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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Computer	Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Computer	Science)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Computer	Science)

หลักสูตร 
	 โครงสร้างหลักสูตร	แบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ	และสมาคมคอมพิวเตอร	์

IEEE	และ	ACM	

	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
   หมวดวิชาและกลุ่มวิชา               จำานวนหน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต

	 	 1)	 วิชาพื้นฐาน	 	 12	 หน่วยกิต

	 	 2)	 วิชาเอก	 	 85	 หน่วยกิต

	 	 	 2.1	 วิชาพื้นฐานเอก	 	 13	 หน่วยกิต

	 	 	 2.2	 วิชาเอกบังคับ	 	 54	 หน่วยกิต

	 	 	 2.3	 วิชาเอกเลือก	 	 18	 หน่วยกิต

	 	 3)	 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

	 	 	 -	สหกิจศึกษา	 	 9	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

                           รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  106 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน  12 หน่วยกิต

	 1204	103	 แคลคูลัสสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	for	Computer	Science

	 1204	105	 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำาหรับวิทยาการ	 3(3-0-6)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Fundamental	Mathematics	for	

	 	 Computer	Science

	 1204	201	 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 วิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Probability	and	Applied	Statistics	

	 	 for	Computer	Science

	 1204	206	 วิธีการเชิงตัวเลขสำาหรับวิทยาการ	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Numerical	Method	for	Computer	Science

  2.2 กลุ่มวิชาเอก 85 หน่วยกิต

   2.2.1 วิชาพื้นฐานเอก 13 หน่วยกิต

	 1204	101	 พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร	์	 2(2-0-4)

	 	 Foundation	of	Computer	Science

	 1204	102	 การแก้ปัญหาสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Problem	Solving	for	Computer	Science

	 1204	107	 สังคมดิจิทัล	กฎหมาย	และจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Digital	Society,	Legal	and	Ethics

	 	 for	Computer	Science

	 1204	104	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร	์	 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Computer	Programming

	 1204	203	 โครงสร้างข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structures

   2.2.2 วิชาเอกบังคับ 54  หน่วยกิต

	 1204	106	 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 Computer	Organization	and	Architecture

	 1204	202	 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ	 3(3-0-6)

	 	 Object	Oriented	Analysis	and	Design

	 1204	204	 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์		3(2-2-5)

	 	 Data	Communication	Systems	

	 	 and	Computer	Network

	 1204	205	 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Design	and	Management

	 1204	207	 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์	 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Software	Design	

	 	 and	Development

	 1204	208	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

	 	 Object	Oriented	Programming

	 1204	209	 ระบบปฏิบัติการ		 3(3-0-6)

	 	 Operating	Systems

	 1204	210	 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี	 3(3-0-6)

	 	 Algorithm	Analysis	and	Design

	 1204	301	 ทักษะปริทัศน์การวิจัยทางด้านวิทยาการ	 2(2-0-4)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Literature	Review	Skills	in	Computer	

	 	 Science	Research

	 1204	302	 ทฤษฎีการคำานวณ	 3(3-0-6)

	 	 Theory	of	Computation

	 1204	303	 ปัญญาประดิษฐ์	 3(2-2-5)

	 	 Artificial	Intelligence

	 1204	304	 การพัฒนาและการจัดการเว็บ	 3(2-2-5)

	 	 Web	Development	and	Management

	 1204	305	 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร	์	 1(0-2-1)

	 	 Computer	Science	Seminar

	 1204	306	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Engineering

	 1204	307	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร	์	 3(3-0-6)

	 	 Human	and	Computer	Interaction

	 1204	308	 คอมพิวเตอร์กราฟิก	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Graphics

	 1204	309	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา	3(2-2-5)

	 	 Mobile	Application	Development

	 1204	310*	โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์	1	 1(0-2-1)

	 	 Computer	Science	Project	1

	 1204	401	 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์	2		 4(0-8-4)

	 	 Computer	Science	Project	2

	 1204	402*	การเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)

	 	 สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Preparation	of	Cooperative	Education	

	 	 for	Computer	Science

หมายเหตุ		*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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   2.2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

 	 	 นิสิตจะต้องเลือกวิชาในกลุ่มที่	1	หรือ	2	กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	

ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกติ	ในกลุ่มเดยีวกนั	และเลอืกเพิม่เตมิจากกลุม่ใด

ก็ได้	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	18	หน่วยกิต

   กลุม่ที ่1 วชิาเอกเลอืก ทางด้านการพฒันาระบบ (System  

Development)

	 1204	311	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 Application	Program	Development

	 1204	312	 การพัฒนาเว็บขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Web	Development

	 1204	313	 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง		 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things

	 1204	314	 คอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์และการประมวลผลภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Vision	and	Image	Processing

	 1204	315	 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ	 3(3-0-6)

	 	 Natural	Language	Processing

	 1204	316	 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Electronic	Business

	 1204	317	 วิทยาศาสตร์ข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	Science

	 1204	318	 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 3(2-2-5)

	 	 Robotics	and	Automation

	 1204	319	 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร	์ 3(3-0-6)

	 	 Software	Testing	and	Quality	Assurance

	 1204	320	 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ	 3(3-0-6)

	 	 Data	Warehouse	and	Intelligence	Business	

	 1204	321	 เครือข่ายสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัล	3(3-0-6)

	 	 Social	Networking	and	Digital	Marketing

	 1204	322	 กลยุทธ์ของเกม	การปฏิสัมพันธ์	 3(2-2-5)

	 	 และการออกแบบ

	 	 Game	Strategy,	Interaction	and	Design

   กลุ่มที่ 2 วิชาเอกเลือก ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network)

	 1204	323	 เครือข่ายไร้สาย	 3(2-2-5)

	 	 Wireless	Network

	 1204	324	 ความมั่นคงไซเบอร์	 3(2-2-5)

	 	 Cyber	Security

	 1204	325	 พื้นฐานระบบปฏิบัติการยูนิกซ	์	 3(2-2-5)

	 	 Fundamentals	of	UNIX

	 1204	326	 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	Administration

	 1204	327	 เทคโนโลยีแบบเปิดเผยซอร์สโค้ด		 3(2-2-5)

	 	 Open	Source	Technology

	 1204	328	 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	Programming

	 1204	329	 เครือข่ายสมัยใหม่	 3(2-2-5)

	 	 Modern	Networking

   กลุ่มที่ 3 วิชาเอกเลือก อื่น ๆ

	 1204	403	 การแก้ปัญหาสำาหรับวิทยาการ	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์สำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Problem	Solving	of	Computer	Science	

	 	 for	Education

	 1204	404	 การแก้ปัญหาสำาหรับวิทยาการ	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์สำาหรับวิทยาศาสตร์

	 	 Problem	Solving	of	Computer	Science	

	 	 for	Science

	 1204	405	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับวิทยาศาสตร์

	 	 Principles	of	Computer	Programming	

	 	 for	Science

	 1204	406	 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 ศึกษาศาสตร์

	 	 Principles	of	Computer	Programming

		 	 for	Education

	 1204	407	 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์สำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Data	Communication	Systems	

	 	 and	Computer	Network	for	Education

	 1204	408	 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Database	Design	and	Management	

	 	 for	Education

	 1204	409	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำาหรับ	 3(3-0-6)

	 	 ศึกษาศาสตร์

	 	 System	Analysis	and	Design	for	Education

	 1204	410	 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 สารสนเทศสำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Legal	and	Ethical	Issues	in	Information	

	 	 Technology	for	Education	

	 1204	411	 การโปรแกรมจินตภาพสำาหรับศึกษาศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Visual	Programming	for	Education
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	 1204	412	 การพัฒนาและการจัดการเว็บสำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 ศึกษาศาสตร์

	 	 Web	Development	and	Management	

	 	 for	Education

	 1204	413	 การประมวลผลแบบขนาน		 3(2-2-5)

	 	 Parallel	Computing

	 1204	414	 การสร้างตัวแปลภาษา	 3(3-0-6)

	 	 Compiler	Construction

	 1204	415	 ความเป็นจริงเสมือนสำาหรับวิทยาการ	 3(2-2-5)

	 	 คอมพิวเตอร์

	 	 Virtual	Reality	for	Computer	Science

	 1204	416	 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 	 Software	Project	Management

	 1204	417	 วิทยาการปัญญา	 3(3-0-6)

	 	 Cognitive	Science

	 1204	418	 โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Network	Applications

   2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต 

	 0199	499	 สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต

	 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

1204	105 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Fundamental	Mathematics	for	Computer	Science

3(3-0-6)

1204	101	 พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Foundation	of	Computer	Science

2(2-0-4)

1204	102 การแก้ปัญหาสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Problem	Solving	for	Computer	Science

3(2-2-5)

รวมจำานวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

1204	103 แคลคูลัสสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Calculus	for	Computer	Science

3(3-0-6)

1204	104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Principles	of	Computer	Programming

3(3-2-5)

1204	106 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer	Organization	and	Architecture

3(3-0-6)

1204	107 สังคมดิจิทัล	กฎหมาย	และจริยธรรมสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Digital	Society,	Legal	and	Ethics	for	Computer	Science

2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

1204	201 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Probability	and	Applied	Statistics	for	Computer	Science

3(2-2-5)

1204	203 โครงสร้างข้อมูล

Data	Structures

3(2-2-5)

1204	204 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data	Communication	Systems	and	Computer	Network

3(2-2-5)

1204	205 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

Database	Design	and	Management

3(2-2-5)

1204	208 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object	Oriented	Programming

3(2-2-5)

รวมจำานวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

1204	206 วิธีการเชิงตัวเลขสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Numerical	Method	for	Computer	Science

3(2-2-5)

1204	207 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

Principles	of	Software	Design	and	Development

3(2-2-5)

1204	209 ระบบปฏิบัติการ

Operating	Systems

3(3-0-6)

1204	210 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

Algorithm	Analysis	and	Design

3(3-0-6)

1204	301 ทักษะปริทัศน์การวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Literature	Review	Skills	in	Computer	Science	Research

2(2-0-4)

1204	304 การพัฒนาและการจัดการเว็บ

Web	Development	and	Management

3(2-2-5)

รวมจำานวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

1204	303 ปัญญาประดิษฐ์

Artificial	Intelligence

3(2-2-5)

1204	305 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer	Science	Seminar

																1(0-2-1)

1204	309 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา

Mobile	Application	Development

3(2-2-5)

