ    3(3/3-0-0)

 เพื่อวิชาชีพ  

 (English Reading-Writing 

 for Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063

 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา

วารสาร และบทความทางวิชาการทักษะการเขียนรายงาน  ทักษะการ

เสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สำนวน  และหัวขอที่เกี่ยวของกับ

สาขาวิชาของนักศึกษา  ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคล

ที่เกี่ยวของในการดำเนินชีวิตวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5413 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 (English Lisening-Speaking 

 for Professional Purposes)

Prerequisite : GE1063  (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย)

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภท

ตางๆ ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุมและการอภิปรายเปน

ภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)

 เพื่อวิชาชีพ

 (English Reading-Writing 

 for Professional Purposes)

Prerequisite :  GE1063  (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย)

 ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ  การจับใจความจากตำรา 

วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอ

และอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สำนวน และหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา

ของนักศึกษา ทักษะในการส่ือสารอยางมีประสิทธิผลท่ีเก่ียวของในการ

ดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
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GE1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0)

 (Information Technology and Learning)

Prerequisite : None

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรม

ประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู  การสื่อสารและการแลก

เปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร  ฐานขอมูลและ

แหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู   คุณธรรม  จริยธรรมในการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)

 (Chinese Studies)

Prerequisite : None

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การ

ปกครอง ชนชาติ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ      2(1/1-1/2-0)

 แบบองครวม   

 (Holistic Health Care)

Prerequisite : None

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองค

รวม การดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและ

หนาที่การทำงานของรางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพ การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน การเลือก

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การนำความรู และทักษะการออกกำลังกายไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนน

การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม

GE 2102 เพศวิถีศึกษา   2(2/2-0-0)

 (Sexuality Education)

Prerequisite : None

 ความรูความเขาใจในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการใน

แตละชวงวัยของนักศึกษา การมีความสัมพันธกับผูอื่น การพัฒนาทักษะ

สวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ มิติทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ รวมทั้งสิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร

และความรูเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ ที่ใหความสำคัญกับความหลาก

หลายและความเสมอภาคทางเพศทางเลือกในการดำเนินชีวิตทางเพศได

อยางปลอดภัย 

GE 2122 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร  2(2/2-0-0)

 (Chinese for Communication)

Prerequisite : None

 สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีน

ในสถานการณประจำวัน และวิชาชีพพ้ืนฐาน ความรูดานไวยากรณ เบ้ืองตน

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต  2(2/2-0-0)

 (Psychology  for  Living)

Prerequisite : None

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง  การตระหนักในคุณคาของ

ตน  ความเขาใจผูอื่น  การสรางความสัมพันธ  การมีสุขภาพจิตที่ดีในการ

ดำรงชีวิต  เสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  การ

จัดการกับปญหา  และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก  2(2/2-0-0)

 (Thailand in Contemporary World Events)

Prerequisite : None

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ  การเมือง  ส ังคม  

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การสื่อสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบ

จากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  แนวคิดการคาเสรี  ไทยกับเขตการคา

เสรีสำคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกในอนาคต  

ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลกเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  2(2/2-0-0)

 (Life and Sufficiency Economy)

Prerequisite : None

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชฯ  การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

ครอบครัว  และชุมชน  แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตาม

แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหม

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ  การ

ประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1113 จีนศึกษา    3(3/3-0-0)

  (Chinese Studies)

Prerequisite : None

 ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง 

ประชากร ชนชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ การศึกษา 

การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธไทย-จีน

48
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2563



GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต  2(2/2-0-0)

 (Aesthetics for Life)

Prerequisite : None

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร 

ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งใน

คุณคาแหงความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะ

กับศีลธรรม คุณคาแหงความงามของชีวิต

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  2(2/2-0-0)

 (Thai Culture and wisdom)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม  วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย ความหลากหลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน 

การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม   2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

Prerequisite : None

 ความสัมพันธระหวางสังคม  รัฐกับกฎหมาย  ทฤษฎีและ

แนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย  ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม

ตอการสรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย และการ

ปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณีศึกษาและ

สถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม  

เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ  2(2/2-0-0)

 (Leadership and Management)

Prerequisite : None

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและ

บูรณาการกระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด

และทักษะทางดานการทำงานรวมกับผูอื่น

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                         2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

