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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 

   นกัศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  รายวิชาในหมวดวิช า
เฉพาะไมน้่อยกวา่  97  หนว่ยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมน้่อยกวา่  6  หนว่ยกิต     โดยมีหนว่ยกิต 

รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  133  หนว่ยกิต 
 

1.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  จ านวนไมน้่อยกวา่  30  หนว่ยกิต   (ดรูายละเอียดหน้า  8-9) 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไมน้่อยกวา่  97 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 3 กลุม่วชิา 
2.1  วชิาแกน จ านวน 23 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

 511 101 แคลคลูสั 1 4(4-0-8) 
  (Calculus I) 
 511 102 แคลคลูสั 2 4(4-0-8) 
  (Calculus II) 
 511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
  (Linear Algebra I)   
 514 107 ฟิสกิส์พืน้ฐาน                                    4(4-0-8) 
  (Fundamental Physics) 
 514 108 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน                                    1(0-3-0) 
  (Fundamental Physics Laboratory) 
 515 206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น  1(0-2-1) 
  (Introduction to Statistical Package) 
 515 231 ความนา่จะเป็น  3(3-0-6) 
  (Probability)  
 517 213 โครงสร้างเชิงการค านวณแบบไมต่อ่เนื่อง  3(3-0-6) 
  (Discrete Computational Structures)   

2.2  วชิาเฉพาะด้าน จ านวน 59 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

 517 111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
  (Computer Programming I) 
 517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
  (Computer Programming II) 
 517 211 โครงสร้างข้อมลู 4(3-2-7) 
  (Data Structures) 
 517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 4(3-2-7) 
  (Digital Logic Design)  
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 517 221 การพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ 3(2-2-5) 
  (Object-Oriented Software Development) 
 517 222 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมตอ่ 3(2-2-5) 
         (Computer Organization and Interfacing) 
 517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 4(3-2-7) 
  (Data Communications and Computer Networks) 
 517 311 การวเิคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวิธี 3(3-0-6) 
  (Algorithm Analysis and Design) 
 517 312 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 
  (Operating Systems)  
 517 313 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
  (Computer Architectures) 
 517 314 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
  (Theory of Computation)  
 517 321 หลกัการภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 
  (Principles of Programming Languages) 
    517 391 วิธีการวิจยั 1(1-0-2) 
  (Research Methods) 
 517 493 โครงงานวิจยั 1 1(0-2-1) 
  (Research Project I)  
 517 494 โครงงานวิจยั 2 2(0-4-2) 
  (Research Project II) 
 520 101 พืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Foundation of Computer and Informatics) 
 520 151   การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  (Human and Computer Interaction) 
 520 221 ระบบฐานข้อมลู 4(3-2-7) 
  (Database Systems) 
 520 361  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 3(3-0-6) 
  (System Analysis and Design) 
 520 365 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
  (Software Engineering) 
 
 



74 
 

  2.3  วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ก าหนดให้เลือกศึกษารายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาใดกลุม่วิชา
หนึ่งต่อไปนีจ้ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทกุรายวิชา จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต 

2.3.1  กลุ่มวิชาทฤษฎคีอมพวิเตอร์และการประยุกต์ (Computer Theory and Application)    
           ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้ 

 517 315 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
  (Microprocessors) 
 517 322  การเขยีนโปรแกรมหลายกระบวนทศัน์  3(3-0-6) 
  (Multi-Paradigm Programming) 
 517 333  การค านวณเชิงววิฒันาการ 3(3-0-6) 
  (Evolutionary Computation) 
 517 351  คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ 3(3-0-6) 
  (Computer Graphics)  
 517 352  การประมวลผลภาพดิจิทลั 3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing) 
 517 411 วิธีการเชิงตวัเลข 3(3-0-6) 
  (Numerical Methods) 
 517 412 คอมพิวเตอร์โมเดลและการจ าลอง 3(3-0-6) 
  (Computer Modeling and Simulation) 
 517 413 การออกแบบระบบฝังตวัและระบบเวลาจริง 3(3-0-6) 
  (Embedded and Real-time System Design) 
 517 414 ขัน้ตอนวิธีและสถาปัตยกรรมแบบขนาน 3(3-0-6) 
  (Parallel Architectures and Algorithms) 
 517 415   การค านวณแบบสมรรถนะสงู 3(3-0-6) 
  (High Performance Computing) 
 517 452 สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนจีพีย/ูเอพีย ู  3(3-0-6) 
  (GPU/APU Architecture and Programming) 
 517 481 เร่ืองคดัเฉพาะทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์และการประยกุต์ 1 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Computer Theory and Application I) 
 517 482 เร่ืองคดัเฉพาะทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์และการประยกุต์ 2 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Computer Theory and Application II) 
 517 483 เร่ืองคดัเฉพาะทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์และการประยกุต์ 3 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Computer Theory and Application III) 
  และรายวชิาอื่นๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติมภายหลงั 
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2.3.2   กลุ่มวชิาวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่าย (Network Engineering and Technology)   
    ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