1204	202	 การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ

Object	Oriented	Analysis	and	Design

3(3-0-6)

xxxx	xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเอก	(เลือก)	จำานวน	2	วิชา 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 16

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

1204	308 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Computer	Graphics

3(2-2-5)

1204	307 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Human	and	Computer	Interaction

3(3-0-6)

1204	302 ทฤษฏีการคำานวณ

Theory	of	Computation

3(3-0-6)

1204	306	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software	Engineering

3(3-0-6)

1204	310*	 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร	์1

Computer	Science	Project	1

1(0-2-1)

xxxx	xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเอก	(เลือก)	จำานวน	2	วิชา 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2

1204	401 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร	์2

Computer	Science	Project	2

4(0-8-4)

1204	402* การเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษาสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

Preparation	of	Cooperative	Education	for	Computer	Science

1(0-2-1)

xxxx	xxx เลือกจากกลุ่มวิชาเอก	(เลือก)	จำานวน	2	วิชา 6

xxxx	xxx เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 16

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

0199	499* สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 9

หมายเหตุ *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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คำาอธิบายรายวิชา
 1. วิชาพื้นฐาน 12  หน่วยกิต

 1204 103 แคลคูลัสสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)

  Calculus for Computer Science

	 	 ทฤษฎเีซต	ฟังก์ชนั	และความสมัพนัธ์	จำานวนธรรมชาติ	

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์	 และขนาดของเซต	 จำานวนจริง	 สมการกำาลัง	 

ลิมิต	ลำาดับ	อนุพันธ	์อินทิกรัล	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

	 	 Set	 theory,	 function	 and	 relation,	 natural	 

numbers,	 induction	 and	 the	 size	 of	 set,	 real	 numbers,	 

polynomial,	 limit	 and	 convergence,	 series,	 differential	 

calculus,	Integration,	trigonometric	functions

 1204 105 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำาหรับวิทยาการ 3(3-0-6)

  คอมพิวเตอร์

  Fundamental Mathematics for 

  Computer Science

	 	 ความสัมพันธ์เวียนเกิด	ตรรกะ	กราฟ	และต้นไม้	ความ

น่าจะเป็นดีสครีต	 กราฟระบุทิศทางและเครื่องสถานะจำากัดสำาหรับ

ทฤษฎกีารคำานวณการวเิคราะห์เชงิการจดัระบบเชงิพชีคณติ	และภาษา

รูปนัยสำาหรับปัญญาประดิษฐ์แคลคูลัสเชิงประพจน์สำาหรับปัญญา

ประดิษฐ์

	 	 Recurrence	 function,	 logic,	 graph	 and	 tree,	

discrete	probability,	directed	graph	and	finite	state	machines	

for	theory	of	computation,	combinatorial	analysis,	algebraic	

systems	and	 formal	 language	 for	Artificial	 Intelligent	 (AI),	

proposition	calculus	for	AI

 1204 201 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ 3(2-2-5)

  สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

  Probability and Applied Statistics 

  for Computer Science

	 	 ความน่าจะเป็น	ประชากร	และค่าคาดคะเนทางสถิต	ิและ

การแจกแจงความน่าจะเป็น	ได้แก่	การแจกแจงแบบปกต	ิการแจกแจง

แบบทวินาม	และการแจกแจงแบบปัวส์ซอง	หลักการสุ่มตัวอย่างและ

การประมาณค่า	การออกแบบการทดลอง	การทดสอบสมมติฐานสำาหรับ

ปัญหาการสุ่มตัวอย่างหน่ึงและสองชุด	 การประยุกต์ใช้สถิติกับปัญหา

ทางวทิยาการคอมพิวเตอร์	การวเิคราะห์ประสทิธภิาพ	และความเชือ่ถอื

ได้เพื่อการประเมินการควบคุมกระบวนการ

	 	 Probability,	population	and	statistical	estimation,	

probability	 distribution	 including	 normal,	 binomial	 and	 

Poisson	 distribution,	 principal	 random	 sampling	 and	 

estimation,	experimental	design,	hypothesis	testing	for	one	

and	 two	samplings,	applications	of	 statistics	 for	computer	

science	 to	performance	analysis	and	 reliability	 for	process	

control	evaluation

 1204 206 วิธีการเชิงตัวเลขสำาหรับวิทยาการ 3(2-2-5)

  คอมพิวเตอร์

  Numerical Method for Computer Science

	 	 รากของสมการ	 ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์	 ตัว

กำาหนด	การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง	การถดถอยแบบกำาลงัสอง

น้อยที่สุด	การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข	การแก้สมการ

เชิงอนุพันธ์สามัญ	การประมาณเส้นโค้ง	การหาค่าที่เหมาะสม	และการ

ประยุกต์วิธีการเชิงตัวเลขในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Roots	of	equation,	linear	algebraic	equation	and	

matrix,	determinants,	interpolation	and	extrapolation,	least	

square	regression,	numerical	integration	and	differentiation,	

ordinary	differential	equation,	curve	fitting,	optimization	and	

application	of	numerical	method	for	computer	science

 2. กลุ่มวิชาเอก 85  หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานเอก 13  หน่วยกิต

 1204 101 พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)

  Foundation of Computer Science

	 	 วิวัฒนาการ	ความสามารถ	ประเภทและโครงสร้างของ

คอมพิวเตอร	์การทำางานของคอมพิวเตอร์	 ระบบเลขจำานวน	พีชคณิต 

บูลีน	ข้อมูล	และระบบสารสนเทศ	การแทนค่าข้อมูล	การประมวลผล

ข้อมูล	ภาษาคอมพิวเตอร	์

	 	 Evolution	of	computers,	computer	capabilities,	

type	 and	 structure	 of	 components,	 computer	 operations,	

number	 systems,	 boolean	 algebra,	 data	 and	 information	

system,	 data	 representation,	 data	 processing,	 computer	

languages

 1204 102 การแก้ปัญหาสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Problem Solving for Computer Science

	 	 การวเิคราะห์ปัญหา	การแสดงขัน้ตอนวธีิแบบรหสัเทยีม	

การแสดงขั้นตอนวิธีแบบผังงาน	นิพจน์	การคำานวณ	และเปรียบเทียบ

ทางคอมพิวเตอร์	โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	ข้อมูล	และตัวแปร	การ

เขียนโปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบลำาดับ	 การเขียน

โปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบทางเลอืก	การเขยีนโปรแกรม

โครงสร้างการทำางานแบบทำาซำ้า	อาร์เรย	์และการเขียนโปรแกรมโดยใช้

อาร์เรย	์กรณีศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Problem	 analysis,	 pseudo-code,	 flow	 chart,	 

expression,	 computing	and	comparing	 in	 computer,	 basic	

program	structure,	data	and	variable	declaration,	sequence 
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control	 programming,	 selection	 control	 programming,	 

iteration	 control	 programming,	 array	 and	 programming	 

using	array,	case	studies	for	computer	science

 1204 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)

  Principles of Computer Programming 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 102 การแก้ปัญหาสำาหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 102 Problem Solving 

for Computer Science

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ด้วยภาษาที่เหมาะสม	 รากฐานของภาษาโปรแกรมประกอบด้วยชนิด

ข้อมูลรูปแบบและโครงสร้างภาษาตัวแปรภาษา	และเครื่องจักรเสมือน

สำาหรบัการประมวลผลภาษาโปรแกรมการเขยีนคอนโซลแอพพลเิคชนั	

โดยใช้แนวคิดหลักของการเขียนโปรแกรมประกอบด้วยการเลือก

เงือ่นไขการวนซำา้เมธอด	อาเรย์	การใช้เอพไีอพืน้ฐาน	การอ่านและเขยีน

ไฟล์ข้อมูล

	 	 Introduction	 to	computer	programming	using	

suitable	 programming	 language,	 fundamental	 elements	 

of	 programming	 language,	 data	 types, 	 language	 

syntax	 and	 structure,	 compiler	 and	 executing	 virtual	 

machine,implementation	 of	 console	 application	 based	 

on	 programming	 principles,	 selection,	 iteration,	method,	 

array,	 common	Application	 Program	 Interfaces	 (APIs),	 

reading	and	writing	file

 1204 107 สังคมดิจิทัล กฎหมาย และจริยธรรม 2(2-0-4)

  สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

  Digital Society, Legal and Ethics for

  Computer Science

	 	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 และผลกระทบต่อสังคม	

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ	ที่แพร่หลายในสังคม	วัฒนธรรมออนไลน์	

สังคมดิจิทัล	ประเด็นความเป็นส่วนตัว	และการใช้บริการเครือข่ายทาง

สงัคม	การก่อการร้ายทางไซเบอร์	เรือ่งลวง	เมล์ขยะ	มลัแวร์	(ไวรสั	เวร์ิม	

ประตูหลัง	 ม้าแห่งทรอย)	 ประเด็นความปลอดภัยกับการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงดิจิทัล	 แนวปฏิบัติ

จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์	 กฎหมายสินทรัพย์ทาง

ปัญญา	 (สิทธิบัตร)	สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 เครื่องหมายการค้า	 ชื่อทาง 

การค้า	ความลับทางการค้า	แผนภูมิวงจรรวม	ลิขสิทธิ์	ฟรีแวร์	แชร์แวร	์

จีพีแอล	คอปปี้เลฟ	เป็นต้น

	 	 Computer	 technologies	 and	 their	 impacts	 on	

society,	 new	 information	 technologies	 proliferating	 in	 

society,		online	cultures,	digital	society,	privacy	issues	and	

the	usage	of	social	network	services,	cyber-terrorism,	hoax,	

spam,	malware	(virus,	worm,	backdoor,	Trojan	horse),	safety	

issues	and	the	usage	of	the	internet,	digital	security	related	

laws,	a	guideline	to	professional	ethics	in	computer	science,	

intellectual	property	 laws	 (patent,	geographical	 indication,	

trademark,	 trade	 name,	 trade	 secret,	 layout-designs	 of	 

integrated	circuit,	 copyright,	 freeware,	 shareware,	general	

public	license	(GPL),	copyleft,	etc.

