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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 
   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะไมน้่อยกวา่  97  หนว่ยกิต    และรายวิชาในหมวดวิชาเลอืกเสรีไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต     โดยมีหนว่ยกิต 
รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  133  หนว่ยกิต 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-11) 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ    จํานวนไมน้่อยกวา่  97  หนว่ยกิต  ประกอบด้วย  3 กลุม่วิชา 

 2.1   วิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์  จํานวน  21  หนว่ยกิต ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

      511 101  แคลคลูสั 1               4(4-0-8) 

         (Calculus I) 

     511 102  แคลคลูสั 2               4(4-0-8) 

         (Calculus II) 

     512 101 ชีววิทยาทัว่ไป 1              3(3-0-6) 

         (General Biology I) 

     512 103 ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1            1(0-3-0) 

        (General Biology Laboratory I) 

     513 101  เคมีทัว่ไป 1                                      3(3-0-6) 

                       (General Chemistry I) 

      513 103   ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1                            1(0-3-0) 

        (General Chemistry Laboratory I) 

                        514 107   ฟิสกิส์พืน้ฐาน                                            4(4-0-8) 

         (Fundamental Physics) 

     514 108   ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน                                         1(0-3-0) 

         (Fundamental Physics Laboratory) 
 

     2.2   วิชาบังคับ   จํานวน  61 หนว่ยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

     511 241   พีชคณิตเชิงเส้น 1              3(3-0-6) 

        (Linear Algebra I)   

     515 231 ความนา่จะเป็น              3(3-0-6) 

        (Probability)  

     517 111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1          3(2-2-5) 

        (Computer Programming I) 

     517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2          3(2-2-5) 

        (Computer Programming II) 
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     517 113 โครงสร้างเชิงการคาํนวณแบบไมต่อ่เน่ือง        3(3-0-6) 

        (Discrete Computational Structures)   

     517 211 โครงสร้างข้อมลู              4(3-2-7) 

        (Data Structures) 

     517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข          3(2-2-5) 

        (Digital Logic Design)  

     517 222   ภาษาเคร่ืองและการเช่ือมตอ่           3(2-2-5) 

              (Machine Language and Interface) 

     517 223  การพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ           3(2-2-5) 

        (Object-oriented Software Development) 

     517 311 การวเิคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวิธี        3(3-0-6) 

        (Algorithm Analysis and Design) 

     517 312 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์           3(3-0-6) 

        (Computer Architecture) 

     517 321  ภาษาโปรแกรมและกรอบความคดิ         3(3-0-6) 

         (Programming Languages and Paradigms) 

     517 341 ระบบปฏิบตัิการ              3(3-0-6) 

        (Operating Systems)  

     517 342 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย           3(3-0-6) 

        (Data Communication and Network) 

     517 343 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการจดัการ         4(3-2-7) 

        (Computer  Network and Management)  

     517 361 วิศวกรรมซอฟต์แวร์              3(3-0-6) 

         (Software Engineering) 

        517 391 วิธีการวิจยั                1(1-0-2) 

        (Research Methods) 

     517 491 โครงงานวิจยั 1               1(0-2-1) 

        (Research Project I)  

     517 492 โครงงานวิจยั 2               2(0-4-2) 

        (Research Project II) 

     520 221 ระบบฐานข้อมลู              4(3-2-7) 

        (Database Systems) 

     520 361  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน        3(3-0-6) 

        (System Analysis and Design) 
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      2.3  วิชาเลือก  จํานวนไมน้่อยกวา่   15 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย  4  กลุม่วิชา  ให้นกัศกึษาเลอืกศกึษา

รายวชิาเลอืกจากกลุม่ใดกลุม่หนึง่ตอ่ไปนีเ้พียงกลุม่เดียว 

1.  กลุ่มวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้ 

      517 313 ไมโครโพรเซสเซอร์เบือ้งต้น           3(3-0-6) 

         (Introduction to Microprocessors ) 

     517 314  ทฤษฎีการคํานวณ              3(3-0-6) 

        (Computation Theory) 

     517 315  ทฤษฎีสารสนเทศ              3(3-0-6) 

        (Information Theory) 

     517 322  การเขยีนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต          3(2-2-5) 

        (Internet Programming) 

     517 323  การเขยีนโปรแกรมเชิงหน้าท่ี           3(2-2-5) 

        (Functional Programming) 

     517 324 การเขยีนโปรแกรมเชิงตรรกะ            3(2-2-5) 

        (Logic Programming) 

       517 331 ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น            3(3-0-6) 

        (Introduction to Artificial Intelligence) 

     517 332  ระบบผู้ เช่ียวชาญ              3(3-0-6) 

        (Expert Systems) 

     517 333  วิวฒันาการการคํานวณ            3(3-0-6) 

        (Evolutionary Computation) 

     517 411  วิธีการเชิงตวัเลข              3(3-0-6) 

        (Numerical Methods) 

     517 412  ตวัประมวลผลภาษา             3(3-0-6) 

        (Language Processor) 

     517 413  การออกแบบและการสงัเคราะห์ระบบฝังตวั       3(3-0-6) 

        (Embedded System Design and Synthesis) 

     517 414 ขัน้ตอนวิธีและสถาปัตยกรรมแบบขนาน        3(3-0-6)  

        (Parallel Architectures and Algorithms) 

     517 415  คอมพิวเตอร์โมเดลและการจําลอง          3(3-0-6) 

        (Computer  Modeling and Simulation) 

     517 431 การเรียนรู้ของเคร่ืองกล             3(3-0-6) 

        (Machine Learning) 
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     517  432  การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ          3(3-0-6) 

        (Natural Language Processing) 

     517  441   การคอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย         3(3-0-6) 

        (Parallel and Distributed Computing) 

     517  465  การออกแบบระบบทํางานแบบทนัที         3(3-0-6) 

        (Real-time System Design) 

     517  481 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1       3(3-0-6) 

        (Selected Topics in Computer Science I) 

     517  482  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2       3(3-0-6) 

        (Selected Topics in Computer Science II)  

     และรายวชิาอ่ืนๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพ่ิมเติมภายหลงั 

 

2. กลุ่มวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

     517 221   แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดล้อม     3(2-2-5) 

        (Programming Platform and Environments) 

     517 453  การออกแบบและพฒันาเกมส์           3(3-0-6) 

        (Game Design and Development) 

     517 461   การกําหนดและการจดัการความต้องการทางซอฟต์แวร์    3(3-0-6) 

        (Software Requirement Specification and Management) 

     517 462   การพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้การขบัทดสอบ       3(3-0-6) 

        (Test-driven Software Development) 

     517 463   การทดสอบซอฟต์แวร์             3(3-0-6) 

        (Software Testing) 

     517 464 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ           3(3-0-6) 

        (Object-oriented Software Engineering) 

     517 465 การออกแบบระบบทํางานแบบทนัที         3(3-0-6) 

        (Real-time System Design) 

     517 483 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาํหรับ       3(3-0-6) 

        วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

        (Selected Topics in Software Engineering for Computer Science I) 

     517 484  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาํหรับ       3(3-0-6) 

        วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 

        (Selected Topics in Software Engineering for Computer Science II)  
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        520 324  การออกแบบระบบฐานข้อมลูและการทําให้เกิดผล                 3(3-0-6) 

                  (Database System Design and Implementation) 

       520 328 การบริหารระบบฐานข้อมลู           3(3-0-6) 

         (Database Administration)     

      520 351   การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

        (Human Computer Interaction) 

      520  362  การจดัการโครงงาน             3(3-0-6) 

        (Project Management) 

           520 363  การวเิคราะห์และการออกแบบเชิงวตัถ ุ        3(3-0-6) 