 517 341 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  (Computer Network Architecture and Technology) 
 517 342 ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 3(3-0-6) 
    (Computer and Network Security)  
 517 343 การเขยีนโปรแกรมบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  (Computer Network Programming) 
 517 441   การค านวณแบบกระจาย 3(3-0-6) 
  (Distributed Computing) 
 517 442  การค านวณแบบพบทัว่ไป 3(3-0-6)  
  (Ubiquitous Computing) 
 517 443 การออกแบบและการบริหารเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  (Computer Network Design and Administration) 
 517 444  เครือขา่ยและการสือ่สารไร้สาย 3(3-0-6) 
  (Wireless Communication and Network) 
 517 445 เครือขา่ยเซ็นเซอร์ไร้สาย 3(3-0-6) 
  (Wireless Sensor Network) 
 517 446  การค านวณแบบกริดและกลุม่เมฆ 3(3-0-6) 
  (Grid and Cloud Computing) 
 517 484  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย 1 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Network Engineering and Technology I) 
 517 485  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย 2 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Network Engineering and Technology II) 
 517 486  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย 3 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Network Engineering and Technology III) 
 520 345  การบริหารจดัการบริการเครือขา่ย 3(2-2-5) 
  (Network Service Administration) 
 520 443  การบริหารจดัการความปลอดภยัของเครือขา่ย 3(3-0-6) 
  (Network Security Administration) 
 และรายวชิาอื่นๆที่ได้รับอนมุตัใิห้เพิ่มเติมภายหลงั 
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   2.3.3  กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering) ประกอบด้วยรายวชิาตอ่ไปนี ้
 517 331 ปัญญาประดิษฐ์                                    3(3-0-6) 
         (Artificial Intelligence)                     
 517 332  ระบบผู้ เช่ียวชาญ 3(3-0-6) 
  (Expert Systems) 
 517 353   สือ่ประสมดิจิทลั 3(3-0-6) 
  (Digital Multimedia) 
 517 431 การเรียนรู้ของเคร่ืองกล 3(3-0-6) 
  (Machine Learning) 
 517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 
  (Natural Language Processing) 
 517 451 คอมพิวเตอร์วิทศัน์ 3(3-0-6) 
  (Computer Vision) 
 517 487  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Information Engineering I) 
 517 488  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Information Engineering II) 
 517 489  เร่ืองคดัเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศ 3 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Information Engineering III) 
 520 328 การท าเหมืองข้อมลู  3(3-0-6) 
  (Data Mining) 
 520 421 การจดัเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
  (Information Storage and Retrieval) 
 520 422 ระบบฐานข้อมลูเชิงวตัถ ุ  3(3-0-6) 
  (Object-Oriented Database Systems) 
 และรายวชิาอื่นๆท่ีได้รับอนมุตัิให้เพิ่มเติมภายหลงั 
 
3.  หมวดวิชาเลอืกเสรี  จ านวนไมน้่อยกวา่   6  หนว่ยกิต 
 ให้เลอืกศกึษาได้จากทกุรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบนัอื่นๆที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ถ้านกัศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชา
เฉพาะ จะต้องน าไปคิดค่าระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะด้วย    
เพื่อตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษา 
 
หมายเหตุ    การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา  จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหน่ึงไปไว้ทัง้สองหมวดวิชาไม่ได้ 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 

   

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 3(2-2-5) 
511 101 แคลคลูสั 1 4(4-0-8) 
514 107 ฟิสกิส์พืน้ฐาน 4(4-0-8) 
514 108 ปฏิบตัิการฟิสกิส์พืน้ฐาน 1(0-3-0) 
517 111 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
520 101 พืน้ฐานทางคอมพวิเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกติ 18 
 