 1204 203 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5)

  Data Structures

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 Prerequisite : 1204 104 Principles of

   Computer Programming

	 	 โครงสร้างข้อมูลแบบลิเนียร์	 ได้แก่	 อาร์เรย์	 ลิงค์ลิสต์	 

แสตก	ควิ	โครงสร้างข้อมลูแบบนอนลเินยีร์	ได้แก่	ทร	ีและกราฟ	การนำา

โครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง	ๆ	การเรียงลำาดับ	และค้นหา

ข้อมูล	การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี	

	 	 Linear	data	structures,	array,	linked-list,	stack,	

queue,	non-linear	data	structure;	 tree	and	graph,	applying	

data	 structure	 in	 application,	 sorting,	 searching,	 basic	 

algorithm	analysis

  2.2 วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต

 1204 106 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  Computer Organization and Architecture

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1024 101 พืน้ฐานทางวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ 

 Prerequisite : 1204 101 Foundation of 

   Computer Science

	 	 หลกัการของโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์	 สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุดคำาสั่งการอ้าง

แอดเดรสหน่วยประมวลผลกลางและเส้นทางข้อมูลการทำาไปป์ไลน์	

ระบบและลำาดบัชัน้ของหน่วยความจำาการจดัการหน่วยความจำาเสมอืน

อปุกรณ์อนิพตุ/เอาต์พตุและการควบคมุและเทคโนโลยสีมยัใหม่สำาหรบั

การประมวลผลแบบคลาวด์

	 	 Principles	of	the	organization	and	architecture	

of	 computer	 system	hardware,	 instruction	 set	design	and	

architectures,	 addressing	modes,	 CPU	 and	 data	 path,	 

pipelining,	memory	hierarchy	and	systems,	virtual	memory	

management,	input/output	control	and	devices,	and	modern	

technologies	for	cloud	computing.
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 1204 202 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถ ุ 3(3-0-6)

  Object Oriented Analysis and Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์ 

 Prerequisite : 1204 104 Principles of 

   Computer Programming

	 	 แนวคิดของการออกแบบซอฟต์แวร ์เชิงวัตถุการ

วิเคราะห์ความต้องการของระบบ	ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสระเบียบ

วธิกีารวเิคราะห์	และออกแบบเชงิวนซำา้และแบบเพิม่ขึน้	ภาษายูเอม็แอล	

การวิเคราะห์	 และออกแบบโดยใช้ยูนิฟายโพรเซสยูสเคสไดอะแกรม	

และไดอะแกรมที่แสดงถึงพฤติกรรมของระบบ	

	 	 Object	oriented	analysis	and	design	concepts,	

system	requirement	analysis,	class	relationship,	iterative	and	

incremental	 analysis	 and	 design	methodologies,	 Unified	

Modeling	Language	(UML),	analysis	and	documentation	of	

software	 designs	 using	 the	 unified	 process,	 use	 cases	 

diagram,	and	behavioral	design

 1204 204  ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

  คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  Data Communication Systems 

  and Computer Network

	 	 พืน้ฐานการสือ่สารข้อมลูเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ประเภท

ของเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	โครงสร้างการเชือ่มต่อเครอืข่ายลกัษณะการ

ให้บริการของเครือข่ายแบบจำาลอง	OSI	Model	พื้นฐานโปรโตคอลใน

การสื่อสารข้อมูลส่ือนำาสัญญาณ	 เครือข่ายท้องถิ่นพื้นฐาน	 เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต	หมายเลข	IP	Address	หมายเลข	MAC	Address	เครือ

ข่ายไร้สาย	ระบบความปลอดภัยในเครอืข่ายไร้สายโครงสร้างการเชือ่ม

โยงของระบบเครอืข่ายไร้สายเครอืข่ายบรเิวณกว้างวงจรสวติช์แพก็เกจ

สวิตช์	เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ระบบเครือข่ายเบื้องต้น	และการประยุกต์

ใช้งาน

	 	 Fundamental	of	data	communication	systems,	

computer	networks,	type	of	computer	networks,	structure	of	

network	 connection,	 network	 services,	OSI	model,	 basic	

network	protocols,		medium,	local	area	network,	Ethernet,	IP	

address,	wireless	 networks,	 security	 issues	 in	wireless	 

networks,	wireless	connection	 systems,	 switching,	packet	

switching,	Internet,	basic	network	systems,	and	applications

 1204 205 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Design and Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of

   Computer Programming

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นการจดัการฐานข้อมลู	แบบจำาลองข้อมลู

เชิงสัมพันธ์	 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 ภาษา	 SQL	สำาหรับ

จัดการฐานข้อมูล	 การป้องกันความปลอดภัยฐานข้อมูล	 การเขียน

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

	 	 Introduction	to	database	management	systems,	

relational	 data	model,	 relational	 database	 design,	 SQL	 

languages	 for	 database	management,	 database	 security,		

database	management	programming

 1204 207 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5)

  Principles of Software Design 

  and Development

	 	 แนวความคดิเกีย่วกบัระบบ	และระบบข้อมลูสารสนเทศ	

การสืบค้นและวเิคราะห์ความต้องการของผูใ้ช้ระบบ	แผนภาพการไหล

ของข้อมลู	พจนานกุรมข้อมลู	การอธิบายการประมวลผล	การออกแบบ

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้	 การพัฒนาโปรแกรม	การจัดทำาเอกสาร	การบำารุง

รักษาระบบ	และการนำาเสนอโครงงาน

	 	 Concepts	 of	 the	 systems	 and	 information	 

systems,	 requirement	 analysis,	 data	 flow	 diagram	 and	 

dictionary,	 process	 description,	 user	 interface	 design,	 

software	development,	 documentation,	maintenance,	 and	 

project	demonstration

 1204 208 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

  Object Oriented Programming 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of 

   Computer Programming

	 	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ	

คลาส	ออปเจ็ค	แพคเกจ	อินเทอร์เฟส	การห่อหุ้มและโพลิมอร์ฟิซึม	การ

สืบทอด	การประยกุต์แนวคดิการพฒันาโปรแกรมเชงิวตัถโุดยใช้เอพไีอ

ของภาษาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก	 ระบบหลายภารกิจและการ

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างแอพพลเิคชนับนพืน้ฐานของสือ่สารระหว่างออปเจค็

	 	 Object	oriented	programming	concepts,	class,	

object,	package,	interface,	encapsulation	and	polymorphism,	

inheritance,	object	oriented	concept	using	 language	APIs,	
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Graphical	User	 Interface	 (GUI)	 application,	multi-tasking	

application	and	interaction	between	applications	based	on	

objects	communication

 1204 209 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Operating Systems

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 102 การแก้ปัญหาสำาหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 102 Problem Solving 

for Computer Science

	 	 หลักการของระบบปฏิบัติการ	ประเภทของระบบปฏิบัติ

การ	สถาปัตยกรรมการกระบวนการซิงโครไนซ์และการสื่อสารระหว่าง

โปรเซสการจัดการหน่วยประมวลผลกลางการจัดการหน่วยความจำา	

แคชและหน่วยความจำาเสมือน	การติดตาย	การควบคุมการขัดจังหวะ	

การควบคมุอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พตุ	ระบบไฟล์และเทคโนโลยสีมยัใหม่

ในระบบปฏิบัติการ

	 	 Principles	 of	 operating	 systems,	 types	 of	 

operating	 systems,	 process	 synchronization	 and 

interprocess	 communication,	CPU	management,	memory	

management,	cache	and	virtual	memory,	deadlock,	interrupt	

handling,	I/O	device	management,	file	systems,	and	modern	

technologies	in	operating	systems.

 1204 210 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธ ี 3(3-0-6)

  Algorithm Analysis and Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 203 โครงสร้างข้อมูล

 Prerequisite : 1204 203 Data Structures 

	 	 วธิกีารทีใ่ช้ในการวเิคราะห์และออกแบบขัน้ตอนวธิโีดย

ทฤษฎเีชงิคณติศาสตร์และประสทิธภิาพการใช้งาน	รวมถงึการวเิคราะห์

ขอบเขตความซับซ้อนของโปรแกรมเชิงเส้นกำากับ	 การวิเคราะห์กรณี

เฉลีย่	ฟังก์ชนัเวยีนเกดิ	ศกึษา	ออกแบบ	และสร้างขัน้ตอนวธิทีีใ่ช้ในการ

แก้ปัญหาต่างๆ	เช่น	การจดัเรยีงข้อมลู	การค้นหาข้อมลู	การสำารวจกราฟ	

การจับคู่ข้อความ	ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับตัวเลข	 พีชคณิต	และเรขาคณิต

เชิงคำานวณ	

	 	 Formal	 technique	 designs	 and	 analyses	 of	 

algorithms,	 focusing	 on	 the	 underlying	mathematical	 

theories	and	practical	considerations	of	efficiency,	program	 

complexities,	asymptotic	complexity	bounds,	average	case	

analyses,	recursive	functions,	design	and	create	algorithms	

to	 solve	 problems,	 such	 as	 sorting,	 searching,	 graph	 

traversing,	 string	matching,	 algebraic	 and	 geometric	 

calculation

 1204 301 ทักษะปริทัศน์การวิจัยทางด้านวิทยาการ 2(2-0-4)

  คอมพิวเตอร์

  Literature Review Skills in Computer 

  Science Research

	 	 ความสำาคัญของปริทัศน์การวิจัยแหล่งข้อมูลวิจัย 

ค่าบรรณมาตรของการตีพิมพ์งานวิจัย	ปัจจัยสำาคัญในการอ่านอย่างมี

ประสทิธิผลทกัษะทางด้านภาษา	(คำาศัพท์	โครงสร้างประโยคไวยากรณ์)	

สำาหรับการวิเคราะห์เอกสารวิจัย	 การอ้างอิงท้ายเล่มและการอ้างอิง 

ในเนื้อหา	การเขียนทางวิทยาศาสตร์	 กรณีศึกษาปริทัศน์การวิจัยทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 Significance	 of	 research	 literature	 review,	 

literature	sources,	the	bibliometrics	of	research	publications,	

critical	 factors	 in	 an	 effective	 reading,	 language	 skills	 

(vocabularies,	structures,	and	grammars)	for	paper	analysis,	

reference	 and	 citation,	 scientific	writing,	 case	 studies	 in	

computer	science	literature	revie

 1204 302  ทฤษฎีการคำานวณ 3(3-0-6)

  Theory of Computation

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 105 คณติศาสตร์พืน้ฐาน

สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 105 Fundamental

   Mathematics for Computer 

Science

	 	 ความรู ้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์	 และสัญลักษณ์ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัทฤษฎีการคำานวณ	หลกัการเบือ้งต้นของภาษา	ภาษาปกต	ิ