            (Object-oriented Analysis and Design) 

     520 364   กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกนัคณุภาพ      3(3-0-6) 

        (Software Process and Quality Assurance) 

     520 422 ระบบฐานข้อมลูเชิงวตัถ ุ            3(3-0-6) 

        (Object-oriented Database Systems) 

     520  461 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์            3(3-0-6) 

        (Software Architecture) 

     520  487 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาํหรับ       3(3-0-6) 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

        (Selected Topics in Software Engineering for  

        Information Technology I)  

     520 488  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาํหรับ       3(3-0-6) 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

        (Selected Topics in Software Engineering for  

        Information Technology II)  

     และรายวชิาอ่ืนๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพ่ิมเติมภายหลงั 

 

3. กลุ่มวชิาวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่าย ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้

     517 322  การเขยีนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต          3(2-2-5) 

        (Internet Programming) 

     517 344   ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์         3(3-0-6) 

          (Computer Security) 

      517 345  การคอมพิวเตอร์แบบเคลือ่นท่ี           3(3-0-6)  

        (Mobile Computing) 
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     517 442 สถาปัตยกรรมเครือขา่ยและโพรโทคอล        3(3-0-6) 

        (Network Architectures and Protocols ) 

     517 443 การออกแบบระบบเครือขา่ยและการประเมินผล      3(3-0-6) 

        (Network System Design and Evaluation) 

     517 444  เครือขา่ยและการสือ่สารไร้สาย          3(3-0-6) 

        (Wireless Communication and Network) 

     517 445 เครือขา่ยเซนเซอร์ไร้สาย            3(3-0-6) 

        (Wireless Sensor Network) 

     517 446  เทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์แบบกริด         3(3-0-6) 

        (Grid Computing Technology) 

     517 485  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย     3(3-0-6) 

        สาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

        (Selected Topics in Network Technology and Engineering  

        for Computer Science I) 

     517 486 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย      3(3-0-6) 

        สาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 

        (Selected Topics in Network Technology and Engineering  

        for Computer Science II) 

     520 352   อินเทอร์เน็ตกบัการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์        3(3-0-6) 

          (Internet and Electronic Commerce) 

     520 441 การบริหารเครือขา่ยคอมพิวเตอร์          3(3-0-6) 

        (Computer Network Administration) 

     520 442 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ            3(3-0-6) 

        (Service Oriented Architecture) 

     520 481  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย      3(3-0-6) 

        สาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

        (Selected Topics in Network Technology and Engineering  

        for Information Technology I) 

     520 482 เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย      3(3-0-6) 

        สาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

        (Selected Topics in Network Technology and Engineering  

        for Information Technology II) 

       และรายวชิาอ่ืนๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพ่ิมเติมภายหลงั 
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4. กลุ่มวชิาวิศวกรรมสารสนเทศ  ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้

     517 331   ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น                                          3(3-0-6) 

                    (Introduction to Artificial Intelligence)                     

     517 332  ระบบผู้ เช่ียวชาญ              3(3-0-6) 

        (Expert Systems) 

     517 351  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์             3(3-0-6) 

        (Computer Graphics) 

     517 451  การประมวลผลภาพดิจิทลั            3(3-0-6) 

        (Digital Image Processing) 

     517 452  การเขยีนโปรแกรมกราฟิกส์บนกราฟิกส์ฮาร์ดแวร์      3(2-2-5) 

        (Graphics Programming on Graphics Hardware) 

     517 487  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศ         3(3-0-6) 

        สาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

        (Selected Topics in Information Engineering for  

        Computer Science I)  

     517 488  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศ         3(3-0-6) 

        สาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 

        (Selected Topics in Information Engineering for  

        Computer Science II)  

     520 251   ระบบมลัติมิเดีย              3(3-0-6) 

              (Multimedia Systems) 

     520 321   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบญัชี           3(3-0-6) 

             (Accounting Information Systems) 

     520 323   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ          3(3-0-6) 

                   (Management  Information Systems ) 

     520 324   การออกแบบระบบฐานข้อมลูและการทําให้เกิดผล     3(3-0-6) 

                  (Database  System Design and Implementation)             

     520 325   อจัฉริยะเชิงธุรกิจ                                           3(3-0-6) 

                  (Business Intelligence) 

     520 326 เหมืองข้อมลู                3(3-0-6) 

        (Data Mining) 

     520 327 ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ           3(3-0-6) 

        (Decision  Support Systems) 
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       520 328 การบริหารระบบฐานข้อมลู           3(3-0-6) 

            (Database Administration) 

     520 421 การสบืค้นสารสนเทศ             3(3-0-6) 

        (Information Retrieval) 

     520 422 ระบบฐานข้อมลูเชิงวตัถ ุ            3(3-0-6) 

        (Object-oriented Database Systems) 

     520 423 คลงัข้อมลู                3(3-0-6) 

        (Data Warehouse) 

     520 424 การจดัการความรู้              3(3-0-6) 

        (Knowledge Management) 

     520  425  ความเป็นผู้ประกอบการสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6) 

        (Entrepreneurship for Information Technology) 

     520  426  วิศวกรรมชีวสารสนเทศศาสตร์           3(3-0-6) 

        (Bioinformatics Engineering) 

     520  462  ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์           3(3-0-6)  

        (Geographic Information Systems) 

     520  463  การรับรู้จากระยะไกล             3(3-0-6)  

        (Remote Sensing) 

     520  483  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับ      3(3-0-6) 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

         (Selected Topics in Information Engineering for  

        Information Technology I) 

     520  484  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับ       3(3-0-6) 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

         (Selected Topics in Information Engineering for  

        Information Technology II) 

     และรายวชิาอ่ืนๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพ่ิมเติมภายหลงั 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต 

          ให้เลอืกศกึษาได้จากทกุรายวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบนัอ่ืนๆท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศกึษาเลอืกศกึษารายวิชาในวิชาเลอืกของหมวด

วิชาเฉพาะ จะต้องนําไปคิดคา่ระดบัเฉลีย่ในวิชาบงัคบัและวิชาเลอืกของหมวดวชิาเฉพาะด้วย    เพ่ือตรวจสอบ

เง่ือนไขการสาํเร็จการศกึษา 

หมายเหตุ  การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา  จะแยกนับหน่วยกติรายวิชาใด 

      รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

080 177 

511 101 

514 107 

514 108 

517 101 

517 111 

ภาษาองักฤษ 1 

แคลคลูสั 1 

ฟิสกิส์พืน้ฐาน 

ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

3(2-2-5) 

4(4-0-8) 

4(4-0-8) 

1(0-3-0) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวมหน่วยกติ 18 

 

 

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

080 178 

511 102 

513 101 

513 103 

517 112 

517 113 

--- --- 

ภาษาองักฤษ 2 

แคลคลูสั 2 

เคมีทัว่ไป 1  

ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป 1 

การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

โครงสร้างเชิงการคาํนวณแบบไมต่อ่เน่ือง 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์

หรือวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 

4(4-0-8) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

2 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

510 201 

512 101 

512 103 

515 201 

517 211 

517 222 

--- --- 

ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์  

ชีววิทยาทัว่ไป 1 

ปฏิบตัิการชีววิทยาทัว่ไป 1 

สถิติพืน้ฐาน 1 

โครงสร้างข้อมลู 

ภาษาเคร่ืองและการเช่ือมตอ่ 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์ หรือ

วิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1(0-3-0) 

4(3-2-7) 

4(3-2-7) 

3(2-2-5) 

2 

 รวมหน่วยกติ 20 

 

 

 

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

511 241 

515 231 

517 212 

517 223 

520 221 

---- ---- 

พีชคณิตเชิงเส้น 1 

ความนา่จะเป็น 

การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 

การพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ

ระบบฐานข้อมลู 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิาภาษา 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