Prerequisite : None 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ  ปญหาและผลก

ระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางการ

แกปญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

และสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                   3(2/2-1/2-0)

 (Chinese For Communication I)

Prerequisite : None

 สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีน เพื่อใหเกิดเสียงอานตัว

อักษรจีนตามระบบสัทศาสตรจีน การฟงพูดอาน เขียน ภาษาจีน เรียนรู

คำศัพททั่วไปที่ใชในชีวิตประจำวัน และระบบไวยากรณพื้นฐานงาย ๆ

GE 2142 อาเซียนศึกษา   2(2/2-0-0)

 (Asean Studies)

Prerequisite : None

 พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน 

โอกาส ผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสา

หลัก  ดานความมั่นคง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2           3(2/2-1/2-0)

 (Chinese For Communication II)

Prerequisite : GE 2133

 การฟง พูดอานภาษาจีนเรียนรูคำศัพททั่วไปในชีวิตประจำวัน

และระบบไวยากรณพื้นฐานงาย ๆ การเขียนตัวอักษรจีน ตลอดจนการ

ฝกหัดเขียนเรียงความสั้น ๆ

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม  2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

Prerequisite : Noneี

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ  ความสำคัญของธุรกิจ  พื้นฐาน

ความรูทางธุรกิจ  ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผน

ธุรกิจเพ่ือใชในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม  ส่ิงแวดลอม  

โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหย่ังยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา   2(2/2-0-0)

 (Learning Skills in Higher Education)

Prerequisite : None

 ความสำคัญของทักษะการเรียน  คุณลักษณะของผูที่ประสบผล

สำเร็จในการเรียน  เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและ

ทัศนคติที่ดีตอการเรียน  การตั้งเปาหมายในการเรียน  การวางแผนการ

เรียนและการบริหารเวลา  การสรางสมาธิในการเรียน  การจดบันทึกคำ

บรรยาย  การอาน  การเตรียมตัวสอบ  การทำขอสอบ  และทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21
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MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห          3(3/3-0-0)

 (Calculus and Analytic Geometry)

Prerequisite: None

 เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ เสนตรง วงกลม วงรี 

พาราโบลา ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและ

ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันพีชคณิตและ

ฟงกชันอดิศัยพรอมการประยุกต  

MG 1303 องคการและการจัดการ  3(3/3-0-0)                      

 (Organization  and  Management)

Prerequisite :  None

 แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทางการ

จัดการ  โดยศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการ  ประกอบดวยการวางแผน  

การจัดองคการ  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การชี้นำและการบังคับ

บัญชา  การติดตอสื่อสาร  การจูงใจและการควบคุม  รวมถึงสภาพ

แวดลอมที่มีอิทธิพลทางการบริหารธุรกิจ  การจัดการในสภาพแวดลอม

ระหวางประเทศ  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม

MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ 2(2/2-0-0)

 (Business Psychology for Entreprenuership)

Prerequisite :  None

 จิตวิทยาสำหรับผู ประกอบการ กระบวนการความเปนผู 

ประกอบการ ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการเปนผูประกอบการ ความ

รูพื้นฐานทางจิตวิทยาที่นำมาใชในการวิเคราะหธรรมชาติของมนุษย 

ความเปนผูนำและการบริหารทรัพยากรมนุษย กลยุทธในการเขาถึงและ

เขาใจผูบริโภค การสรางคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเพื่อความพึงพอใจของ

ลูกคา ความสำคัญของมนุษยสัมพันธในธุรกิจ กระบวนการในการติดตอ

สื่อสาร การบริหารความเครียด และอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการที่มีผล

ตอการทำงาน

MI 3454 จุลชีววิทยา   4(3/3-1/3-0) 

 สําหรับวิทยาศาสตรการแพทย 

(Microbiology for Medical Science)

 Prerequisite : BI 1053

 พื้นฐานทางจุลชีววิทยา จุลินทรียที่มีความสําคัญทางการ

แพทย คุณสมบัติ ลักษณะ และการทําใหเกิดโรค หลักการและวิธีการ 

เพาะเลี้ยงเชื้อ การวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ การติดตอ การปองกัน

ควบคุม และแนวทางการรักษาโรค หลักการทดสอบความไวของ เชื้อตอ

ยาตานจุลชีพ ทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  2(2/2-0-0)