นิพจน์ปกติ	 ออโตมาตา	 ไฟไนท์ออโตมาตา	 ออโตมาตาแบบมีผลลัพธ์	

ปั้มปิ้งเลมมาสำาหรับภาษาปกติภาษาไร้บริบทไวยากรณ์ไร้บริบทการ

แปลงไวยากรณ์	การแปลงไวยากรณ์	ป้ัมป้ิงเลมมาสำาหรับภาษาไร้บริบท	

ออโตมาตาแบบกดลง	เครื่องจักรทัวริง

	 	 Mathematical	 notation	 and	 techniques	 for	

theory	 of	 computation,	basic	 concepts	 languages,	 regular	

languages,	 regular	expressions,	automata,	finite	automata,	

automata	with	output,	pumping	lemma	for	regular	languages,	

transforming	grammars,	context	free	languages,	context	free	

grammars,	pumping	lemma	for	context	free	languages,	push	

down	automata,	Turing	machine
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 1204 303 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)

  Artificial Intelligence

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of 

   Computer Programming

	 	 พืน้ฐานด้านปัญญาประดษิฐ์	ปรภิมูสิถานะการค้นหาการ

แก้ปัญหา	การแทนความรู้	 การอ้างเหตุผล	การอนุมานภายใต้ความ 

ไม่แน่นอน	กระบวนการเชิงความน่าจะเป็น	และการเรียนรู้	ของเครื่อง

งานวจิยัด้านปัญญาประดษิฐ์	เช่น	การประมวลผลภาษาธรรมชาติระบบ 

ผู้เชี่ยวชาญ	และการเรียนรู้ของเครื่อง

	 	 Fundamental	of	artificial	intelligence	(AI),	state	

space,	search,	problem	solving,	knowledge	representation,	

reasoning,	 inference	 under	 uncertainty,	 probabilistic	 

methods,	and	machine	learning,	research	topics	in	AI	such	

as	 natural	 language	 understanding,	 expert	 system,	 and	 

machine	learning

 1204 304 การพัฒนาและการจัดการเว็บ 3(2-2-5)

  Web Development and Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 205 การออกแบบและ

   การจัดการฐานข้อมูล

 Prerequisite : 1204 205 Database Design 

   and Management 

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็	เวลิด์ไวด์เวบ็	และ

โพรโทคอลทซีพีไีอพ	ีการต้ังค่าและการจดัการระบบเวบ็แม่ข่าย	ตวัแปร

ภาษาเวบ็	และแอพพลิเคชนัทีเ่กีย่วข้อง	ในการพฒันาเวบ็แอพพลเิคชนั	

ภาษามาร์คอพัและสครปิท์	การสร้างเว็บเพจในรปูแบบคงตัว	และพลวตั

ทั้งในส่วนของฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย	 การเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับฐาน

ข้อมูลสำาหรับระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	การออกรายงาน	

	 	 Introduction	 to	 the	 internet,	World-Wide-Web	

(WWW)	and	TCP/IP	protocols,	configuration	and	management	

of	web	server,	language	interpreter	and	relevant	applications	

for	web	development,	markup	and	script	 languages,	static	

and	dynamic	webpage	for	client	and	server	sided,	database	

connected	website	for	e-business	systems,	report

 1204 305 สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1(0-2-1)

  Computer Science Seminar

	 	 สมัมนาเกีย่วกบังานวจิยั	และหัวข้อพเิศษทีน่่าสนใจด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	การอภิปราย	 และ

การนำาเสนอ

	 	 Seminar	 with	 interesting	 researches	 and	 

special	topics	in	the	area	of	computer	science	and	information	

technology,	discuss	and	presentation	

 1204 306 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6)

  Software Engineering

	 	 หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์แบบต่างๆ	การบริหารจดัการโครงการซอฟต์แวร์	อาไจล	การ

วางแผนโครงการ	การวิเคราะห์ความต้องการ	การออกแบบซอฟต์แวร์	

การวัดซอฟต์แวร์	การประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์	การ

ประกันคุณภาพซอฟต์แวร์	 การทดสอบซอฟต์แวร์	 การจัดการส่วน

ประกอบของซอฟต์แวร์	 การบำารุงรักษาซอฟต์แวร์	 การปรับปรุง

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์	 แบบจำาลองวุฒิภาวะความสามารถ

บูรณาการ	(ซีเอ็มเอ็มไอ)	และเครื่องมือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

	 	 Principles	 of	 software	 engineering,	 software	

process	methodologies,	agile,	software	project	management,	

project	 planning,	 requirement	 analysis,	 software	 design,	

software	 metric,	 software	 cost	 estimation,	 software	 

quality	assurance,	verification	and	validation,	configuration	

management,	 software	maintenance,	 software	 process	 

improvement,	Capability	Maturity	Model	Integration	(CMMI),	

and	Computer-Aided	Software	Engineering	(CASE)	tools	

 1204 307 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  Human and Computer Interaction

	 	 แนวคิดพื้นฐาน	ประวัติความเป็นมา	และวิสัยทัศน์ของ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	คุณสมบัติและปัญหา

ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	ความสามารถและ

พฤติกรรมในการโต้ตอบของมนุษย์	 และคอมพิวเตอร์	 เทคนิค	 และ

ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการรับรู้ของมนษุย์	ทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการ

การประมวลผลสารสนเทศของมนษุย์	เทคนิค	และทฤษฎเีกีย่วกบัความ

สามารถใช้งานได้ของผู้ใช้	 วงจรชีวิตของกระบวนการพัฒนา	 ระบบ

โต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 การออกแบบที่มีผู ้ใช้เป็น

ศูนย์กลาง	 เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ	 พัฒนาและทดสอบระบบ

ปฏิสัมพันธ์	 วิธีการประเมินความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้	 การ

ออกแบบด้วยประสบการณ์ของผู้ใช้	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์

กบัผูใ้ช้ในบรบิทของกลุม่ผูใ้ช้	อนิเทอร์เฟสผูใ้ช้ทีช่าญฉลาด	ทศิทางของ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ในยุคคอมพิวเตอร์ 

สรรพสถานในอนาคต	

	 	 Principal 	 ideas, 	 history	 and	 vision	 of	 

Human-Computer	 Interaction	 (HCI),	 quality	 and	 Issues 

in	HCI	field,	human	capabilities	to	use	machines	including	

their	learn	ability,	human	information	processing,	usability	
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techniques	 and	 theories,	 HCI	 process	 life	 cycle,	 user	 

centered	design,	 techniques	 for	 designing,	 implementing	

and	testing	interactive	systems,	usability	evaluation	methods,	

user	 experience	design,	Computer-Supported	Cooperative	

Work	(CSCW),	smart	 interfaces,	direction	of	HCI	 in	mobile	

and	Ubiquitous	Interaction

 1204 308 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)

  Computer Graphics

	 	 การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟฟิก	ระบบพกิดัแบบ

ต่าง	ๆ	ได้แก่	แบบเฉพาะที่เทียบกับเวิลด	์แบบคาร์ทีเซียน	แบบโพลาร	์

แบบสอง	 และสามมิติ 	 และระบบโฮโมจีนัส 	 การมองแบบ 

มคีวามลกึ	และแบบตัง้ฉาก	การหมุน	การเปลีย่นตำาแหน่ง	การกลบัด้าน	

การปรับขนาด	การทำาให้เสียรูป	การตัดภาพ	ทฤษฎีสี

	 	 Computer	graphics	and	applications,	coordination	

system,	world	 coordination,	Cartesian	 coordination,	 polar	

coordination,	2	and	3	dimension	coordination,	homogeneous	

coordination,	 depth	 and	perpendicular	 viewing,	 rotation,	

transformation,	 reflection,	 	 scale,	 shearing,	 clipping,	 color	

theory

 1204 309 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ ์ 3(2-2-5)

  พกพา

  Mobile Application Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of 

   Computer Programming

	 	 คลาส	 และเอพีไอท่ีสำาคัญในการเขียนโปรแกรมบน

อุปกรณ์เคลื่อนที	่การออกแบบส่วนการติดต่อกับผู้ใช	้การสร้างไอเท็ม	

สำาหรบัโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์เคลือ่นที	่การเขยีนโปรแกรม	เพือ่

จัดการเหตุการณ	์การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่	 การเขียนโปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่าย	 เกม	 และอนิเมชัน 

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

	 	 Classes	 and	 API	 for	 mobile	 application	 

programming,	 user	 interface	 design,	 custom	 items	 for 

mobile	 application,	 programming	with	 event	 handling,	 

programming	 with	 mobility	 database,	 server	 side	 

programming,	game	and	animation	for	mobile	devices

 1204 310* โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1)

  Computer Science Project 1

	 	 การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

จัดทำาโครงงาน	 และเขียนรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาหัวข้อ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงงาน	ขัน้ตอนการวเิคราะห์	และออกแบบการประมวล

ผลโครงงาน	 ระเบียบวิธีการวิจัย	การทบทวนวรรณกรรม	การพัฒนา

ระบบ	เสนอเค้าโครงต่ออาจารย์ท่ีปรกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ	และคณะกรรมการ	

เพื่อการพัฒนาต่อไปในวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร	์2

	 	 Project	 in	 computer	 science	 area,	 project	 

proposal	 and	progression	 of	 project,	 project	 analysis	 and	

design,	research	methodology,	literature	review,	application	

development,	presenting	progression	of	project	to	advisors	

and	committees	

 1204 401 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 4(0-8-4)

  Computer Science Project 2

	 	 การพัฒนาโครงงานตามที่ได้นำาเสนอไว้ในวิชาโครงงาน

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	1	นำาเสนอผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการ

ที่ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญ	และผู้สนใจ

	 	 Continuation	 of	 Senior	 Project	 1,	 presenting	 

the	 project	 to	 the	 advisors,	 committees	 and	 interesting 

audiences

 

 1204 402* การเตรียมความพร้อมฝึกสหกิจศึกษา 1(0-2-1)

  สำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

  Preparation of Cooperative Education 

  for Computer Science

	 	 การเตรียมความพร้อม	 ของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติ

สหกจิศกึษา	สำาหรับวทิยาการคอมพวิเตอร์	การรับรู้ลกัษณะ	และโอกาส

ของการประกอบวิชาชีพ	 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ	 เจตคติ	 และ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ	 และหัวข้อคัดสรรทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