4(3-2-7) 

3 

 รวมหน่วยกติ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

517 311 

517 321 

517 341 

517 342 

520 361 

--- --- 

การวเิคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวิธี 

ภาษาโปรแกรมและกรอบความคดิ 

ระบบปฏิบตัิการ 

การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

4 

 รวมหน่วยกติ 19 

 

 

 

 

ปีที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

517 312 

517 343 

517 361 

517 391 

--- --- 

--- --- 

 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการจดัการ 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

วิธีการวิจยั 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 

วิชาเลอืกในกลุม่วชิามนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ 

หรือวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 

4(3-2-7) 

3(3-0-6) 

1(1-0-2) 

6 

3 

 รวมหน่วยกติ 20 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 

ปีที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

517 491 

--- --- 

--- --- 

โครงงานวิจยั 1 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 

1(0-2-1) 

9 

3 

 รวมหน่วยกติ 13 

 

 

 

 

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จาํนวนหน่วยกติ 

517 492 

--- --- 

โครงงานวิจยั 2 

วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 

2(0-4-2) 

3 

 รวมหน่วยกติ 5 
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คาํอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

 

517 111  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1             3(2-2-5) 

               (Computer Programming I) 

     วิชาบงัคบัก่อน  :   * 517 101  คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

           * อาจเรียนพร้อมกนัได้  

    การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง แถวลําดับ แถวลําดับหลายมิติ ตัวชี ้สายอักขระ การ

ดําเนินการระดบับิต ฟังก์ชัน และการเรียกซ้อนตวัเอง การจัดการแฟ้มข้อมูล การค้นหา และการเรียงลําดับ

เบือ้งต้น เทคนิคการเขียนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ การทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาด การพัฒนา

โปรแกรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน 

    Structured programming : array, multidimension array, pointer, string. Bitwise 

operators. Function and recursive function. File management. Introduction to sorting and searching, 

Efficiency programming techniques. Program testing and debugging. Program development  for 

complex problems solving. 

 

517 112    การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2             3(2-2-5) 

               (Computer Programming II)                    

    วิชาบงัคบัก่อน : 517 111  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                 

    ความคิดเชิงวตัถเุบือ้งต้น การหอ่หุ้ม การสร้างคลาส การทํางานและสง่ข่าวสารของคลาส วตัถ ุ

และตวัอย่างของวตัถ ุการสร้างฟังก์ชนัสําหรับกําหนดค่าเร่ิมต้นและสิน้สดุให้กบัการทํางานของคลาส การสืบ

ทอดคณุสมบตัิ การทําพหรูุป การโอเวอร์โหลดตวัดําเนินการและฟังก์ชนั การสร้างฟังก์ชนัทัว่ไป และฟังก์ชนัตวั

แบบ  

      Introduction to object concept. Encapsulation. Class, method and message of class, 

Object and class instance. Constructor and destructor function. Inheritance. Polymorphism. 

Function overloading and operator overloading. Generic function and template function.     

 

517 113    โครงสร้างเชิงการคาํนวณแบบไม่ต่อเน่ือง                            3(3-0-6) 

                (Discrete Computational Structures) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 511 101 แคลคลูสั 1 

    ทบทวนพืน้ฐานคณิตศาสตร์  คอมบินาทอริกส์  ฟังก์ชนัก่อกําเนิด และความสมัพนัธ์เวียนบงัเกิด  

กราฟ และการประยกุต์   ทฤษฎีรูปต้นไม้และขา่ยงาน  เคร่ืองสถานะจํากดั 

    Review of mathematics background. Combinatorics. Generating functions and  

recurrence relations.  Graphs and applications.  Theory of trees and networks.  Finite state 

machines. 
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517 211    โครงสร้างข้อมูล                                                 4(3-2-7) 

                (Data Structures) 

                 วิชาบงัคบัก่อน : 517 112  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

               การแทนข้อมลูและตวัดําเนินการสําหรับโครงสร้างแบบเชิงเส้น ลิสต์ การเรียงทบัซ้อน คิว และ

เดค  การแทนข้อมูลและตวัดําเนินการเชิงระดบัชัน้ และข่ายงาน รูปต้นไม้ และ กราฟ  การวดัประสิทธิภาพ

ขัน้ตอนวิธีของการเรียงลําดบัและการค้นหาข้อมูล ปัญหาบนรูปต้นไม้ ปัญหาบนกราฟ การใช้เทคนิคเชิงวตัถุ

กบัการอิมพลเีมนต์โครงสร้างข้อมลู 

    Data representation and operators in linear structures: list, stack, queue, and deque. 

Data representation and operators in hierarchical and network structures: tree and graph. The 

measurement of efficiency of sorting and searching algorithms. Problems on trees and graphs. 

Applications of object-oriented techniques to data structure implementation. 

 

517 212    การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข                                           3(2-2-5) 

       (Digital Logic Design) 

                ตรรกะเชิงเลขเบือ้งต้น  วงจรดิจิทัล  พีชคณิตแบบบูล  สมการเชิงตรรกะ  เทคนิคการลดรูป

สมการเชิงตรรกะ  การเข้าและถอดรหัส  การรวมและการกระจายสัญญาณ  วงจร ฟลิป-ฟลอปและการ

ประยุกต์  การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรเชิงตรรกะ วงจรรวมและพีแอลเอ งานประยกุต์ของวงจรดิจิตลั 

แนะนําวงจรแบบอะซิงโครนสั 

    Introduction to digital logic. Digital circuits. Boolean algebra. Digital logic expression. 

Logic circuit minimization techniques. Combinational circuits. Sequential circuits. Digital logic circuit 

design and analysis. Integrated circuits and PLA. Applications of digital circuits. Introduction to 

asynchronous circuits. 

 

517 221    แพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมและสภาวะแวดล้อม        3(2-2-5) 

    (Programming Platform and Environments) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

     สภาวะแวดล้อมและซอฟต์แวร์ระบบท่ีจําเป็นสาํหรับการเขียนโปรแกรม ความรู้พืน้ฐานท่ีจําเป็น

เก่ียวกับระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ รวมทัง้ระบบปฏิบตัิการแบบเครือข่าย  การจัดการกระบวนการและการ

เช่ือมต่อ  ระบบไฟล์   การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก กรณีศึกษาระบบปฏิบตัิการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  และการ

เขียนโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์มและสภาวะแวดล้อมนัน้ 

    Environment and system software for programming. Knowledge for modern operating 

system include networking operating system. Process management and connectivity. File system. 

interactive with peripheral devices. Case study for current operating system and programming 

under current platform and environment.  
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517 222    ภาษาเคร่ืองและการเชื่อมต่อ                               3(2-2-5) 

               (Machine Language and Interface) 

       วิชาบงัคบัก่อน : 517 111  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

                ความสําคญัของหน่วยความจํา และการอ้างถึงเลขท่ีอยู่หน่วยความจํา  การแทนท่ีข้อมูลและ

การกําหนดเลขท่ีอยูห่นว่ยข้อมลู  คําสัง่ภาษาเคร่ือง  กลไกการขดัจงัหวะและกลไกสแตค  การเช่ือมตอ่อปุกรณ์ 

มอเตอร์ และเซนเซอร์ชนิดตา่งๆ 

    The essential of memory and memory addressing. Data representation and data 

addressing mode. Machine language instructions. Interrupts and stack mechanism. Device 

interfacing : motors and sensors. 