 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
511 102 แคลคลูสั 2 4(4-0-8) 
515 201 สถิติพืน้ฐาน 3(3-0-6) 
515 206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตเิบือ้งต้น 1(0-2-1) 
517 112 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
520 151 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

--- --- วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
 รวมหน่วยกติ 20 

 



78 
 

 

แผนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
515 231 ความนา่จะเป็น 3(3-0-6) 
517 211 โครงสร้างข้อมลู 4(3-2-7) 
517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 4(3-2-7) 
517 213 โครงสร้างเชิงการค านวณแบบไมต่อ่เนื่อง 3(3-0-6) 

--- --- วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
 รวมหน่วยกติ 20 

 
 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร 3(3-0-6) 
511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
517 221 การพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถ ุ 3(2-2-5) 
517 222 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมตอ่ 3(2-2-5) 
517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 4(3-2-7) 
520 221 ระบบฐานข้อมลู 4(3-2-7) 

 รวมหน่วยกติ 20 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
517 311 การวเิคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวิธี 3(3-0-6) 
517 312 ระบบปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 
517 321 หลกัการภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 
520 361 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบงาน 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 3 
 รวมหน่วยกติ 18 

 
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

517 313 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
517 314 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
517 391 วิธีการวิจยั 1(1-0-2) 
520 365 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 6 
--- --- วิชาเลอืกในรายวชิาศกึษาทัว่ไปท่ีก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 3 

 รวมหน่วยกติ 19 
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แผนการศึกษาสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

517 493 โครงงานวิจยั 1 1(0-2-1) 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเฉพาะ 6 
--- --- วิชาบงัคบัเลอืกในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 

 รวมหน่วยกติ 13 
 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกติ 
(บ – ป – น) 

517 494 โครงงานวิจยั 2 2(0-4-2) 
--- --- วิชาเลอืกในหมวดวชิาเลอืกเสรี 3 

 รวมหน่วยกติ 5 
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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 

517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 
(Computer Programming I) 

3(2-2-5) 

ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมลูเบือ้งต้น ผงังาน การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง แถว
ล าดบั แถวล าดบัหลายมติิ ตวัชี ้สายอกัขระ การด าเนินการระดบับิต ฟังก์ชนัและฟังก์ชนัเรียกซ้อนตวัเอง การจดัการ
แฟม้ข้อมลู การทดสอบและการแก้ไขจดุบกพร่อง การพฒันาโปรแกรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา การประยกุต์และ
โครงงาน 

Introduction to computer systems and data processing. Flowchart. Structured programming. 
Array. Multi-dimension array. Pointer. String. Bitwise operators. Function and recursive function. File 
management. Program testing and debugging. Program development for solving problems. Applications 
and projects. 
   

517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2  
(Computer Programming II) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  

ความคิดเชิงวตัถเุบือ้งต้น การหอ่หุ้ม การสร้างคลาส การท างานและสง่สารของคลาส วตัถ ุ การสร้าง
ฟังก์ชนัส าหรับก าหนดคา่เร่ิมต้นและสิน้สดุให้กบัการท างานของคลาส   การสบืทอดคณุสมบตัิ   การท าพหรูุป  การ
โอเวอร์โหลดตวัด าเนินการและฟังก์ชนั ฟังก์ชนัสามญัและฟังก์ชนัแมแ่บบ 

Introduction to object concept. Encapsulation. Class, method and message of class. Object. 
Constructor and destructor function. Inheritance. Polymorphism. Function overloading and operator 
overloading. Generic function and template function. 
   

517 211 โครงสร้างข้อมูล 
(Data Structures) 

4(3-2-7) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

การแทนข้อมลูและตวัด าเนินการส าหรับโครงสร้างแบบเชิงเส้น ลสิต์ กองซ้อน คิว และคิวสองหน้า  การ
แทนข้อมลูและตวัด าเนินการของโครงสร้างเชิงระดบัชัน้และขา่ยงาน รูปต้นไม้ และ กราฟ  การวดัประสทิธิภาพของ
ขัน้ตอนวิธีของการเรียงล าดบัและการค้นหาข้อมลู ปัญหาบนรูปต้นไม้ ปัญหาบนกราฟ การใช้เทคนิคเชิงวตัถกุบัการ
ประยกุต์ใช้โครงสร้างข้อมลู 