 (Intercultural Communication)

Prerequisite : None

 วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คานิยม ความเชื่อและ

การดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร  

กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ  ความสำคัญการตระหนักถึง

วัฒนธรรมที่แตกตาง  การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับ

สาร

GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหา 2(2/2-0-0)

 ในชีวิตประจำวัน

 (Systematic Thinking 

 and Problem Solving in Daily Life)

Prerequisite : None

 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการ

คิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและ

การวิเคราะหการใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

MA 1003  คณิตศาสตร   3(3/3-0-0) 

 (Mathematics) 

Prerequisite : None 

 การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต

ความหมายของเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติการบวกการลบผลคูณเชิงสเกล

ารและผลคูณเชิงเวกเตอรฟงกชันลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธและการ

ประยุกตการอินทิเกรตและการประยุกต

MA 1013  แคลคูลัส 1    3(3/3-0-0)

 (Calculus I)  

Prerequisite: None 

 เวกเตอร การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณเชิง

เวกเตอร เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ การแกระบบสมการเชิงเสน ลิ

มิต ความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และฟงกชันอดิศัย การ

ประยุกตอนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันพีชคณิต และฟงกชันอดิศัยพรอม

การประยุกต

MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ   3(3/3-0-0)

 (Mathematics and Statistics)

Prerequisite : None

 ระบบจำนวนจริง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบ

พิกัดฉากและเสนตรง การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร 

แหลงที่มาของขอมูล ประเภทของขอมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจง

ความนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะ

เปนของคาจากตัวอยางสุม
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MS 3021 ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา  1(0-1/3-0) 

 (Pathology laboratory) 

Corequisite : MS 3013

 การเก็บสิ่งสงตรวจ การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาการ

เปลี่ยนแปลงพื้นฐานองคประกอบของเซลลเนื้อเยื่อและอวัยวะในระบบ 

ตาง ๆ ของรางกายเมื่อเกิดโรค ดวยเทคนิคตาง ๆ ทางหองปฏิบัติการ

พยาธิวิทยา เทคนิคทางดานศัลยพยาธิ เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยา การยอม

อิมมูโนฮิสโตเคมี รวมทั้งการตรวจทางดานเซลลวิทยาภายใต

กลองจุลทรรศน

MS 3022 เนื้อเยื่อวิทยา   2(1/1-1/3-0) 

 (Histology) 

Prerequisite : AN 1003

 การศึกษาโครงสราง องคประกอบ และหนาที่ของเนื้อเยื่อใน

อวัยวะระบบตางๆ ภายในรางกายดวยกลองจุลทรรศน รวมทั้งการ 

เตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษา เทคนิคการยอม การแปลผล และการเกิด

พยาธิสภาพ โดยกิจกรรมการเรียนประกอบดวยการบรรยายและการ 

ทดลอง

MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย  3(2/2-1/3-0) 

 (Medical Parasitology)

 Prerequisite : BI 1053

 เชื้อปรสิตที่เปนสาเหตุในการเกิดโรค วงจรชีวิต รูปราง การ

รักษา การระบาด การปองกันและควบคุม และเทคนิคการตรวจ วินิจฉัย

ในหองปฏิบัติการ

MS 3031 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย 1(0-1/3-0) 

 (Medical Science Seminar ) 

Prerequisite : None

 การนําเสนอบทความวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทย โดย

คนควาจากเอกสารหรือสื่อตางๆ ในเรื่องที่สนใจ การวิเคราะห และ

สังเคราะหขอมูล การวิจารณ การสรุปบทความวิชาการ การนําเสนอ 

และอภิปรายรวมกับกลุมนักศึกษาและคณาจารย

MS 3032 ประสาทกายวิภาคศาสตร  2(2/2-0-0) 

 (Neuroanatomy) 

Prerequisite : AN 1003

 การศึกษาโครงสราง หนาที่ การพัฒนาของระบบประสาท 

และทางเดินของวิถุประสาทในระบบตางๆ ไดแก ระบบประสาท สวน

กลาง ระบบประสาทสวนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบรับความ

รูสึก ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทลิมบิก การ ไหลเวียนของเลือด