 

517 223  การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวตัถุ              3(2-2-5) 

    (Object-oriented Software Development) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 517 211 โครงสร้างข้อมลู 

    กรอบความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถเุบือ้งต้น  ข้อมลูนามธรรมเชิงวตัถ ุ การแทนค่าและ

การสือ่สาร การห่อหุ้ม  ภาวะพหสุณัฐาน และสิ่งสืบทอด  การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวตัถ ุ รูปแบบการ

ออกแบบ  โปรแกรมควบคุมแบบจําลองทรรศนะ  โพรโทคอล การสะท้อน การยึดเหน่ียวแบบพลวัต  การ

โปรแกรมเชิงคณุสมบตั ิ

    Introduction to Object-oriented programming paradigm. Object-oriented data 

abstraction. Representation and message communication. Encapsulation. Polymorphism and 

Inheritance. Object-oriented analysis and design. Design patterns. Model-view-controller. Protocols. 

Reflections. Dynamic bindings. Key-value coding.  Aspect-oriented programming. 

 

517 311  การวิเคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวธีิ           3(3-0-6) 

               (Algorithm Analysis and Design)  

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

      การวิเคราะห์ความซบัซ้อนของขัน้ตอนวิธี วิธีการแก้สมการเวียนบงัเกิด วิธีการออกแบบขัน้ตอน

วิธีแบบต่างๆ รวมทัง้บรูซ์ฟอร์ซ การแบ่งและเอาชนะ การลดและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวตั ขัน้ตอนวิธี

กรีดี ้ฮิวรีสติกส์ และขัน้ตอนวิธีการประมาณ ขัน้ตอนวิธีทางกราฟ และโครงสร้างข้อมูลขัน้สงู ความซบัซ้อน

ทางด้านพืน้ท่ีและเวลา แนะนําเอ็นพีคอมพลตี ตวัอยา่งของซอฟต์แวร์ท่ีใช้ขัน้ตอนวิธีเหลา่นี ้  

    Complexity analysis of algorithms. Methods of solving recurrence equations. Various 

algorithm design techniques including brute force, divide and conquer, decrease and conquer, 

dynamic programming, greedy algorithms, heuristics and approximation algorithms. Graph 

algorithms and advanced data structures. Space and time complexities.  Introduction to NP-

completeness. Practical examples of modern software that uses the aforementioned algorithms. 
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517 312   สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์                                        3(3-0-6) 

               (Computer Architecture) 

                วิชาบงัคบัก่อน : 517 222 ภาษาเคร่ืองและการเช่ือมตอ่ 

    ทบทวนองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การวัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร์เชิงปริมาณ การ

ออกแบบชดุคําสัง่ ขัน้ตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในการคํานวณคณิตศาสตร์ การออกแบบหนว่ยคณิตศาสตร์และ

ลอจิก การออกแบบหน่วยควบคุม การออกแบบหน่วยความจําแบบเชิงชัน้ หน่วยอินพุตเอาท์พุตและ

หน่วยความจําสํารอง เทคนิคขัน้สูงในการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สําหรับสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่

ตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบทนัสมยั 

    Review of computer organization. Quantitative performance measurement of 

computers.  Instruction set design. Computer arithmetic algorithms. Arithmetic and logic unit 

design.  Control unit design. Memory hierarchical design.  Input/output  and secondary storage 

units.  Advanced techniques in software and hardware design for modern architectures. Examples 

of modern architectures. 

 

517 313  ไมโครโพรเซสเซอร์เบือ้งต้น               3(3-0-6) 

    (Introduction to Microprocessors) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 

    นิยามของไมโครโปรเซสเซอร์ การทํางานภายในของไมโครโพรเซสเซอร์และสถาปัตยกรรม

ชุดคําสัง่ ส่วนประกอบของระบบ: บสั หน่วยความจํา และหน่วยอินพุตเอาท์พุต การเช่ือมโยงระบบและการ

โปรแกรมสัง่งานไมโครโพรเซสเซอร์  

      Concepts of microprocessors, microprocessor internal operation and instruction.  Set 

architecture. System components: bus, memory, and I/O.   Microprocessor interfacing and 

programming. 

 

517 314   ทฤษฎกีารคาํนวณ                 3(3-0-6) 

     (Computation Theory) 

      วิชาบงัคบัก่อน  : 517 321 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด 

     แบบจําลองของการคํานวณ  และภาษาสมมูล  เคร่ืองสถานะจํากดั ออโตเมตาแบบจํากดัและ

ไม่จํากดั  ภาษาปกติ  ภาษาและไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท  ออโตเมตาแบบกดลง  เคร่ืองจกัรทวัริง  ภาษาแจงนบั

ได้เวียนเกิด  ปัญหาการหยดุ  แนวคิดหลกัของเชิร์ชทวัริง  แบบจําลองอ่ืนๆท่ีใช้ในการคํานวณ 

     Model of computation and equivalent languages. Finite state machine. Deterministic 

and non-deterministic finite automata. Regular languages. Context free grammar and languages. 

Push-down  automata. Turing machine. Recursive enumerable languages. Halting problems. 

Church-turing thesis. Other models of computation. 
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517 315  ทฤษฎสีารสนเทศ                 3(3-0-6) 

      (Information Theory) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

    สารสนเทศและการสือ่สาร  ระบบการวดัของสารสนเทศ  คณุสมบตัิของสารสนเทศ  ความนา่จะ

เป็น  เอนโทรปี  การอนุมาน  ภาวะท่ีสมัพนัธ์กนั  การบีบอดัข้อมูล  การเข้ารหสัสําหรับช่องสญัญาณรบกวน 

รหสัแก้ความผิดพลาด ทฤษฎีสารสนเทศเชิงขัน้ตอน 

    Information and communication. Measurement of information. Information 

characterization. Probability, entropy, inference, correlations. Data compression. Noisy-channel 

coding. Error-correction codes. Algorithmic information theory. 

 

517 321   ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด             3(3-0-6) 

    (Programming Languages and Paradigms) 

    วิชาบงัคบัก่อน  : 517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

    ภาษาเชิงคําสัง่ ภาษาเชิงหน้าท่ี  การเขยีนโปรแกรมเชิงกระบวนคาํสัง่ การเขียนโปรแกรมเชิง

วตัถ ุการเขยีนโปรแกรมเชิงหน้าท่ี การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ การเขยีนโปรแกรมเชิงสญัลกัษณ์ กรอบ

ความคิดแบบอ่ืนๆท่ีมีอยูปั่จจบุนั 

    Imperative languages. Functional languages. Procedural programming. Object-

oriented programming. Functional programming. Logic programming. Symbolic programming. 

Other current paradigms. 

 

517 322   การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต             3(2-2-5) 

    (Internet Programming) 

      วิชาบงัคบัก่อน  : 517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

     สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต ภาษาโปรแกรมและภาษากํากบัสาํหรับโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ชุด

เคร่ืองมือและเฟรมเวิร์ก โพรโทคอลมาตรฐาน ระบบสารสนเทศแบบกระจายและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การ

เรียกใช้กระบวนงานระยะไกล เว็บเซอร์วิส 

    Architectures for Internet applications. Programming languages and markup 

languages for internet applications. Development tools and frameworks. Standard protocols. 

Distributed information system and service-oriented architecture. Remote procedure calls. Web 

services. 
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517 323   การเขียนโปรแกรมเชิงหน้าที่              3(2-2-5) 

     (Functional Programming) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 112  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

    การเขียนโปรแกรมเชิงหน้าท่ีเบือ้งต้น  คําจํากัดความของฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูลเชิงหน้าท่ี   

ลิสต์คอมพรีเฮนชั่น และขัน้ตอนวิธีบนลิสต์ ฟังก์ชันการเรียกซํา้  ฟังก์ชันลําดบัท่ีสงูกว่า  การแปลงรหสั การ

ประเมินอยา่งเป็นประโยชน์ หลกันามธรรมข้อมลู 

     Introduction to functional programming. Definition of function. Functional data 

structures. List comprehension and list algorithms. Recursive functions. Higher-order functions. 