Data representation and operators in linear structures: list, stack, queue, and double-ended 
queue. 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. 
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517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 
(Digital Logic Design) 

4(3-2-7) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  520 101 พืน้ฐานทางคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ  
ตรรกะเชิงเลขเบือ้งต้น วงจรดจิิทลัและการประยกุต์ใช้ พีชคณิตแบบบลู สมการเชิงตรรกะ เทคนคิการ

ลดรูปวงจรตรรกะ การวเิคราะห์และออกแบบวงจรเชิงผสมและเชิงล าดบั อปุกรณ์ตรรกะแบบโปรแกรมได้ การ
สงัเคราะห์วงจรรวมด้วยภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์เบือ้งต้น 

Introduction to digital logic. Digital circuits and applications. Boolean algebra. Digital logic 
expression. Logic circuit minimization techniques. Analysis and design of combinational and sequential 
circuits. Programmable logic devices. Introduction to integrated circuits synthesis with a hardware 
description language. 
   

517 213 โครงสร้างเชิงการค านวณแบบไม่ต่อเน่ือง 
(Discrete Computational Structures) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  511 102 แคลคลูสั 2  
พืน้ฐานคณิตศาสตร์  คอมบินาทอริกส์  ฟังก์ชนัก่อก าเนดิและความสมัพนัธ์เวียนเกิด  กราฟ และการ

ประยกุต์   ทฤษฎีรูปต้นไม้และขา่ยงาน  เคร่ืองสถานะจ ากดั 

Mathematics background. Combinatorics. Generating functions and recurrence relations.  
Graphs and applications.  Theory of trees and networks.  Finite state machines. 
   

517 221 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวตัถุ 
(Object-Oriented Software Development) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

กรอบความคดิการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถเุบือ้งต้น  ข้อมลูนามธรรมเชิงวตัถ ุ  การแทนคา่และการสง่
ขา่วสาร การหอ่หุ้ม  การท าพหรูุปและการสบืทอดคณุสมบตัิ  การวเิคราะห์และการออกแบบเชิงวตัถ ุ  รูปแบบการ
ออกแบบ  โปรแกรมควบคมุแบบจ าลองทรรศนะ  โพรโทคอล การสะท้อน การยดึเหน่ียวแบบพลวตั  การโปรแกรม
เชิงคณุสมบตั ิ

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. Aspect-oriented programming. 
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517 222 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ 
(Computer Organization and Interfacing) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  

ความส าคญัของหน่วยความจ าและการอ้างถึงเลขที่อยูห่นว่ยความจ า  การแทนท่ีข้อมลูและรูปแบบการ
ก าหนดเลขที่อยูห่นว่ยข้อมลู  ค าสัง่ภาษาเคร่ือง  กลไกการขดัจงัหวะและกลไกการเรียงทบัซ้อน  การเช่ือมตอ่อปุกรณ์ 
มอเตอร์และเซ็นเซอร์ 

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. 
   

517 241 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Data Communications and Computer Networks) 

4(3-2-7) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

หลกัการสือ่สารข้อมลูและมาตรฐานระบบเปิด     แบบจ าลองอ้างอิงโอเอสไอ      การสื่อสารข้อมลูแบบ
แอนะลอ็กและดิจิทลั สือ่น าสญัญาณและอปุกรณ์ การควบคมุในระดบัการเช่ือมโยงข้อมลู สถาปัตยกรรมเครือข่าย
และโพรโทคอล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์บริเวณเฉพาะที่และบริเวณกว้าง  โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พืน้ฐานเก่ียวกบัการก าหนดที่อยู่  การแบ่งเครือข่ายย่อย  การอ้างช่ือและการจดัเส้นทางในเครือข่าย  
โปรแกรมประยกุต์ด้านเครือขา่ยและบริการบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต พืน้ฐานการบริหารจดัการเครือขา่ย 

Principles of data communications and open system standards. OSI reference model. 
Analog and digital data communications. Transmission media and devices. Data link controls. Computer 
network architectures and protocols. Local area networks and wide area networks. TCP/IP protocol and 
the Internet. Basics of addressing, subnetting, naming, and routing.  Network applications and Internet 
services. Fundamental of computer network management. 
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517 311 การวิเคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวธีิ 
(Algorithm Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