ในระบบประสาท และนําหลอเลี้ยงสมองและไขสันหลัง อาการแสดงจาก

ความผิดปกติของระบบประสาท รวมทั้ง ความสัมพันธระหวางระบบ

ประสาทและระบบอื่นๆ ของรางกาย

MK 1503  หลักการตลาด   3(3/3-0-0)   

 (Principles of Marketing)

Prerequisite :  None

 แนวคิดหลัก วิวัฒนาการทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด 

อรรถประโยชน ความสำคัญของการตลาดสิ่งแวดลอมทางการตลาด 

กระบวนการบริหารการตลาด การแบงสวนตลาด การกำหนดกลุมเปา

หมาย การวางตำแหนงทางการตลาด ระบบขอมูลสารสนเทศ พฤติกรรม

ผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ การตั้ง

ราคา การจัดจำหนายและการสงเสริมทางการตลาด  

MS 2002 ภูมิคุมกันวิทยา   2(2/2-0-0) 

 (Immunology) 

Prerequisite : BI 1053

 ระบบภูมิคุมกัน เซลลและอวัยวะที่มีหนาที่เกี่ยวของ กลไกการ

ตอบสนองทางภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม สารกอภูมิแพ การ สรางเสริม

ภูมิคุมกัน หลักการและวิธีการตรวจทางภูมิคุมกันในหองปฏิบัติการ

MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณ  1(1/1-0-0) 

 ทางวิชาชีพวิทยาศาสตรการแพทย

 (Law and Ethics-in-Profession 

 of Medical Science) 

Prerequisite : None

 กฎหมายที่เกี่ยวของดานวิทยาศาสตรการแพทย บทบาทและ

หนาที่ของนักวิทยาศาสตรการแพทย หลักการและแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับ

จริยศาสตรและจริยธรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตรการแพทย ประเด็น

ปญหาที่เกี่ยวของดานการแพทย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูปวย และ

สิทธิของผูสูงอายุ

MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัย   2(2/2-0-0)

 ทางวิทยาศาสตรการแพทย  

 (Medical Science Research Methodology) 

Prerequisite : ST 2003

 ปรัชญาและความความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย รวม

ทั้งการประยุกตใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย การคนควา เอกสาร 

การออกแบบการวิจัย การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการวิจัย การ

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การอภิปรายผล การ เผยแพรงานวิจัย 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย

MS 3013 พยาธิวิทยา   3(3/3-0-0) 

 (Pathology) 

Prerequisite : AN 1003

 ศึกษาสาเหตุและกลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของ

โครงสรางและการทํางานของเซลลเนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบตางๆของ 

รางกาย ในภาวะที่เปนโรค ตลอดจนอาการและการตอบสนองของ

รางกายตอพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ลักษณะและการเก็บสิ่งสงตรวจ เทคนิค

การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาพรอมทั้งการรายงานผล
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MS 4013 การจัดการกลยุทธดานการแพทย 3(3/3-0-0) 

 (Medical Strategic Management) 

Prerequisite : MK 1503 and MG 1303 (ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4) 

 แนวคิด ความสําคัญและบทบาทของผูบริหารดานการแพทยใน

การจัดการเชิงกลยุทธ รูปแบบธุรกิจดานการแพทย การพัฒนาแผน

ธุรกิจ ทั้งในดานการตลาด การเงิน การผลิต และการจัดการทรัพยากร

มนุษยใหเหมาะสมภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร 

การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ

MS 4023 โครงงานพิเศษ   3(0-3/9-0) 

 (Special Project) 

Prerequisite : MS 3012

 หลักการเกี่ยวกับการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยดาน

วิทยาศาสตรการแพทยในสาขาที่สนใจการคนควาขอมูล การออกแบบ 

โครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

การวิจารณ การสรุปผล การจัดทํารูปเลม การนําเสนอผลงานวิจัย โดยมี

อาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปนผูใหคําแนะนํา

MS 4053 พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร  3(2/2-1/3-0) 

 (Toxicology and Forensic Science ) 