Code transformation. Lazy evaluation. Data abstraction. 

 

517 324   การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ               3(2-2-5) 

      (Logic Programming) 

      วิชาบงัคบัก่อน  : 517 112  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

    การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะเบือ้งต้น ลักษณะของการโปรแกรมแบบเชิงประกาศ  ลอจิก

แบบเฟิร์สออเดอร์และแบบสงูกว่า แคลคลูสัแบบเพรดิเคต เอนจินในการอนมุาน ลกูโซ่แบบย้อนหลงัและแบบ

ลว่งหน้า  เรสโซลชูัน พฒันาการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะด้วยภาษาท่ีนิยมใช้ทัว่ไป งานประยุกต์ตวัอย่างใน

ด้านปัญญาประดิษฐ์  

      Introduction to logic programming paradigm. Characteristics of declarative 

programming. First-order and higher order logic. Predicate calculus. Inference engine. Forward and 

backward chaining. Resolution.  Practice using common languages .  Examples of artificial 

intelligent  application. 

 

517 331    ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น                                            3(3-0-6) 

                 (Introduction to Artificial Intelligence)                     

                 วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู                               

                 แนวคิดปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น  วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์แบบต่าง ๆ วิธีการฮิวริ

สติก  วิธีการค้นหาคําตอบแบบตา่ง ๆ และวิธีการวางแผนงาน    การแทนความรู้     การประยกุต์ในด้านตา่ง ๆ   

การเล่นเกมส์   ระบบผู้ ชํานาญการ   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ   การพิสูจน์ทฤษฏีบท    การควบคุม

หุน่ยนต์ 

    Introduction to artificial intelligence concepts.  Problem  solving methods: heuristics, 

searching and  planning.   Knowledge  representations.   Applications  in  major areas: game 

playing, expert systems, natural language processing.   Theorem proving.   Robotics. 
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517 332   ระบบผู้เชี่ยวชาญ                  3(3-0-6) 

    (Expert Systems) 

     วิชาบงัคบัก่อน  : 517 331 ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น 

    ระบบฐานความรู้เบือ้งต้น การออกแบบระบบฐานความรู้ เทคนิคการแทนความรอบรู้แบบกรอบ 

กฎเกณฑ์ และขา่ยความหมาย  เปลือกระบบผู้ เช่ียวชาญ เคร่ืองมือและภาษา   วิธีการอนมุาน การอ้างเหตผุล

ด้วยวิธีย้อนหลงัและลว่งหน้า การแสวงหาความรู้  การอธิบายเหตผุล  ตวัอยา่งระบบผู้ เช่ียวชาญ การออกแบบ

และพฒันาระบบผู้ เช่ียวชาญ การเช่ือมโยงกบัระบบความเข้าใจภาษาธรรมชาต ิ

    Introduction to Knowledge-Based System (KBS). Knowledge-Based Design. 

Knowledge representation techniques : frames, rules, and semantic networks. Expert system shells, 

tools and languages. Methods of inference. Reasoning mechanisms with forward chaining and 

backward chaining.  Knowledge acquisition.   Explanation. Expert system case studies. Design and 

development of expert systems. User interface and natural language understanding. 

 

517 333   วิวัฒนาการการคาํนวณ                3(3-0-6) 

    (Evolutionary Computation) 

     วิชาบงัคบัก่อน  : 517 331 ปัญญาประดษิฐ์เบือ้งต้น 

     วิวฒันาการในลกัษณะกรอบความคิดสําหรับการแก้ปัญหาและการทําให้เหมาะสมท่ีสดุ  วิทยา

การศกึษาสาํนึก  ขัน้ตอนวิธีเจเนติก  การเขียนโปรแกรมเจเนติก วิวฒันาการการคํานวณแบบโต้ตอบ  แนะนํา

ชีวิตประดิษฐ์ 

    Evolution as paradigm for problem-solving and optimization. Heuristics. Genetic 

algorithm. Genetic programming. Interactive evolutionary computation. Introduction to artificial life. 

 

517 341    ระบบปฏิบัติการ                  3(3-0-6) 

               (Operating Systems) 

                วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

    การออกแบบและการสร้างระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ การ

จัดการโปรเซสและเทรด การประมวลผลแบบพร้อมเพรียง การสื่อสารระหว่างโปรเซส   การจัดการ

หนว่ยความจํา ระบบไฟล์ การจดัการอปุกรณ์ ระบบความปลอดภยั กรณีศกึษา   

    Introduction to operating systems design and implementation. Process and thread 

management. Concurrent processing and inter-process communications. Memory management. 

File and device management. Computer security. Case studies. 
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517 342   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย              3(3-0-6) 

      (Data Communication and Network) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

    การสื่อสารข้อมลูเบือ้งต้น การสง่ผ่านข้อมลู การเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล ความ

ถูกต้อง และความปลอดภัยของข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายและโพรโทคอล  เทคโนโลยีเครือข่าย

คอมพิวเตอร์  การจดัการการสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  แนวโน้มในอนาคตของการสื่อสารข้อมลู

และเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

      Introduction to data communications. Data transmission. Improvement of data 

communication efficiency.  Data integrity and security. Network architecture and protocols. 

Computer network technologies. Data communications and computer networks management. 

Future trends of  data communications and computer networks. 

 

517 343    เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ            4(3-2-7) 

     (Computer Network  and Management) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 517 342  การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

     ชดุโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี โพรโทคอลเลือกเส้นทาง การเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายด้วยทีซีพี/ไอพี 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือขา่ย  การบริหารเครือขา่ย ความปลอดภยัของเครือขา่ย 

     TCP/IP protocol suite. Routing protocols. Internetworking with TCP/IP. Network 

management concepts. Network management. Network security. 

 

517 344    ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์            3(3-0-6) 

               (Computer Security)  

     วิชาบงัคบัก่อน : 517 211  โครงสร้างข้อมลู 

                ความเสี่ยงและการป้องกนัในระบบประมวลผล   การสือ่สารแบบปลอดภยั   การสร้างและการ

วิเคราะห์ระบบการเข้ารหสัข้อมลู  การประยกุต์ระบบการเข้ารหสัข้อมลูกบัระบบคอมพิวเตอร์    เครือขา่ย   และ  

ระบบฐานข้อมลู 

    Risks and protection in  data processing systems.   Secure communication. 

Construction and analysis of cryptosystems.   Applications  of  cryptosystems  in computer systems, 

networks and database systems.   
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517 345   การคอมพวิเตอร์แบบเคลื่อนที่              3(3-0-6)  

    (Mobile Computing)  

      วิชาบงัคบัก่อน  : 517 211 โครงสร้างข้อมลู 

    การคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนท่ีเบือ้งต้น ปัจจยัการออกแบบสําหรับงานประยุกต์แบบเคลื่อนท่ี 

บริการทางไกล สถาปัตยกรรมการคํานวณแบบเคลื่อนท่ี ตัวอย่างการโปรแกรมสําหรับมลัติมีเดียสตรีมมิง 

ตวัอยา่งของการคอมพิวเตอร์แบบเคลือ่นท่ีบนแพลตฟอร์มตา่งๆ 

     Introduction to mobile computing.  Design criteria for mobile applications. Remote 

services. Mobile computing architecture. Programming examples for multimedia streaming. 

Examples of mobile computing platforms.  