การวเิคราะห์ความซบัซ้อนของขัน้ตอนวิธี วธีิการแก้สมการเวียนเกิด วิธีการออกแบบขัน้ตอนวธีิแบบ
ตา่งๆ รวมทัง้บรูทฟอร์ซ การแบง่และเอาชนะ การลดและเอาชนะ การเขยีนโปรแกรมแบบพลวตั ขัน้ตอนวิธีกรีดี ้
ขัน้ตอนวิธีฮิวรีสติกส์และการประมาณ ขัน้ตอนวิธีทางกราฟ และโครงสร้างข้อมลูขัน้สงู ความซบัซ้อนทางด้านพืน้ท่ี
และเวลา เอ็นพีคอมพลตีเบือ้งต้น ตวัอยา่งที่ใช้ขัน้ตอนวิธีที่กลา่วข้างต้น 

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 that use the aforementioned algorithms. 
   
517 312   ระบบปฏิบัติการ 

(Operating Systems) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 222 องค์ประกอบคอมพวิเตอร์และการเช่ือมตอ่  
การออกแบบและการท าให้เกิดผลของระบบปฏิบตัิการเบือ้งต้น องค์ประกอบของระบบปฏิบตัิการ การ

จดัการโปรเซสและเทรด การประมวลผลแบบพร้อมเพรียงและการสือ่สารระหวา่งโปรเซส   การจดัการหนว่ยความจ า 
การจดัการแฟม้ข้อมลูและอปุกรณ์ ความปลอดภยัในคอมพิวเตอร์ กรณีศกึษา 

Introduction to operating system design and implementation. Operating system components. 
Process and thread management. Concurrent processing and inter-process communications. Memory 
management. File and device management. Computer security. Case studies. 
   

517 313 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
(Computer Architectures) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 222 องค์ประกอบคอมพวิเตอร์และการเช่ือมตอ่  

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การวดัสมรรถนะของคอมพวิเตอร์เชิงปริมาณ การออกแบบชดุค าสัง่ 
ขัน้ตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในการค านวณคณิตศาสตร์ การออกแบบหนว่ยคณิตศาสตร์และตรรกะ การออกแบบ
หนว่ยควบคมุ การออกแบบหนว่ยความจ าแบบเชิงชัน้ หนว่ยรับเข้า/แสดงผลและหนว่ยความจ าส ารอง เทคนิคขัน้สงู
ในการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส าหรับสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 

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. 
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517 314 ทฤษฎกีารค านวณ 
(Theory of Computation) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 213 โครงสร้างเชิงการค านวณแบบไมต่อ่เนื่อง   
แบบจ าลองของการค านวณ  และภาษาสมมลู  เคร่ืองสถานะจ ากดั ออโตเมตาแบบจ ากดัเชิงก าหนด

และเชิงไมก่ าหนด  ภาษาปกติ  ภาษาและไวยากรณ์ไมพ่ึง่บริบท  ออโตเมตาแบบกดลง  เคร่ืองจกัรทวัริง 
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. 
   
517 315 ไมโครโพรเซสเซอร์ 

(Microprocessors) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข  

แนวคิดของไมโครโปรเซสเซอร์ การท างานภายในของไมโครโพรเซสเซอร์  สถาปัตยกรรมชุดค าสัง่ 
สว่นประกอบของระบบ ได้แก่ บสั หนว่ยความจ า และหนว่ยรับเข้า/แสดงผล   การเช่ือมตอ่และการเขยีนโปรแกรมบน
ไมโครโพรเซสเซอร์ 

Concepts of microprocessors. Microprocessor internal operations. Instructions set 
architecture. System components: bus, memory, and input/output.  Microprocessor interfacing and 
programming. 
   

517 321 หลักการภาษาโปรแกรม 
(Principles of Programming Languages) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  
แนวคิดของภาษาโปรแกรมและกรอบแนวคิด ตวัประมวลผลภาษา วากยสมัพนัธ์และความหมาย ชนิด

ข้อมลู การควบคมุล าดบัการท างาน การควบคมุโปรแกรมยอ่ย การศกึษาและ เปรียบเทียบกรอบแนวคิดหลกัของ
ภาษาโปรแกรม 