Prerequisite : AN 1003 และ CH 1421

 ความรูพื้นฐานทางพิษวิทยา สารพิษและการตรวจหาสารพิษ 

พยาธิสภาพเนื่องจากสารพิษอันตราย กลไกการออกฤทธิ์ความ เปนพิษ 

ความรูพื ้นฐานดานนิติวิทยาศาสตร การพิสูจนบุคคล การประเมิน

บาดแผล การประมาณเวลาตาย สาเหตุการตาย การเก็บ หลักฐานทาง

ชีวภาพ การวิเคราะหและการแปลผลของสารกําจัดศัตรูพืช โลหะหนัก 

ตัวทําละลาย สารเติมแตง และสารปนเปอนใน อาหาร พืชพิษและสัตว

พิษ สารที่นํามาใชในทางที่ผิด พิษจากยาและอาการที่ไมพึงประสงคที่เกิด

จากยา

MS 4063 ฝกงาน 1    3(0-0-3/15) 

 (Professional Training 1) 

Prerequisite : MS 4002 and MS 4011

 การฝกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

แพทย ประกอบดวย การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจนจัดทํารายงานผลการ ปฏิบัติงา

นพรอมนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

MS 4002 เครื่องมือและการจัดการหองปฏิบัติการ 2(2/2-0-0) 

 (Instruments and Laboratory Management) 

Prerequisite : None 

 ชนิดและหลักการการทํางานของเครื่องมือพื้นฐานในหอง

ปฏิบัติการทางการแพทย การใชงานการบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ 

เบื้องตน การศึกษาลักษณะหองปฏิบัติการแบบตางๆ การจัดองคกรใน

หองปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากร การติดตอสื่อสาร การให คํา

ปรึกษา การรักษาความปลอดภัย ระบบการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติ

การ กระบวนการพัฒนาหองปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน หองปฏิบัติ

การที่มีคุณภาพ

MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย 3(2/2-1/3-0) 

 (Medical Biotechnology) 

Prerequisite : BH 2333

 ศึกษาเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย เครื่องมือ

ตางๆ ที่เกี่ยวของ การโคลนนิ่งการสรางและดัดแปลงสิ่งมีชีวิตทาง 

พันธุกรรม การใชเซลลตนกําเนิดเพื่อการพัฒนา พันธุวิศวกรรมและการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งการนําไปประยุกตใชในการตรวจ วินิจฉัย การ

รักษาทางการแพทย การวิจัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการแพทย และการฝกในภาคปฏิบัติการ

IMS 4006 สหกิจศึกษา   6(0-0-6/40) 

 (Co-operative Education) 

Prerequisite : MS 4002 and MS 4011

 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร

การแพทย ในหนวยงานของ เอกชน หรือรัฐบาล โดยนักศึกษาตอง 

ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเปนพนักงานหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นโดย

ปฏิบัติงานอยางเต็มเวลาเปนระยะเวลา 16 สัปดาห และมีหนาที่ ความรับ

ผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานพรอมนํา

เสนอผลการปฏิบัติงาน

MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะห   1(0-1/3-0) 

 ทางวิทยาศาสตรการแพทย

 (Analysis of Medical Laboratory Science) 

Corequisite : MS 4002

 การฝกปฏิบัติการเทคนิคทางหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร

การแพทย ไดแก การเก็บสิ่งสงตรวจ การเตรียมชุดนํายาและสี ยอม

พิเศษ เนื้อเยื่อวิทยาและเซลลวิทยา เทคนิคทางชีวโมเลกุล ภูมิคุมกัน

วิทยา การเพาะเล้ียงเซลล และเทคนิคสําหรับการตรวจ วิเคราะหเพ่ือการวิจัย
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PM 3013 เภสัชวิทยา   3(3/3-0-0) 

 (Pharmacology) 

Prerequisite : BH 2333

หลักการทั่วไปการออกฤทธิ์ของยา กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาตนแบบ

ในระดับโมเลกุลระดับเซลลและระดับอวัยวะ ปจจัยที่มี ผลกระทบตอ

ระดับยาในรางกาย การดูดซึมยา การแพรกระจายยาการเปลี่ยนแปลง

ของตัวยาและการขับถายยา

PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย   3(2/2-1/3-0) 

 (Human Physiology) 

Prerequisite : AN 1003

 สรีรวิทยาของรางกายมนุษย การทํางานและการควบคุมของ

อวัยวะและระบบตางๆ ความสัมพันธของสวนตางๆของรางกาย การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทํางานของแตละระบบในสภาวะปกติ รวม

ทั้งปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบตางๆ ไดแก ระบบกลามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และระบบ สืบพันธุ