 

517 351   คอมพวิเตอร์กราฟิกส์                3(3-0-6) 

    (Computer Graphics) 

    วิชาบงัคบัก่อน : 511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

             517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

    การโปรเซสกราฟิกส์แบบสายท่อ การทําแรสเตอร์ การแสดงผลลพัธ์กราฟิกส์แบบดัง้เดิม วิว

พอร์ต  การแปลงภาพเรขาคณิต  การโปรแกรมกราฟิกส์ 2 มิติ และ 3 มิติ  การให้แสงและระดบัส ีการแทนซีนก

ราฟ  การสร้างภาพเคลือ่นไหวด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

    Graphics processing pipeline. Rasterization. Primitive graphical output. Viewport. 

geometric affine transformation. 2-Dimensional and 3-Dimensional graphics programming. Lighting 

and shading. Scene graph representation. Introduction to computer animation.  

 

517 361    วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                             3(3-0-6) 

     (Software Engineering) 

                วิชาบงัคบัก่อน : 520 361  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 

                เทคนิคการออกแบบระบบ การออกแบบจากบนลงลา่งและการโปรแกรมแบบโครงสร้าง  ความ

เช่ือถือได้ของซอฟต์แวร์  การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตสุมผล   ความปลอดภยัและสทิธิ   ระบบ

เอกสารและการบํารุงรักษา  การจดัการซอฟต์แวร์   โครงงานกลุม่ยอ่ยในหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 

  Techniques  of system design: top-down design and  structured programming.   Software  

reliability.  Verification and validation.   Security and privacy.  Documentation and maintenance.  

Software management.   Small group projects related  to  the topics. 
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517 391  วิธีการวจิัย                   1(1-0-2) 

    (Research Methods) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    การวิเคราะห์ปัญหา ขัน้ตอนการวิจยัเบือ้งต้นและการวางแผนการวิจยั การกําหนดโครงรูประบบ

คอมพิวเตอร์ การเตรียมข้อมูลทดสอบและการพัฒนาโปรแกรม การบํารุงรักษาโปรแกรม การประเมินผล

งานวิจยั วิธีรายงานการวิจยั การทําเอกสารประกอบและการอ้างอิง การนําเสนอทางวิชาการ 

    Problem analysis. Introduction to research procedures and planning. Computer 

system configurations.  Data preparation and program development. Program maintenance. 

Evaluation of research studies.  Methods of research reporting. Documentations and citation.  

Academic presentation. 

 

517 411   วิธีการเชงิตวัเลข                  3(3-0-6) 

     (Numerical Methods) 

     วิชาบงัคบัก่อน  : 511 102  แคลคลูสั 2 

     วิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร์ จุดลอยตัว การวิเคราะห์ความแม่น  การประมาณและการ

ประมาณค่าในช่วง  วิธีทําซํา้  การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและการอินทิเกรต  การหาคําตอบของสมการเชิง

อนพุนัธ์  ระบบของสมการ การแปลงและการวิเคราะห์แบบฟูเรียร์  สมการโลจิสติกและเชาส์  ซอฟต์แวร์ท่ีใช้

แก้ปัญหาทางพีชคณิตและคณิตศาสตร์ 

    Computation approach to mathematics. Floating points. Accuracy analysis. 

Approximation and interpolation. Iterative methods. Differentiation and integration. Numerical 

solutions to differential equations. System of equations. Fourier transformation and analysis. Logistic 

equation and Chaos. Computer  algebra and computer  mathematics software. 

 

517 412   ตัวประมวลผลภาษา                 3(3-0-6) 

     (Language Processor) 

     วิชาบงัคบัก่อน  : 517 321 ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิด 

    ขัน้ตอนการแปลโปรแกรม ตวัแปลคําสัง่และตวัแปลโปรแกรมแบบไฮบริด การวิเคราะห์ศพัท์ 

นิพจน์ปกติ  การแปลงจากเอนเอฟเอเป็นดีเอฟเอ การลดรูปของดีเอฟเอ พาสเซอร์แบบบนลงลา่งและแบบลา่ง

ขึน้บน การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์กบัข้อมลู ระบบประเภท การแทนค่าคําสัง่โดยใช้อินเตอร์มิเดียทฟอร์มและ

เอสเอสเอ การสร้างคําสัง่และรูปแบบคําสัง่ เทคนิคการทําให้เหมาะสมท่ีสดุ การจดัสรรริจิสเตอร์ การเลอืกคําสัง่ 

การลดสเกล่าร์ การกําจัดความซํา้ซ้อน การวิเคราะห์การไหลข้อมูล ผลของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ต่อ

ตวัแปลโปรแกรม เคร่ืองมือช่วยสร้างตวัแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลภาษา ตวัอยา่งของตวัแปลโปรแกรมใน

ภาษาตา่งๆ กรณีศกึษา 
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    Compiler phases. Interpreter and hybrid compilation models. Lexical analysis. 

Regular expression.  NFA-to-DFA conversion. DFA minimization.  Parser: top-down and bottom up 

approaches. Context-sensitive analysis. Type systems. Intermediate code representation and SSA. 

Code generation and code shape. Optimization techniques: register allocation, instruction selection, 

scalar reduction,  redundancy elimination, data-flow analysis etc.  Impacts of computer 

architectures on compilers. Tools for building compiler and translators. Examples of compilers in 

various languages.  Case studies. 

 

517 413   การออกแบบและการสังเคราะห์ระบบฝังตัว          3(3-0-6) 

    (Embedded System Design and Synthesis)   

     วิชาบงัคบัก่อน  : 517 312 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

    องค์ประกอบของระบบฝังตวั ขัน้ตอนในการสงัเคราะห์ระดบัสถาปัตยกรรม การออกแบบโดย

อาศัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน ขัน้ตอนวิธีในการสังเคราะห์ท่ีสําคัญ การจัดสรรรีจิสเตอร์ และการ

จดัลาํดบั การสงัเคราะห์เส้นทางข้อมลูและการควบคมุ ฟลอร์แพลนนิง  และการจดัหาเส้นทาง  หวัข้องานวจิยั

ในปัจจบุนัเก่ียวกบัระบบฝังตวั 

      Embedded system components.  Phases in architecture synthesis. Hardware-software 

co-design.  Important synthesis algorithms: resource allocation and scheduling, data-path and 

control synthesis, floor-planning and routing.   Current research topics in embedded systems.  

 

517 414   ขัน้ตอนวิธีและสถาปัตยกรรมแบบขนาน           3(3-0-6)

    (Parallel Architectures and Algorithms) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 311 การวเิคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวิธี 

                                517 312 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

     สถาปัตยกรรมแบบขนานเบือ้งต้น  สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบตายตวั อะเรย์เชิงเส้น ไฮเปอร์

คิว เมช เครือข่ายผีเสือ้ ต้นไม้ และกราฟ สถาปัตยกรรมและขัน้ตอนวิธีแบบซิสโตริกค์ ขัน้ตอนวิธีแบบขนาน

สําหรับการเรียงลําดับ การคํานวณทางคณิตศาสตร์ การแปลงฟาสต์ฟูเรีย การแปลงโคซายน์ไม่ต่อเน่ือง 

ขัน้ตอนวิธีการจัดเส้นทางบนเนตเวิร์กแบบต่างๆ  พีแรมโมเดล โมเดลแบบพีวีเอ็มและเอ็มพีไอ หัวข้อวิจัย

ปัจจบุนั 

      Introduction to parallel architectures. Fixed network architectures: linear arrays, 

hypercube, mesh , butterfly network , tree and graphs. Systolic architectures and algorithms. 

Parallel sorting algorithms. Retiming. Parallel arithmetic algorithms. Fast fourier transform. Discrete 

cosine transform.  Routing algorithms on  various networks. PRAM model.  PVM and MPI models. 