Concepts of programming languages and paradigms. Language processors. Syntax and 
semantic. Data types. Sequence control. Subprogram control. Study and comparison of major 
programming language paradigms. 
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517 322 การเขียนโปรแกรมหลายกระบวนทัศน์ 
(Multi-Paradigm Programming) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 321 หลกัการภาษาโปรแกรม  
การเปรียบเทียบกรอบความคดิของภาษาโปรแกรม รวมทัง้ภาษาเชิงค าสัง่ ภาษาเชิงวตัถ ุ ภาษาเชิง

หน้าที่ และภาษาเชิงตรรกะ จดุแขง็และจดุออ่นของภาษาโปรแกรมตา่งๆ ทัง้ที่อยูใ่นกรอบความคดิเดยีวกนัและ
ตา่งกนั ลกัษณะชัน้สงูในภาษาโปรแกรมที่มีการใช้อยา่งแพร่หลาย รวมทัง้การเขียนโปรแกรมเชิงสามญัและรีเฟลค
ชนั ภาษาและแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรม การเลอืกใช้ภาษาและเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมที่เหมาะสม 
การพฒันาซอฟต์แวร์ที่ใช้หลายภาษาหรือกรอบความคิด 

Comparison of programming paradigms including imperative, object-oriented, functional, 
and logic programming languages.  Strengths and weaknesses of programming languages both in the 
same and different paradigms.  Advanced features in well-known programming languages including 
generic programming and reflection.  Programming languages and platforms.  Selection of suitable 
programming languages and tools.  Development of software with multiple languages or paradigms. 
   
517 331   ปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

แนวคิดปัญญาประดิษฐ์เบือ้งต้น  วิธีการแก้ปัญหาทางปัญญาประดิษฐ์แบบต่าง  ๆ ได้แก่ ฮิวริสติกส์ 
การค้นหา และการวางแผนงาน    การแทนความรู้   การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ   ได้แก่ การเล่นเกม   ระบบ
ผู้ เช่ียวชาญ   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ   การพิสจูน์ทฤษฏีบท    วิทยาการหุน่ยนต์ 

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 
(Expert Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 331 ปัญญาประดิษฐ์  

ระบบฐานความรู้เบือ้งต้น การออกแบบระบบฐานความรู้ เทคนิคการแทนความรอบรู้ ได้แก่ เฟรม  
กฎเกณฑ์ และขา่ยงานความหมาย  เปลอืก เคร่ืองมือและภาษาของระบบผู้ เช่ียวชาญ   วธีิการอนมุาน การอ้าง
เหตผุลด้วยวิธีย้อนหลงัและลว่งหน้า การแสวงหาความรู้  การอธิบายเหตผุล  กรณีศกึษา การออกแบบและพฒันา
ระบบผู้ เช่ียวชาญ สว่นตอ่ประสานกบัผู้ใช้และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ 

Introduction to Knowledge-Based System. 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. Case studies. Design and development of expert systems. User 
interface and natural language understanding. 
   

517 333 การค านวณเชิงววิัฒนาการ 
(Evolutionary Computation) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 311 การวิเคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวิธี  

วิวฒันาการในลกัษณะกรอบความคิดส าหรับการแก้ปัญหาและการท าให้เหมาะสมที่สดุ  ฮิวรีสติกส์ 
ขัน้ตอนวิธีเจเนติก  การเขียนโปรแกรมเจเนตกิ การค านวณเชิงววิฒันาการแบบโต้ตอบ  ชีวติประดษิฐ์เบือ้งต้น 

Evolution as paradigm for problem-solving and optimization. Heuristics. Genetic algorithm. 
Genetic programming. Interactive evolutionary computation. Introduction to artificial life. 
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517 341 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network Architecture and Technology) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

สถาปัตยกรรมเครือขา่ยคอมพวิเตอร์  ชดุโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี  การเช่ือมโยงระหวา่งเครือขา่ยด้วยทีซีพี/
ไอพี การแบง่เครือขา่ยยอ่ย ระบบช่ือโดเมน การจดัเส้นทางแบบตายตวัและแบบพลวตั โพรโทคอลจดัเส้นทาง การ
สง่ผา่นข้อมลูแบบกระจายและแบบระบกุลุม่ เทคโนโลยีด้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การสือ่สารระยะไกล และรูปแบบ
บริการ พืน้ฐานระบบการค านวณแบบกระจาย เทคโนโลยีในการค านวณบนระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ เครือขา่ย
การสือ่สารส าหรับการค านวณแบบเคลือ่นท่ีและแบบไร้สาย ความปลอดภยัในระบบเครือขา่ยและบริการ เครือขา่ย
สว่นตวัเสมือน หลกัการออกแบบและการบริหารจดัการเครือขา่ย คณุภาพการให้บริการ การจดัการระบบเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 