ST1053 สถิติเบื้องตน       3(3/3-0-0)

 (Introduction to Statistics)

Prerequisite : None

 ความสำคัญและประโยชนของวิชาสถิติการเก็บรวบรวมขอมูล

ประเภทของขอมูลการสุมตัวอยางการนำเสนอขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณนาความนาจะเปนการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมแบบ

ตอเนื่องและแบบไมตอเนื่องการแจกแจงของฟงกชันจากตัวอยางสุมการ

ประมาณคาการทดสอบสมมติฐาน

ST 2003 ชีวสถิติ    3(3/3-0-0) 

 (Biostatisics) 

Prerequisite : MA 1013

 ความหมายของชีวสถิติ ประโยชนและบทบาทของชีวสถิติ การ

จัดการขอมูลทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ประเภทของขอมูล การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปนและการ

แจกแจงความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอนุมาน สถิติชีพ 

การสรุปและแปลผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ST 2063 สถิติวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3/3-0-0)

             (Statisticsfor Biotechnology)

Prerequisite : MA 1013

 การรวบรวม วิเคราะห และนำเสนอขอมูลทางเทคโนโลยี

ชีวภาพ การประมาณคาและทดสอบสมมติฐาน หลักการวางแผนการ

ทดลอง การสุมตัวอยาง แผนการทดลองแบบตางๆ การวิเคราะหสห

สัมพันธและการถดถอย การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

MS 4073 ฝกงาน 2    3(0-0-3/15) 

 (Professional Training 2) 

Prerequisite : MS 4002 and MS 4011

 การฝกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

แพทย ประกอบดวย การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจนจัดทํารายงานผลการ ปฏิบัติงา

นพรอมนําเสนอผลการปฏิบัติงาน

PH 1133 ฟสิกส    3(3/3-0-0)

             (Physics)

Prerequisite : MA 1013 

 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น กลศาสตรของไหล ไฟฟา 

แมเหล็ก ทัศนศาสตร ควอนตัม ฟสิกส กัมมันตภาพรังสี เครื่องจับ

สัญญาณไฟฟา

PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ  2(2/2-0-0) 

 (Fundamental Physics for Biology) 

Prerequisite : MA 1013

 เรื่อง การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ สมบัติทางความรอนและ

การขยายตัวของสสาร การเคลื่อนที่ในของไหล แสง สี เลนสและ การ

มองเห็น การดูดกลืนแสง เครื่องมือทางแสง ไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน

PH 1171 ปฏิบัติการฟสิกส   1(0-1/3-0)

            (Physics Laboratory)

Corequisite : PH 1133

 เพื่อศึกษา กระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองไดอยางถูก

ตอง การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของของเหลว การเกิดคลื่นนิ่ง 

การปลดปลอยสารกัมมันตรังสี การใชอุปกรณในการวัดปริมาณทางไฟฟา

เบื้องตน พลังงานไฟฟากระแสสลับในชีวิตประจำวัน การแทรกสอดของ

แสงและการใช

PH 1181 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ 1(0-1/3-0)

 (Fundamental Physics for Biology Laboratory)  

Corequisite: PH 1142 

 เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองไดอยางถูก

ตอง การเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว การขยายตัวทางความรอนของ

สสาร การปลดปลอยสารกัมมันตรังสี การใชอุปกรณในการวัดปริมาณ

ทางไฟฟาเบื้องตน การวัดและคำนวณคาพลังงานไฟฟากระแสสลับใน

ชีวิตประจำวัน การแทรกสอดของแสงและโพลาไรเซชั่น การศึกษาเลนส

ประกอบ
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ST 3013 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย   3(3/3-0-0)

 ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ

 (Statistics and Research Methods 

 for Biological Science)  

Prerequisite: MA 1013 

 วิธีการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย หัวขอวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม การออกแบบการวิจัย  การออกแบบการทดลอง การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหเชิงสถิติไดแก สถิติพรรณนา การแจกแจง

ความนาจะเปน การทดสอบสมมติฐานของขอมูลหนึ่งชุดและขอมูลสอง

ชุด การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลจัดกลุม การ

วิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การเขียนโครงรางงานวิจัย  การ

เขียนรายงานการวิจัย การเตรียมการนำเสนอ และขอพิจารณาดาน

จริยธรรมการวิจัย
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