Current research topics.  
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517 415   คอมพวิเตอร์โมเดลและการจาํลอง             3(3-0-6) 

    (Computer Modeling and Simulation) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

    การจําลองของสงัคมและธรรมชาติท่ีมีอยู่จริง หลกัการความแตกต่างอย่างมีข้อจํากัด และ 

สว่นประกอบท่ีมีข้อจํากัด เซลลูาร์ออโตมาตาและกรอบความคิดท่ีเป็นมลัติเอเจนท์ ระบบการจดัการตนเอง 

ความคลมุเครือและแฟร็กทลั แนะนําทฤษฎีความซบัซ้อนของระบบ 

    Modeling and simulation of social and natural phenomena. Finite-difference and finite-

element methods. Cellular automata and multi-agent-based paradigm. Self-organizing system. 

Chaos and fractals. Introduction to complex system theory. 

 

517 431  การเรียนรู้ของเคร่ืองกล                3(3-0-6) 

     (Machine Learning) 

       วิชาบงัคบัก่อน  : 517 331 ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น 

      การเรียนรู้แบบต่าง ๆ แผนผงัการตดัสินใจแบบต้นไม้   โครงข่ายประสาทเทียม  การเรียนรู้ทาง

สถิต ิ   การเรียนรู้แบบมีการสอนและแบบไมม่ีการสอน   การวิจยัและพฒันาในปัจจบุนั 

      Various learning schemes:  decision tree,  neural network,  statistical learning, 

supervised and unsupervised learning.  Current research and development. 
 

517 432   การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ             3(3-0-6) 

      (Natural Language Processing) 

     วิชาบงัคบัก่อน  : 517 331 ปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น 

     การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบือ้งต้นทัง้ในด้านการวิเคราะห์และการสร้าง  การประมวลผล

ข้อมลูเสียง   โครงสร้างทางไวยากรณ์และความหมายของภาษารวมทัง้ความสมัพนัธ์    วิธีการคํานวณในการ

สร้างภาษาและวิวฒันาการ การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะห์และสร้างความเก่ียวพนัระหว่าง

ประโยค งานวิจยัในปัจจบุนั 

    Introduction to natural language processing in both analysis and generation aspects. 

Speech processing.  Syntactic and semantic structure of a language and their relations.  

Computational methods  in language acquisition and evolution.  Semantic of sentences; analysis 

and relation creation between sentences. Current research. 
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517 441    การคอมพวิเตอร์แบบขนานและแบบกระจาย            3(3-0-6) 

      (Parallel and Distributed Computing) 

      วิชาบงัคบัก่อน  : 517 342 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

      การออกแบบและการจดัการระบบแบบขนานและแบบกระจาย การประมวลผลแบบขนานและ

แบบกระจาย  หลกัและการใช้การคอมพิวเตอร์แบบขนาน   สถาปัตยกรรมระบบ  หนว่ยความจําแบบใช้ร่วมกนั

และแบบกระจาย  การเช่ือมตอ่ในเครือขา่ย  การแบง่ข้อมลูและการแบง่งาน  

      Design and management of parallel and distributed systems.  Parallel and distributed 

processing. Principles and practices of parallel computing.   System architectures.  Shared-memory 

and distributed memory. Interconnection network.  Data partitioning and load balancing. 
 

517 442  สถาปัตยกรรมเครือข่ายและโพรโทคอล           3(3-0-6) 

       (Network Architectures and Protocols)   

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 342 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

      แบบจําลองเครือข่าย ชัน้สื่อสารโอเอสไอ ชัน้สื่อสารควบคมุการเข้าถึงตวักลาง รูปร่างเครือข่าย 

โพรโทคอลเครือข่ายและโพรโทคอลเครือข่ายไร้สาย เกณฑ์การออกแบบสําหรับโพรโทคอลเครือข่าย ขัน้ตอน

วิธีการจดัเส้นทาง กรณีศกึษา 

      Network models. OSI  layers.  Media access control layer. Network topologies.  

Network protocols and wireless network protocols. Design criteria for network protocols.  Routing 

algorithms. Case  studies. 

 

517 443  การออกแบบระบบเครือข่ายและการประเมินผล         3(3-0-6) 

      (Network System Design and Evaluation) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 342 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

     การออกแบบเครือขา่ยเบือ้งต้น การวิเคราะห์เครือข่ายโดยวิเคราะห์ความต้องการและวิเคราะห์

การไหล สถาปัตยกรรมเครือข่าย  สถาปัตยกรรมการกําหนดเลขท่ีอยู่และการจดัเส้นทาง สมรรถนะและคิวโอ

เอส  ขัน้ตอนการออกแบบ การเลอืกเทคโนโลยี หลกัการระหวา่งเครือขา่ยและการออกแบบ กรณีศกึษา 

    Introduction to network design.  Network analysis: requirement analysis and flow 

analysis.  Network architectures. Addressing and routing architectures. Performances and  Quality 

of Service (QoS). Design Process. Technology selection. Internetworking principles and design.  

Case studies. 
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517 444   เครือข่ายและการสื่อสารไร้สาย              3(3-0-6) 

    (Wireless Communication and Network) 

       วิชาบงัคบัก่อน : 517 342  การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

      เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเบือ้งต้น  โพรโทคอลเครือข่ายและการสื่อสารไร้สาย ชนิดและ

สถาปัตยกรรมการสื่อสารไร้สาย  มาตรฐานการสื่อสารไร้สายแบบต่างๆ  เครือขา่ยแบบแอดฮ็อก  ระบบความ

ปลอดภยัในเครือขา่ยไร้สาย อปุกรณ์สาํหรับเครือขา่ยไร้สาย การติดตัง้ระบบเครือขา่ยไร้สาย 

    Introduction to wireless communication.  Wireless communication and network 

protocols.   Wireless network architectures and types.  Standards for wireless communications. Ad-

hoc networks. Security for wireless systems. Wireless network equipments.  Wireless network 

setting. 

 

517 445   เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย               3(3-0-6) 

      (Wireless Sensor Network) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 342 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ย 

        เครือข่ายเซนเซอร์เบือ้งต้น แพลตฟอร์มของเซนเซอร์  การออกแบบเครือข่ายเซนเซอร์และการ

จัดเรียง  เทคนิคการบังคับการส่งสญัญาณและพลงังาน   การควบคุมเครือข่ายและการจัดเส้นทาง  การ

ดําเนินการด้านข้อมลู   ความปลอดภยัของโครงสร้างพืน้ฐาน  การเขียนโปรแกรมสาํหรับเซนเซอร์ 

        Introduction to sensor networks. Sensor platforms. Sensor network design and 

deployment. Bandwidth and energy constraint aware techniques. Network control and routing. 

Collaborative information processing.  Infrastructure security. Programming for sensor. 

 

517 446   เทคโนโลยกีารคอมพวิเตอร์แบบกริด            3(3-0-6) 

      (Grid Computing Technology) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 343 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการจดัการ 

      การคอมพิวเตอร์แบบกริดเบือ้งต้น เว็บเซอร์วิสและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เทคโนโลยีเชิงวตัถแุบบ

กระจายสาํหรับการคอมพิวเตอร์แบบกริด  กริดมิดเดิลแวร์ การบริการของกริดและการพฒันา การคอมพิวเตอร์

แบบกริดพอร์ทลั เฟรมเวิร์กของกริดพอร์ทลั การใช้งานกริดพอร์ทลั กรณีศกึษา 

      Introduction to Grid Computing. Web services and related technologies. Distributed 

object technologies for grid computing. Grid middlewares. Grid services and development. Grid 

computing portals. Grid portal frameworks. Grid portal deployments. Case studies. 
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517 451   การประมวลผลภาพดิจทิัล               3(3-0-6) 

    (Digital Image Processing) 

      วิชาบงัคบัก่อน  : 517 211 โครงสร้างข้อมลู 

       การประมวลผลภาพดิจิทลัเบือ้งต้น  การรับรู้ภาพ  การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การกรอง

ข้อมลูภาพและการทําให้ภาพดีดงัเดิม การวิเคราะห์ภาพ ระบบการประมวลผลภาพ 

      Introduction to digital image processing. Image perception. Image transformation. 