	 	 Preparation	 for	 students	 before	 performing	

computer	 science	 cooperative	 education,	 awareness	 of	 

manner	 and	career	 opportunity,	 skills,	 attitude	and	ability	

development	 for	 appropriate	 job,	 and	 selected	 topics	 of	 

computer	science

 หมายเหตุ * 1.	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

	 	 			2.	ผ่านรายวิชาเอกไม่น้อยกว่า	60%
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  2.3 วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต

   2.3.1 วิชาเอกเลือก ทางด้านการพัฒนาระบบ (System 

Development)

 1204 311 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์ 3(2-2-5)

  Application Program Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 205 การออกแบบและ

   การจัดการฐานข้อมูล

 Prerequisite : 1204 205 Database Design 

and Management

	 	 การพฒันาโปรแกรมประยกุต์ท่ีทำางานร่วมกบัฐานข้อมลู	

การพัฒนาไดนามิคลิงค์ไลบรารี	 การสร้างโปรแกรม	 เพื่อติดต่อกับ

อุปกรณ์ภายนอก	การสร้างรายงาน	การแสดงผลรายงาน	การพัฒนา

เว็บไซต์ด้วยสิ่งแวดล้อมสำาหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ

	 	 Database	application	development,	development	

of	 Dynamic	 Link	 Library	 (DLL),	 connection	 external	 

hardwares,	 reporting,	 application	web	development	 using	

integrated	development	environment	(IDE)

 1204 312 การพัฒนาเว็บขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Web Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 304 การพัฒนาและ

   บริหารจัดการเว็บ

 Prerequisite : 1204 304 Web Development 

and Management

	 	 เทคโนโลยีสมัยใหม่สำาหรับการพัฒนาเว็บแอพลิเคชัน	

กรอบการพัฒนา	 รูปแบบภาษา	 เช่น	 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ	 และ

เว็บเซอร์วิส	ภาษาสคริปต	์เช่น	(เอแจ๊ค	เอกซ์เอ็มแอล	เจสัน)	การเรียก

คำาส่ังระยะไกลและเว็บเชิงความหมาย	 ภาษาและเคร่ืองมือ	 เว็บ 

แอพพลิเคชั่นที่ชาญฉลาด	โดยใช้เว็บเทคโนโลยีที่ทันสมัย	

	 	 Modern	 web	 application	 technologies, 

frameworks,	 programming	 paradigms	 such	 as	 service- 

oriented	 architecture	 (SOA)	 and	web	 services,	 script	 

language	 such	 as	AJAX,	XML,	 JSON,	Remote	 Procedure	 

Call	(RPC),	semantics	web	,	languages	and	tools,	smart	web	

application	using	advanced	web	technologies

 1204 313 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์ และ 

   1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of Com-

puter Programming and

   1204 204 Data Communica-

tion Systems and Com-

puter Network

	 	 ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	 (Internet	 of	

Things	หรือ	IoT)	ความท้าทายของ	IoT	การประยุกต์ใช้	IoT	อุปกรณ์

เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบฝังตัว	 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย	

สถาปัตยกรรม	IoT	เบื้องหลังเทคโนโลยีของ	IoT	การออกแบบ	IoT	ใน

เชิงตรรกะและเชิงกายภาพ	การพัฒนาและการประยุกต์ใช้	 IoT	การ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวใน	IoT

	 	 Description	 of	 the	 internet	 of	 things	 (IoT),	 

challenges	 in	 the	 IoT,	 IoT	applications,	sensor	electronics,	

embedded	system,	wireless	sensor	network,	IoT	architecture,	

technologies	behind	the	IoT,	logical	and	physical	design	of	

IoT,	IoT	development	and	application,	security	and	privacy	

issues	in	IoT

 1204 314 คอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์และการประมวลผลภาพ 3(2-2-5)

  Computer Vision and Image Processing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of

   Computer Programming

	 	 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการประมวลผลภาพและแสดง

ผลภาพ	 การแทนภาพในระบบคอมพิวเตอร์	 โมเดลสี	 การปรับปรุง

คุณภาพของภาพแบบเชิงพื้นที่	 รูปแบบของสัญญาณรบกวนและการ

กำาจัดสัญญารบกวน	การตัดภาพ	การรวมภาพ	การอธิบายภาพ	การ

เปรียบเทียบและรู้จำาภาพ	 การประมวลผลภาพเคลื่อนไหวและการ

ติดตามวัตถุ	ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์วิสัยทัศน์

	 	 Introduction	to	image	processing	and	computer	

vision,	 image	 representation,	 image	 color	models,	 image	

enhancement	 in	 spatial	 domain,	 noise	 reduction,	 image	

segmentation,	image	description	for	analysis,	image	matching	

and	recognition,	video	processing	and	object	tracking,	case	

studies	in	computer	vision
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 1204 315 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6)

  Natural Language Processing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of 

   Computer Programming

	 	 พืน้ฐานด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาต	ิการประมวล

ผลด้านวากยสัมพันธ	์ อรรถศาสตร	์ วจนปฏิบัติศาสตร	์และวาทกรรม	

รูปแบบการประมวลผลที่เน้นการเรียนรู้ของเครื่อง	 หรือขั้นตอนวิธี 

และกระบวนการแบบคลังข้อมูล	กรณีศึกษาของงานด้านการประมวล

ผลภาษาธรรมชาต	ิเช่น	การประมวล	ผลเสียงพดู	การค้นคืนสารสนเทศ	

ระบบการสนทนา	และการแปลด้วยเครื่อง

	 	 Fundamental	 of	 natural	 language	processing	

(NLP),	 syntax,	 semantics,	 pragmatics,	 and	 discourse 

processing,	emphasizing	machine	learning	or	corpus-based	

methods	and	algorithms,	case	studied	in	NLP	tasks	such	as	

speech	processing,	information	retrieval,	dialog	system	and	

machine	translation

 1204 316 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6)

  Electronic Business

	 	 ความเข้าใจในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 การศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดการ	 ปัญหาในปัจจุบัน	 ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

โมเดลกระบวนการทางธุรกิจองค์กร	 และการจัดการสถาปัตยกรรม

เทคโนโลยีสำาหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 การ

วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า	 การจัดการห่วงโซ่อุปทานพฤติกรรมผู้บริโภค

กฎหมาย	และจริยธรรม	ความเป็นส่วนตัว	และความปลอดภัย	ความ

น่าเชื่อถือ	 และการควบคุมความผิดพลาดของสารสนเทศ	 หัวข้อ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอัจฉริยะสมัยใหม่

	 	 Understanding	 of 	 e lectronic	 business	 

(e-Business),	 study	 of	 current	 management	 issues	 

associated	with	 e-Business	 strategies,	 business	 process	

models,	 organization	 and	 management,	 technology	 

architecture	 for	 e-Business,	 electronic	 commerce	 

(e-Commerce),	value	chain	analysis,	supply	chain	management, 

consumer	behavior	within	electronic	environment,	legal	and	

ethical	issues,	information	privacy	and	security,	information	

accuracy	and	error	handling,	topics	in	modern	e-Business

 1204 317 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3(2-2-5)

  Data Science 

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล	การจัดเก็บ

ข้อมูลในขนาดต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์ฐานข้อมูล	 การจัดเก็บค่าคีย์และ 

โนเอสคิวแอล	 การวิเคราะห์และเหมืองข้อมูล	 การสื่อสารผลลัพธ	์

เทคโนโลยีแฟลตฟอร์มสำาหรับข้อมูลขนาดใหญ่	และหัวข้อพิเศษ

	 	 Introduction	to	data	science,	data	manipulation	

at	 various	 scale,	 databases	 analytics,	 Key-value	 stores	 

and	Not	 only	 SQL	 (NoSQL),	 analytics	 and	 data	mining,	 

communicating	result,	platform	technology	for	big	data,	and	

special	topics

 1204 318  หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3(2-2-5)

  Robotics and Automation

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คงรูป	 และยืดหยุ่น

ประวัติศาสตร์หุ่นยนต์	 เรขาคณิตวิเคราะห์สำาหรับออกแบบหุ่นยนต์

ความปลอดภัยในหุ่นยนต์	การเขียนโปรแกรมพื้นฐานและการควบคุม	

การออกแบบข้อต่อปลายการวางแผนเส้นทางปัญญาประดิษฐ์สำาหรับ

หุ่นยนต์การประมวลผลภาพสำาหรับหุ่นยนต์

	 	 Introduction	 to	 fixed	 and	 flexible	 automation	

equipment,	robotics	history,	robotics	geometric	configuration,	

robot	 safety,	 basic	 programming	 and	 operation,	 and	 end	 

effector	 design,	 path	 planning,	 artificial	 Intelligence	 for 

robot,	computer	Vision	for	robot.

 1204 319 การทดสอบและการประกันคุณภาพ 3(3-0-6)

  ซอฟต์แวร์

  Software Testing and Quality Assurance

	 	 หลกัการทดสอบซอฟต์แวร์	คำาศพัท์และมาตรฐานสากล

ของการทดสอบซอฟต์แวร์	กระบวนการทดสอบซอฟตแ์วร์จิตวิทยาใน

การทดสอบ	การวางแผนการทดสอบ	การทดสอบแบบทำาซำ้าและการ

ทดสอบแบบถดถอย	การทดสอบแบบคงตัว	และพลวัต	เทคนิคต่างๆ	

สำาหรับการทดสอบเชิงฟังก์ชัน	 การทดสอบแบบไม่เชิงฟังก์ชัน	 การ

ทดสอบเชิงการเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบ	 การบริหารจัดการการ

ทดสอบซอฟต์แวร์	เครื่องมือสำาหรับการทดสอบซอฟต์แวร์

	 	 Principles	of	software	testing,	software	testing	

glossary	 and	 international	 standard	 for	 software	 testing	

(ISTQB/ISEB),	software	testing	methodology,	psychology	of	

software	testing,	planning,	retest,	regression	testing,	static	

testing,	 dynamic	 testing,	 functional	 testing	 techniques,	 

non-functional	 testing,	 state	 transition	 testing,	 software	 

testing	management,	and	Computer-Aided	Software	Testing	

(CAST)	tools
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 1204 320 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ 3(3-0-6)

  Data Warehouse and Intelligence 

  Business 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of 

   Computer Programming

	 	 การออกแบบและการพัฒนาของคลังข้อมูล	 การสร้าง

แบบจำาลองข้อมูล	การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน	์การออกแบบ

ฐานข้อมูล	 และการเข้าถึงฐานข้อมูลบทบาทของคลังข้อมูลในการ

สนบัสนนุระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ	และธรุกจิอจัฉรยิะ	การออกแบบ	

และการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางธรุกจิอจัฉรยิะ	การขยาย	และการ

สนับสนุนของคลังข้อมูลสำาหรับธุรกิจอัจฉริยะ

	 	 Design	and	implement	of	data	warehouse,	data	

modeling,	Online	Analytical	 Processing	 (OLAP),	 database	

design	and	database	access,	the	role	of	data	warehouse	in	

Decision	 Support	 Systems	 (DSS),	 foundation	 of	 business	 

intelligence,	 design	 and	 development	 of	 business	 

intelligence	applications,	expansion	and	support	of	a	data	

warehouse	for	business	intelligence

 1204 321 เครือข่ายสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

  Social Networking and Digital Marketing

	 	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 

การออกแบบและการใช้งานเวบ็และมอืถอื	ความสมัพนัธ์ของลกูค้าและ

การตลาดฐานข้อมูล	การวิเคราะห์การตลาดขั้นสูงและการออกรายงาน

การตลาดเนื้อหา	การค้นหาที่เหมาะสมของโปรแกรมค้นหา	ผู้ประกอบ

การสังคมออนไลน์	ประกอบการเพจต่อการคลกิ	การตลาดโดยจดหมา

ยอิเลคทรอนิกส์	การนำาเสนอโฆษณา

	 	 Social	networking,	digital	marketing	strategy,	

web	and	mobile	design	and	usability,	customer	relationship	

and	 database	marketing,	 advanced	marketing	 analytics	 

and	 reporting,	 content	marketing,	 SEO	 (Search	 Engine	 

Optimization)	,	social	media	practitioner,	Pay	Per	Click	(PPC)	

practitioner,	email	marketing,	display	advertising

 1204 322 กลยุทธ์ของเกม การปฏิสัมพันธ์

  และการออกแบบ 3(2-2-5)

  Game Strategy, Interaction and Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 203 โครงสร้างข้อมูล

 Prerequisite : 1204 203 Data Structures

	 	 ความรู้เบื้องต้นของเกม	ความรู้เบื้องต้นของทฤษฎีเกม	

รูปแบบกลยุทธ์ของเกม	การเรียนรู้	วิวัฒนาการและการคำานวณในเกม	

เกมหลากหลายรูปแบบที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ	เกมแบบแข่งซำ้าหลาย

ครั้ง	เกมที่มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์	ความต้องการของระบบสารสนเทศใน

เกม	การออกแบบภารกจิ	การออกแบบปฏสิมัพนัธ์แบบเพลดิเพลนิ	การ

ออกแบบกลไกในเกม	ผลกระทบของเครือข่าย	 และเกมบนเครือข่าย	

การออกแบบระดับ	สถาปัตยกรรมของเกม	และการพัฒนาเกม

	 	 Introduction	 of	 game,	 introduction	 of	 game	

theory,	 strategic	 form	 games,	 learning,	 evolution,	 and	 

computation,	extensive	form	games	with	perfect	information,	

repeated	games,	 games	with	 incomplete	 information,	 the	

requirements	of	game	information	systems,	mission	design,	

playful	interaction	design,	mechanism	design,	network	effects	

and	games	over	networks,	 level	design	game	architecture,	

and	game	development

   2.3.2 วิชาเอกเลือก ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Computer Network)

 1204 323 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5)

  Wireless Network

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

   และเครือข่ายคอมพิวเตอร

 Prerequisite : 1204 204 Data Communication 

Systems and Computer 

Network

	 	 ความสำาคัญของระบบเครือข่ายไร้สาย	การประยุกต์ใช้

ระบบเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น	 กลไกการบริหารจัดการควบคุมระบบ

เครือข่ายไร้สายท้องถิ่น	 ประเด็นด้านความม่ันคงของระบบไร้สาย	 

การปรับแต่งเครือข่ายไร้สายให้มีประสิทธิภาพ	 งานเครือข่ายไร้สายใน

อนาคต	ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่แบบทันทีทันใด	ระบบเซ็นเซอร	์ระบบ

เครือข่ายไร้สายแบบอื่นๆ

	 	 Significance	of	wireless	networking,	management 

and	control	mechanisms	of	WLAN,	security	issues	of	WLAN	

systems,	WLAN	network	performance	tune-up,	future	wireless	

applications,	mobile	ad	hoc	network,	sensor	system,	other	

wireless	networks

 1204 324  ความมั่นคงไซเบอร์ 3(2-2-5)

  Cyber Security

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

   และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 204 Data Communication 

Systems and Computer 

Network

	 	 เทคนิคการเข้ารหัสแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่	 การเข้า

รหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร	การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัว

ตน	 การยืนยันตัวแบบหลายปัจจัย	 รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว	 
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การยืนยันความถูกต้องของข้อความและฟังก์ชันแฮช	ลายเซ็นดิจิทัล

และโพรโทคอลแสดงความเป็นเจ้าตวัทีถ่กูต้อง	มาตรฐานพจีพีแีละการ

ฝ ึกปฏิบัติ โดยซอฟต์แวร ์ที่ เกี่ยวข ้อง	 ทีแอลเอสและประเด็น 

ทางความมัน่คง	กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัความมัน่คงไซเบอร์	กรณศีกึษา

และการฝึกปฏิบัติการด้านการทดสอบทะลวง	หัวข้อเลือกสรรเกี่ยวกับ

ความมั่นคงของเว็บ	 หัวข ้อเลือกสรร	 และการฝ ึกปฏิบัติการ 

ในประเด็นที่ทันสมัยทางด้านความมั่นคงไซเบอร์

	 	 Classical	 and	modern	encryption	 techniques,	

symmetric	 and	 asymmetric	 encryption,	 access	 control,	 

authentication,	multiple	 factor	 authentication,	One	Time	

Password	(OTP),	message	authentication	and	hash	functions,	

digital	signatures	and	authentication	protocols,	Open	PGP	

standard	and	a	practical	session	on	related	software,		Public	

Key	Infrastructure	(PKI),	Transport	Layer	Security	(TLS)	and	

its	security	issues,	cyber-security	related	laws,	case	studies	

and	practical	sessions	on	penetration	test,	selected	topics	on	

web	 security,	 selected	 topics	 and	 practical	 sessions	 on	 

modern	cyber-security	issues

 1204 325 พื้นฐานระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์ 3(2-2-5) 

  Fundamentals of UNIX

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และ

   1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of Com-

puter Programming and

   1204 204 Data Communication 

Systems and Computer 

Network

	 	 การใช้งานด้วยการสัง่การผ่านคำาสัง่พืน้ฐาน	พืน้ฐานการ

จดัการระบบ	การจดัการผูใ้ช้การจดัการโพรเซส	ระบบไฟล์ระบบการจัด

เกบ็ข้อมลู	การจดัการซอฟต์แวร์	การส่ังการผ่านสครปิท์	การสำารองและ

นำาเข้าข้อมูล	 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร	 การใช้งานเอ็กซ์วินโดวส์	

ความมั่นคงของระบบ	การปรับแต่งให้ระบบมีประสิทธิภาพและการ

แก้ไขปัญหาในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

	 	 Basic	 command,	 basic	 system	administrator,	

user	management	,	process	management,	file	systems,	disk	

management,	software	management,	scripting,	backup	and	

restore,	communication	and	networking,	X	Windows	system,	

security,	performance	tuning	and	troubleshooting	for	UNIX

 1204 326 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)

  Computer Network Administration

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

   และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 204 Data Communication 

Systems and Computer 

Network

	 	 การบรหิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์การบรหิารจดัการศนูย์

ข้อมูลการบริหารเคร่ืองแม่ข่าย	 และเครื่องลูกข่ายการแก้ไขเพิ่มเติม

อุปกรณ์และผูใ้ช้ใหม่	ระบบการสำารองข้อมลูและการคนืข้อมลูการแก้ไข

ปัญหาในเครือข่ายและปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการเครือข่ายที่

หลากหลาย	 (เช่น	การติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายเว็บระบบพร็อกซี่	 ดีเอชซีพี	

เคร่ืองแม่ข่ายบริการไฟล์และเครื่องแม่ข่ายบริการดีเอ็นเอส	 เป็นต้น)	

การตั้งค่าและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่าย	(เช่น	เร้าเตอร	์สวิทช์	เป็นต้น)	

ปฏิบัติการดูแลเครือข่าย	 โดยใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แบบระบบ 

เปิดเผยซอร์สโค้ดต้นแบบและอุปกรณ์ทางพาณิชย์	หวัข้อเลอืกสรรด้าน

เทคโนโลยีเสมือนจริงและการประมวลผลแบบคลาวด์

	 	 Computer	network	administration,	data	centre	

management,	 server	 and	 client	 administration,	 additional	

management	 of	 equipment	 and	 users,	 data	 backup	 and	 

recovery,	 network	 trouble	 shooting	 and	 various	 network	 

administrator	labs	(such	as	web	server,	proxy,	DHCP	server,	

file	 server,	DNS	 server),	 configuration	 and	 setup	 network	

devices	 (such	 as	 routers,	 switches),	 network	 supervision	

laboratory	using	both	commercial	and	open-source	software,	

selected	 topics	 in	 virtualization	 technologies	 and	 cloud	 

computing

 1204 327 เทคโนโลยีแบบเปิดเผยซอร์สโค้ด 3(2-2-5)

  Open Source Technology

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

   และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 204 Data Communication 

Systems and Computer 

Network

	 	 จพีแีอล	กอ็ฟป้ีเลฟ	และประเด็นทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กบัเทคโนโลยแีบบเปิดเผยซอร์สโค้ด	การบรหิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	

โดยซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยซอร์สโค้ด	 การตั้งค่า	 และปรับแต่ง

ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยซอร์สโค้ด	 (เช่น	 ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบนด์วิทธ์	ไฟร์วอลล์)	การต่อย

อดซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยซอร์สโค้ด

	 	 General	 Public	 License	 (GPL),	 Copyleft	 and	 

related	legal	 issues	of	open	source	technologies,	computer	

network	administration	by	open	source	software,	configuration	
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and	set	up	some	selected	open	source	software	(such	as	Voice	

over	 IP	 (VoIP)	 system,	bandwidth	management	 software,	

firewall),	extending	open-source	software

 1204 328  การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)