Computer network architectures. TCP/IP protocol suite. Internetworking with TCP/IP. 
Subnetting. Domain name system. Static and dynamic routing. Routing protocols. Broadcasting and 
multi-casting. Technologies of computer networking, telecommunication and service models. 
Fundamental of distributed computing systems. Computing technologies on computer networks. 
Communication networks for mobile and wireless computing. Network system and service security. 
Virtual private networks. Principles of network design and administration. Quality of service. Computer 
network system management. 
   

517 342 ความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(Computer and Network Security) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241  การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

พืน้ฐานและเปา้หมายของการรักษาความปลอดภยั การประเมินและการจดัการความเสีย่ง การรับรอง
ความปลอดภยั หลกัปอ้งกนัระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย การสร้างและวิเคราะห์ระบบการเข้ารหสัข้อมลู  การ
สือ่สารแบบปลอดภยั  การควบคมุการเข้าถึง การพิสจูน์ตวัจริง ลายมือช่ือดิจิทลั ใบรับรองดิจิทลั การคกุคามและ
ปอ้งกนัระบบ นโยบายและแบบจ าลองความปลอดภยั ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม กรณีศกึษา 

Fundamentals and goals of security. Risks assessment and management. Security 
assurance. Computer system and network protection principles. Construction and analysis of 
cryptosystems. Secure communications. Access controls. Authentications. Digital signatures. Digital 
certifications. System threats and protections. Security policies and models. Legal issues and ethics. 
Case studies.   
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517 343 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network Programming) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยกุต์ส าหรับเครือขา่ย สถาปัตยกรรมแบบผู้ รับ/ผู้ให้บริการ และ

สถาปัตยกรรมแบบเทา่เทียมกนั โพรโทคอลในชัน้ประยกุต์และโปรแกรมประยกุต์ด้านเครือขา่ย สถาปัตยกรรม ชนิด 
และโปรเซสของผู้ให้บริการ ระบบปฏิบตัิการ ระบบยอ่ยส าหรับการสือ่สารข้อมลู และการเรียกใช้บริการของระบบที่
เก่ียวข้อง บริการในชัน้สง่ผา่นข้อมลูและชัน้เครือขา่ย โพรโทคอลสือ่สารข้อมลูแบบที่ต้องมกีารสร้างการเช่ือมตอ่และ
แบบที่ไมต้่องมกีารสร้างการเช่ือมตอ่ การเขียนโปรแกรมแบบซอ็กเก็ต กระบวนงานเรียกระยะไกล ระเบียบวธีิการ
เรียกระยะไกลของจาวา คอร์บา เทคนิค การออกแบบ และการพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนเครือขา่ย  

Architectures of network applications, client/server and peer-to-peer. Application layer 
protocols and network applications. Server architectures, types and processes. Operating systems, 
communication subsystems and related system calls. Transport and network layer services. Connection-
oriented and connectionless protocols. Socket programming. Remote procedure calls. Remote Method 
Invocation of Java. Corba. Network application programming techniques, design, and implementation. 
   

517 351 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 
(Computer Graphics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
     517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

 

หลกัการพืน้ฐานและอลักอริทมึซึง่เป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ล าดบัการท างานทางด้าน
กราฟิกส์ กระบวนการแรสเตอร์ การแสดงผลปฐมฐานกราฟิกส ์ วิวพอร์ต การเปลีย่นแปลงเชิงสมัพนัธ์ทางด้าน
เรขาคณิต  การโปรแกรมกราฟิกส์ 2 มิติ และ 3 มิต ิ การให้แสงและระดบัส ี การแทนซนีกราฟ การสร้าง
ภาพเคลือ่นไหวด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น หวัข้อที่นา่สนใจด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

Fundamental principles and algorithms underlying computer graphics. 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. Interesting topics in computer graphics. 
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517 352 การประมวลผลภาพดิจทิัล 
(Digital Image Processing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

แนวคิดพืน้ฐานในกระบวนการประมวลผลภาพดิจิทลั การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การบรูณะภาพ 
การบีบอดัภาพ การหาขอบภาพ การแบง่สว่นภาพ หวัข้อที่นา่สนใจด้านการประมวลภาพดจิิทลั 

Fundamental concepts of digital image processing.  Image transformation. Image 
enhancement. Image restoration. Image compression. Edge detection. Image segmentation. Interesting 
topics in digital image processing. 
   