Image enhancement. Image filtering and restoration. Image analysis. Image processing systems. 

 

517 452   การเขียนโปรแกรมกราฟิกส์บนกราฟิกส์ฮาร์ดแวร์        3(2-2-5) 

    (Graphics Programming on Graphics Hardware) 

    วิชาบงัคบัก่อน : 517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

    สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนกราฟิกส์ฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ การ

เขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างเอฟเฟคท์พิเศษสาํหรับกราฟิกส์และแอนิเมชัน่ 

    Architecture and programming on graphics hardware: Graphics processing unit. 

Special effects and animation programming. 

 

517 453   การออกแบบและพัฒนาเกมส์              3(3-0-6) 

    (Game Design and Development) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

    เทคนิคและแพลตฟอร์มการพฒันาเกมส์  เกมส์เอนจิน้ และการพฒันาเอนจิน้  รูปแบบของการ

ออกแบบเกมส์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เกมส์ ปัญญาประดิษฐ์เกมส์ 

    Game development techniques and platform. Game engine and engine development. 

Game scripting. Game design patterns and game software engineering. Game artificial intelligence.  

 

 

517 461    การกาํหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์       3(3-0-6) 

     (Software Requirement Specification and Management) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 361  วศิวกรรมซอฟต์แวร์  

     รูปแบบของกระบวนการหาความต้องการ การสืบค้น  การวิเคราะห์  การหาข้อตกลง  การระบุ

ข้อกําหนด  การทดสอบ  และการบริหารจดัการความต้องการ  เทคนิคระเบียบวิธีและเคร่ืองมือท่ีจะนํามาใช้ใน

การกําหนด สร้างเอกสาร และการทําให้ผู้ใช้พงึพอใจ กรณีศกึษา 

      Aspects of requirement processes : eliciting, analyzing, negotiating, specifying, 

testing and managing requirements. Methods, techniques and tools used to be used in defining 

documentation and customer satisfaction.   Case studies. 
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517 462   การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้การขับทดสอบ          3(3-0-6) 

    (Test-driven Software Development) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 517 361  วศิวกรรมซอฟต์แวร์  

    แนวคิดและลกัษณะของการพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้การขบัทดสอบ การพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้

การขบัทดสอบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้การขบัทดสอบ การออกแบบและ

พฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้การทดสอบยนิูต วฏัจกัรของการพฒันาโปรแกรมโดยใช้การขบัทดสอบ ประโยชน์และ

ข้อจํากดัของการพฒันาซอฟต์แวร์โดยใช้การขบัทดสอบ 

      Concept and characters of Test-driven software development. Test-driven 

development and software engineering. Process of test-driven software development. Unit testing in 

software design and development. Test-driven software development cycle. Benefits and limitations 

of test-driven software development. 

 

517 463    การทดสอบซอฟต์แวร์                3(3-0-6) 

    (Software Testing) 

    วิชาบงัคบัก่อน : 517 361  วศิวกรรมซอฟต์แวร์  

       การทดสอบซอฟต์แวร์เบือ้งต้น  เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับของการทดสอบ การ

ตรวจสอบซอฟต์แวร์ การจดัการทดสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบกรณีทดสอบ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบ การ

วางแผนการทดสอบ และเอกสารประกอบการทดสอบ 

      Introduction to software testing.  Software testing techniques.  Levels of testing. 

Software inspection. Software testing management. Test case design. Testing tools. Test planning 

and test documentation. 

 

517 464  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ              3(3-0-6) 

     (Object-oriented Software Engineering) 

     วิชาบงัคบัก่อน : 517 361  วศิวกรรมซอฟต์แวร์  

      ทบทวนรูปแบบการออกแบบ การวิเคราะห์ความต้องการเชิงวตัถุ การวางแผนโครงงาน การ

ออกแบบวตัถแุละการนําไปใช้ใหม ่การทําให้เกิดผลและการทดสอบด้วยเคร่ืองมือช่วยเชิงวตัถ ุกรณีศกึษา 

      Review of design patterns.  Objected-oriented requirement analysis. Project planning.  

Object design and reuse. Implementation and testing by objected-oriented case tools. Case 

studies. 
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517 465   การออกแบบระบบทาํงานแบบทันที            3(3-0-6) 

      (Real-time System Design) 

      วิชาบงัคบัก่อน : 517 341 ระบบปฏิบตัิการ 

        ระบบทํางานแบบทนัทีเบือ้งต้น วิศวกรรมระบบทํางานแบบทนัที แบบจําลองระบบทํางานแบบ

ทนัที ความเสถียร ภาวะพร้อมกนัและการโปรแกรมพร้อมกนั การจดัลําดบัแบบทนัที ตวัอย่างระบบปฏิบตัิการ

ทนัที การเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์แบบทนัที กรณีศกึษา 

      Introduction to real-time systems.  Real-time system engineering. Real-time system 

modeling. Reliability. Concurrency and concurrent programming. Real-time scheduling.  Examples 

in real-time operating systems. Interfacing with real-time hardware.  Case studies.  

  

517 481   เร่ืองคัดเฉพาะทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1          3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science I)   

    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    Topics of current interest in computer science. 

 

517 482   เร่ืองคดัเฉพาะทางวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2          3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science II)   

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

       Topics of current interest in computer science. 

 

517 483   เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาํหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Software Engineering for Computer Science I)   

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

      Topics of current interest in software engineering in computer science area. 

517 484   เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาํหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2    3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Software Engineering for Computer Science II) 

    เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมซอฟต์แวร์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

      Topics of current interest in software engineering in computer science area. 
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517 485   เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่าย        3(3-0-6) 

    สาํหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1 

    (Selected Topics in Network Technology and Engineering for Computer Science I ) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

      Topics of current interest in network technology and engineering in computer science 

area. 
 

517 486   เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่าย        3(3-0-6) 

    สาํหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 

    (Selected Topics in Network Technology and Engineering for Computer Science II) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

      Topics of current interest in network technology and engineering in computer science 

area. 
 

517 487   เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1    3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Engineering for Computer Science I) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศในสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

      Topics of current interest in information engineering in computer science area. 
 

517 488   เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศสาํหรับวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2    3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Information Engineering for Computer Science II) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

    เร่ืองท่ีนา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศในสาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

       Topics of current interest in information engineering in computer science area. 
 

517 491   โครงงานวิจัย 1                  1(0-2-1) 

    (Research Project I) 

    เง่ือนไข : โดยความยนิยอมของภาควชิาคอมพิวเตอร์ 

         วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 

    ศึกษาหัวข้อวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการอนุมัติจากภาควิชา เขียนโครงร่าง

งานวิจยั และนําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

    Study of the computer science topics approved by the department. Submission and 

presentation of research proposal to the committee.  
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517 492   โครงงานวิจัย 2                  2(0-4-2) 

    (Research Project II)     

    วิชาบงัคบัก่อน : 517 491 โครงงานวิจยั 1 

    เง่ือนไข :  วิชานีว้ดัผลเป็นเกรด S หรือ U 

    การวิจัยในหัวข้อวิจัยท่ีได้เสนอในวิชา 517491 โครงงานวิจัย 1  เขียนรายงาน และนําเสนอ

ผลงานวิจยั  

    Research on topics proposed in 517 491 Research Project I. Report writing and 

presentation. 
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