  Computer Network Programming

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

   คอมพิวเตอร์ และ

   1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of 

   Computer Programming and

   1204 204 Data Communica-

tion Systems and 

   Computer Network

	 	 การทบทวนความรู้พื้นฐานเครือข่ายและโพรโทคอล

อินเทอร์เน็ต	การโปรแกรมซ็อคเก็ต	การออกแบบโพรโทคอลระดับชั้น

ประยุกต์	 เพียร์ทูเพียร์	 มัลติเทรดด่ิง	 ส่วนต่อประสานการโปรแกรม 

พแีคบ	การเขยีนโปรแกรมด้านวทิยาการรหสัลบั	หวัข้อเลอืกสรรทางการ

โปรแกรมเครือข่ายที่ทันสมัย	โครงงานด้านการโปรแกรมเครือข่าย

	 	 Revision	 of	 networking	 basis	 and	 internet	 

protocols,	socket	programming,	application	protocol	design,	

peer-to-peer,	multithreading,	 pcap	API,	 cryptographic	 

programming,	 selected	 topics	 in	 modern	 network	 

programming,	network	programming	projects

 1204 329  เครือข่ายสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

  Modern Networking

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 204 Data Communica-

tion Systems and 

   Computer Network

	 	 เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม	่และแอพพลิเคชันการใช้

งานในปัจจุบัน	และอนาคต	 เทคโนโลยีเครือข่ายท้ังแบบมีสาย	และไร้

สายสำาหรับระบบอินเทอร์เน็ตในอนาคต	 และปัญหาด้านความมั่นคง	

สถาปัตยกรรมและการนำาไปใช้งาน	ระบบเครอืข่ายแบบองิเนือ้หา	ระบบ

เครือข่ายในระดับของซอฟต์แวร์	 เทคโนโลยีแบบคลาวด์	 การจำาลอง

เครื่องเสมือนด้วยซอฟต์แวร์	 นวัตกรรมการใช้งานเครือข่าย	 ความ

เปลี่ยนแปลงของระบบเครือข่าย	 ในปัจจุบัน	 และวิวัฒนาการของ

สถาปัตยกรรมเครือข่ายสมัยใหม่

	 	 Modern 	 ne twork ing 	 techno logy 	 and	 

applications	 for	 today	 and	 the	 future,	wired	 and	wireless	

network	 technologies	 for	 the	 future	 Internet	 and	 its	 

security	issues,	model	architectures	and		implementations,	

content-based	 networking,	 software	 defined	 networking,	

cloud	 technology,	 virtualization,	 innovative	 applications,	

novel	 and	 evolutionary	 approaches	 to	modern	 network	 

architectures

   2.3.3 วิชาเอกเลือก อื่น ๆ

 1204 403 การแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  สำาหรับศึกษาศาสตร์

  Problem Solving of Computer 

  Science for Education

	 	 การวเิคราะห์ปัญหา	การแสดงขัน้ตอนวธีิแบบรหสัเทยีม	

การแสดงขั้นตอนวิธีแบบผังงาน	นิพจน์	 การคำานวณและเปรียบเทียบ

ทางคอมพิวเตอร์	โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	ข้อมูลและตัวแปร	การ

เขียนโปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบตามลำาดับ	การเขียน

โปรแกรมสำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบทางเลอืก	การเขยีนโปรแกรม

โครงสร้างการทำางานแบบทำาซำ้า	กรณีศึกษาสำาหรับสถานศึกษา

	 	 Problem	 analysis,	 pseudo-code,	 flow	 chart,	 

expression,	computing	and	comparing	in	computer	science,	

basic	 program	 structure,	 data	 and	 variable	 declaration,	 

sequence	 control 	 programming,	 selection	 control	 

programming,	 iteration	control	programming,	case	studies	

for	education

 1204 404 การแก้ปัญหาสำาหรับวิทยาการ 3(2-2-5)

  คอมพิวเตอร์สำาหรับวิทยาศาสตร์

  Problem Solving of Computer Science 

  for Science

	 	 การวเิคราะห์ปัญหา	การแสดงขัน้ตอนวธีิแบบรหสัเทยีม	

การแสดงขั้นตอนวิธีแบบผังงาน	นิพจน์	การคำานวณ	และเปรียบเทียบ

ทางคอมพิวเตอร์	 โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้นข้อมูล	และการกำาหนด

ตวัแปร	การเขียนโปรแกรมสำาหรบัโครงสร้างการทำางานแบบตามลำาดบั	

การเขยีนโปรแกรม	สำาหรับโครงสร้างการทำางานแบบทางเลอืก	การเขยีน

โปรแกรมโครงสร้างการทำางานแบบทำาซำ้า	กรณีศึกษาทางวิทยาศาสตร์

	 	 Problem	 analysis,	 pseudo-code,	 flow	 chart,	 

expression,	 computing	 and	 comparing	 in	 computer	 

science,	 basic	 program	 structure,	 data	 and	 variable	 

declaration,	 sequence	 control	 programming,	 selection	 

control	 programming,	 iteration	 control	 programming,	 case	

studies	for	science
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 1204 405 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ 3(2-2-5)

  วิทยาศาสตร์

  Principles of Computer Programming 

  for Science 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 404 การแก้ปัญหาสำาหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์สำาหรับ

วิทยาศาสตร์

 Prerequisite : 1204 404 Problem Solving 

of Computer Science for 

Science

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรม	แนวคดิการ

เขยีนโปรแกรมเชงิกระบวนการคำาสัง่	โครงสร้างโปรแกรม	ความคดิเชงิ

ตรรกะ	ชนิดข้อมูล	การกำาหนดตัวแปร	ประโยคเงื่อนไข	คำาสั่งควบคุม	

การอ่าน	และเขียนข้อมูลกับไฟล์	การแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

	 	 Introduction	 to	 computer	 programming,	 

concepts	 of	 procedural	 programming,	 program	 structure,	

logical	 thinking,	 data	 types,	 variable	 declarations,	 

conditional	statement,	control	statement,		reading	from	file	

and	writing	to	file,	science	problem	solving

 1204 406 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)

  สำาหรับศึกษาศาสตร์

  Principles of Computer Programming

  for Education 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 403 การแก้ปัญหาสำาหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์สำาหรับ

ศึกษาศาสตร์

 Prerequisite : 1204 403 Problem Solving 

of Computer Science for 

Education 

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรม	แนวคดิการ

เขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการคำาสั่ง	 การสร้าง	 โครงสร้างโปรแกรม	

ความคิดเชิงตรรกะ	 ชนิดข้อมูล	 การกำาหนดตัวแปร	ประโยคเงื่อนไข	 

คำาสั่งควบคุม	การอ่านและเขียนข้อมูลกับไฟล์	การสอนเพื่อแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก

	 	 Introduction	 to	 computer	 programming,	 

concepts	 of	 procedural	 programming,	 program	 structure,	

logical	 thinking,	 data	 types,	 variable	 declarations,	 

conditional	 statement,	 control	 statement,	 reading	 from 

file	and	writing	to	file,	Computer	Olympic	problem	solving	for	

teaching

 1204 407 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-2-5)

  คอมพิวเตอร์สำาหรับศึกษาศาสตร์

  Data Communication Systems and 

  Computer Network for Education

	 	 พืน้ฐานการสือ่สารข้อมลู	เครอืข่ายคอมพวิเตอร์	ประเภท

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 โครงสร้างการเช่ือมต่อเครือข่าย	 ลักษณะ

การให้บรกิารของเครอืข่าย	แบบจำาลอง	OSI	Model	พืน้ฐานโปรโตคอล

ในการสือ่สารข้อมลู	สือ่นำาสญัญาณ	เครอืข่ายท้องถิน่พืน้ฐาน	เครอืข่าย

อีเธอร์เน็ต	 หมายเลข	 IP	 Address	 หมายเลข	MAC	Address	 

เครือข่ายไร้สาย	 ระบบความปลอดภัยในเครือข่ายไร้สาย	 โครงสร้าง 

การเชื่อมโยงของระบบเครือข่ายไร้สาย	 เครือข่ายบริเวณกว้าง	 

วงจรสวิตช์	 แพ็กเกจสวิตช์	 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ระบบเครือข่าย 

เบื้องต้น	และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

	 	 Fundamental	of	data	communication	systems,	

computer	networks,	type	of	computer	networks,	structure	of	

network	 connection,	 network	 services,	OSI	model,	 basic	

network	protocols,		medium,	local	area	network,	Ethernet,	IP	

address,	wireless	 networks,	 security	 issues	 in	wireless	 

networks,	wireless	connection	 systems,	 switching,	packet	

switching,	Internet,	basic	network	systems,	and	applications	

for	education

 1204 408 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  สำาหรับศึกษาศาสตร์

  Database Design and Management 

  for Education

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 406 หลักการโปรแกรม

   คอมพวิเตอร์สำาหรับศกึษาศาสตร์

 Prerequisite : 1204 406 Principles of 

   Computer Programming for 

Education 

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นการจดัการฐานข้อมลู	แบบจำาลองข้อมลู

เชิงสัมพันธ์	 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 ภาษา	 SQL	สำาหรับ

จัดการฐานข้อมูล	 การป้องกันความปลอดภัยฐานข้อมูล	 การเขียน

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสำาหรับศึกษาศาสตร์

	 	 Introduction	 to	 database	 management	 

systems,		relational	data	model,	relational	database	design,	

SQL	 languages	 for	 database	 management,	 database	 

security,		database	management	programming	for	education
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 1204 409 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสำาหรับ 3(3-0-6)

  ศึกษาศาสตร์

  System Analysis and Design for Education

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 408 การออกแบบและ 

การจัดการฐานข้อมูลสำาหรับ   

ศึกษาศาสตร์

 Prerequisite : 1204 408 Database Design 

and Management for 

   Education 

	 	 วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน	 เทคนิคการเก็บความ

ต้องการของระบบ	การวิเคราะห์	 ความต้องการ	 การออกแบบระบบ	

แผนภาพการไหลของข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล	 การอธิบาย

กระบวนการประมวลผล	การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้	 กรณีศึกษา

ในสถานศึกษา

	 	 Software	 Development	 Life	 Cycle	 (SDLC), 

requirement	gathering	 techniques,	 requirement	 analysis,	

software	design,	data	flow	diagram	and	dictionary,	process	

description,	user	interface	design,	educational	case	studies

 1204 410 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลย ี 2(2-0-4)

  สารสนเทศสำาหรับศึกษาศาสตร์

  Legal and Ethical Issues in Information 

  Technology for Education 

	 	 ประเดน็ทางกฎหมายและจรยิธรรมในความเป็นส่วนตวั	

การคุม้ครองสทิธขิองทรพัย์สนิทางปัญญาในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	

จริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรณีศึกษาในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	เช่น	จริยธรรมในสถานศึกษา

	 	 Legal	 and	 ethical	 issues	 regarding	 privacy,	 

intellectual	property	rights	in	information	technology,	ethics	

in	 information	 technology,	 case	 studies	 in	 information	 

technology,	ethics	in	education

 1204 411 การโปรแกรมจินตภาพสำาหรับศึกษาศาสตร ์ 3(2-2-5)

  Visual Programming for Education 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 403 การแก้ปัญหาสำาหรบั

วิทยาการคอมพิวเตอร์สำาหรับ

ศึกษาศาสตร์

 Prerequisite : 1204 403 Problem Solving 

of Computer Science for 

Education

	 	 หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมจินตภาพ	 

องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมจินตภาพ	การสร้างส่วนโปรแกรม

และฟอร์ม	 วัตถุควบคุมและการออกแบบ	การสร้างรายงาน	การสร้าง

โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อฐานข้อมูล	กรณีศึกษาในสถานศึกษา

 	 Principal	and	techniques	for	visual	programming	

development,	components	of	visual	programming,	codes	and	

forms,	 control	 objects	 and	 design,	 reporting,	 database	 

applications,	educational	case	studies

 1204 412 การพัฒนาและการจัดการเว็บ 3(2-2-5)

  สำาหรับศึกษาศาสตร์

  Web Development and Management

  for Education

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 408 การออกแบบและ 

การจัดการฐานข้อมูลสำาหรับ

ศึกษาศาสตร์

 Prerequisite : 1204 408 Database Design 

and Management for 

   Education

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	เวิลด์ไวด์เว็บและ

โพรโทคอลทซีพีไีอพ	ีการตัง้ค่าและการจดัการระบบเวบ็แม่ข่าย	ตวัแปร

ภาษาเวบ็และแอพพลเิคชนัทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาเวบ็	ภาษามาร์คอพั

และสครปิท์	การสร้างเวบ็เพจในรปูแบบคงตวัและพลวตัทัง้ในส่วนของ

ฝั่งลูกข่ายและแม่ข่ายการเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับฐานข้อมูลสำาหรับ

ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	การออกรายงานสำาหรับสถานศึกษา

	 	 Introduction	 to	 the	 internet,	World-Wide-Web	

(WWW)	and	TCP/IP	protocols,	configuration	and	management	

of	web	server,	language	interpreter	and	relevant	applications	

for	web	development,	markup	and	script	 languages,	static	

and	dynamic	webpage	for	client	and	server	sided,	database	

connected	website	 for	 e-business	 systems,	 report	 for	 

education

 1204 413 การประมวลผลแบบขนาน 3(2-2-5) 

  Parallel Computing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 106 โครงสร้าง และ

   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 106 Computer 

   Organization and 

   Architecture

	 	 ภาพรวมของภาษาแบบขนาน	เทคนคิ	และวธิกีารสำาหรับ

การโปรแกรมแบบขนาน	ตัวแบบของเคร่ือง	และโปรแกรมแบบขนาน	

ประสทิธภิาพ	และความซบัซ้อนของขัน้ตอนวธิแีบบขนาน	การโปรแกรม

แบบขนานบนหน่วยประมวลผลและหน่วยประมวลผลกราฟฟิก	ขั้น

ตอนวิธีแบบขนานเบื้องต้น	 เช่น	การคูณเมตริกซ์	 และการเรียงลำาดับ	

สถาปัตยกรรมของการประมวลผลแบบขนาน
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	 	 Overview	 of	 parallel	 languages,	 techniques	 

and	methods	 for	 parallel	 programming,	model	 of	 parallel	

machines	and	programs,	efficiency	and	complexity	of	parallel	

algorithms,	parallel	programming	on	Central	Processing	Unit	

(CPU)	 and	Graphics	Processing	Unit	 (GPU),	 basic	parallel	

algorithms	 such	 as	matrix	multiplication,	 and	 sorting,	 

parallel	computing	architecture

 1204 414 การสร้างตัวแปลภาษา 3(3-0-6)

  Compiler Construction

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 104 หลักการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 104 Principles of 

   Computer Programming

	 	 พ้ืนฐานเพื่อการออกแบบ	 และพัฒนาตัวแปลภาษา

สำาหรับภาษาคอมพิวเตอร์	นิยามและหลักการของไวยากรณ์และภาษา	

การวิเคราะห์คำาและโครงสร้าง	ต้นไม้ไวยากรณ์นามธรรม	รหัสระหว่าง

กลาง	 การวิเคราะห์แบบคงที่	 ตารางสัญลักษณ์	 และการตรวจสอบ

ประเภท	การสร้างรหัสคำาสั่ง

	 	 Foundation	of	design	and	implementation	of	a	

compiler	for	computer	languages,	notation	and	concepts	for	

grammars	and	languages,	lexical	and	syntax	analysis,	abstract	

syntax	 trees,	 intermediate	 representations,	 static	analysis,	

symbol	tables	and	type	checking,	and	code	generation

 1204 415 ความเป็นจริงเสมือนสำาหรับวิทยาการ 3(2-2-5) 

  คอมพิวเตอร์

  Virtual Reality for Computer Science

	 	 ส่วนต่อประสานแบบสามมิติ	 และการปฏิสัมพันธ์	 

การสัมผัส	 การรับรู้	 และการแสดงผลการได้ยินเสียง	 การติดตาม

ตำาแหน่ง	 การตรวจจับการชน	 และการตอบสนอง	 การนำาเสนอภาพ 

สามมิติ	 และการร่วมมือ	 เครือข่ายสิ่งแวดล้อมเสมือน	 โปรแกรม

ประยุกต์สำาหรับสิ่งแวดล้อมเสมือน	ความเป็นจริงเสริม

	 	 3D	 interfaces	 and	 interaction,	 visual	 haptic,	

tactile,	 and	 auditory	 displays,	 position	 tracking,	 collision	

detection	 and	 response,	 3D	 displays	 and	 collaborative,	 

networked	 virtual	 environments,	 virtual	 environments	 

applications,	augmented	reality	systems

 1204 416 การจัดการโครงการซอฟต์แวร ์ 3(3-0-6)

  Software Project Management

	 	 การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์	 เทคนิค	 เครื่องมือ

สำาหรับวิเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่าย	 เวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์	

การจดัการทมีงานโครงการพฒันาซอฟต์แวร์	การจดัการความเสีย่งทาง

ซอฟต์แวร์	การตดิตามความก้าวหน้าในการพฒันาซอฟต์แวร์	มาตรวดั

และเครื่องมือต่างๆ	ที่ใช้ในการประเมินโครงการซอฟต์แวร์	

	 	 Software	project	planning,	technique	and	tool	

of	cost	estimation,	organizing	software	project	development	

team,	software	risk	management,	project	tracking	and	control,	

matric	and	tool	for	project	management

 1204 417 วิทยาการปัญญา 3(3-0-6)

  Cognitive Science

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการปัญญา	การประยุกต์

ใช้วิทยาการปัญญา	ตรรกะ	และเหตุผล	กฎและการแก้ปัญหา	แนวคิด

ของวิทยาการปัญญา	ประสาทวิทยาศาสตร์	การมองเห็น	ทฤษฎีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยง	การจินตนาการ	ภาษาศาสตร์	สมองและอารมณ์	การ

ตระหนกัรู	้ระบบพลวตัและความท้าทายทางสงัคม	อนาคตของวทิยาการ

ปัญญา

	 	 Introduction	of	cognitive	science,	applications	

of	 cognitive	 science,	 logic	 and	 reasoning,	 rules	 and	 

problem	solving,	concepts	in	cognitive	science,	neuroscience,	

vision,	connectionism,	imagination	in	cognitive	psychology,	

linguistics,	 brains	 and	 emotions,	 consciousness,	 dynamic	

systems	 and	 the	 social	 challenge,	 future	 of	 cognitive	 

science

 1204 418 โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

  Computer Network Applications

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1204 204 ระบบสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 1204 204 Data Communication 

Systems and Computer 

Network

	 	 หลักการสื่อสารของคอมพิวเตอร์	ความแตกต่างในการ

ใช้งานระบบสื่อสารในอดีตและปัจจุบัน	 บทบาทของเทคโนโลยีการ

สือ่สารในสงัคมปัจจบุนั	ส่วนประกอบของการสือ่สารในระบบเครอืข่าย	

การทดลองการสื่อสารของระบบเครือข ่ายด้วยเครื่องมือ	 และ

แอพพลิเคชัน	 โพรโทคอลและวิธีการที่ใช้สื่อสารของอินเทอร์เน็ต	การ

ทำางานของโพรโทคอลระดบับน	การทำางานของเครอืข่ายทีเ่ชือ่มต่อแบบ

บริเวณกว้างและแบบเครือข่ายท้องถิ่น	การสื่อสารแบบต่อเนื่อง	หัวข้อ

พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของคอมพิวเตอร์	 และการออกแบบ

ระบบเครือข่าย

	 	 Principles	 of	 computer	 communications,	 

previous	and	current	approaches	in	using	the	technologies	

of	communications,	communication	technology	 in	modern	
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society,	components	for	network	communications,	hands-on	

experiments	with	 network	 equipment	 and	 applications,	

protocols	 and	mechanisms	 for	 the	 Internet,	 higher	 layer	

protocols,	the	operation	of	wide-area	and	local-area	networks,	

real-time	 communications,	 special	 topics	 in	 computer	 

communications,	design	of	computer	networks

   2.3.4 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต

 0199 499* สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการ	และทักษะท่ีเกี่ยวกับการทำางานในสถาน

ประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง	ในด้านการคิดอย่าง

มีระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และ

ประเมิน	 การทำาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	 systematic	 provision	 of	 work-based	 

learning	in	the	workplace	for	students	with	the	cooperation	

between	 the	university	 and	 the	work	places	 to	 allow	 the	

students	to	develop	both	academic	and	work-related	skills	in	

the	work	 place.	 This	 procedure	will	 help	 the	 students	 in	 

self-development	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	

decision	making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	it	will	

result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	

work	places	and	the	labor	market

 หมายเหตุ	*		ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U