517 353 สื่อประสมดิจทิัล 
(Digital Multimedia) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

ภาพรวมของเทคโนโลยีสือ่ประสมดิจิทลัและการประยกุต์ใช้งาน การสร้างสือ่ประสมและตวัแทนข้อมลู
สือ่ประสมชนิดตา่งๆ ได้แก่ ภาพกราฟิกส์ รูปภาพ เสยีง วิดีโอ และภาพเคลือ่นไหว สือ่ประสมแบบปฏิสมัพนัธ์ 
เคร่ืองมือในการโปรแกรมสือ่ประสม การบีบอดัข้อมลูสือ่ประสม การสือ่สาร การน าสง่เนือ้หา และมาตรฐานของสือ่
ประสม 

Digital multimedia technology overview and applications. Multimedia authoring and data 
representations: graphics, images, audio, video, and animation. Interactive multimedia. Multimedia 
programming tools. Multimedia data compressions. Multimedia communications, content delivery, and 
standards. 
   

517 391 วิธีการวจิัย 
(Research Methods) 

1(1-0-2) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
การวเิคราะห์ปัญหา ขัน้ตอนและการวางแผนการวจิยัเบือ้งต้น การก าหนดระบบคอมพวิเตอร์ การ

เตรียมข้อมลูและการพฒันาโปรแกรม การบ ารุงรักษาโปรแกรม การประเมินผลงานวจิยั วิธีรายงานการวจิยั การ
จดัท าเอกสารและการอ้างอิง การน าเสนอทางวิชาการ 

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. 
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517 411 วิธีการเชงิตวัเลข 
(Numerical Methods) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  511 102  แคลคลูสั 2  
วิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ จดุลอยตวั การวิเคราะห์ความแมน่  การประมาณและการประมาณคา่

ในช่วง  วิธีท าซ า้  การหาอนพุนัธ์และการอินทิเกรตเชิงตวัเลข  การหาค าตอบเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนพุนัธ์  ระบบ
สมการ การแปลงและการวิเคราะห์แบบฟเูรียร์  สมการโลจิสติกและเคออส  ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้แก้ปัญหาทางพีชคณิต
และคณิตศาสตร์ 

Computation approach to mathematics. Floating points. Accuracy analysis. Approximation 
and interpolation. Iterative methods. Numerical differentiation and integration. Numerical solutions to 
differential equations. System of equations. Fourier transformation and analysis. Logistic equation and 
Chaos. Software for algebra and mathematics. 
   

517 412 คอมพวิเตอร์โมเดลและการจ าลอง 
(Computer Modeling and Simulation) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  

การสร้างแบบจ าลองและการจ าลองของปรากฎการณ์ทางสงัคมและธรรมชาติ วิธีการของความ
แตกตา่งจ ากดัและองค์ประกอบจ ากดั เซลลลูา่ร์ออโตมาตาและกรอบความคดิที่เป็นมลัตเิอเจนท์ ระบบการจดัการ
ตนเอง เคออสและแฟร็กทลั ทฤษฎีความซบัซ้อนของระบบเบือ้งต้น 

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. 
   

517 413 การออกแบบระบบฝังตัวและระบบเวลาจริง 
(Embedded and Real-time System Design) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 312 ระบบปฏิบตัิการ 
     517 313 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

องค์ประกอบของระบบฝังตวัและระบบเวลาจริง การสงัเคราะห์ระบบฝังตวัและระบบเวลาจริง การสร้าง
ตวัแบบระบบ ความเช่ือถือได้และความคงทนตอ่ความเสยีหาย การท างานแบบพร้อมกนัและการโปรแกรมแบบ
พร้อมกนั การจดัก าหนดการ  ตวัอยา่งของระบบฝังตวัและระบบเวลาจริง เคร่ืองมือออกแบบ หวัข้อวจิัยปัจจบุนัใน
ระบบแบบฝังตวัและระบบเวลาจริง 

Embedded and real-time system components. Embedded and real-time system synthesis. 
System modeling. Reliability and fault tolerance. Concurrency and concurrent programming. Scheduling.  
Examples of embedded and real-time systems. Design tools. Current research topics in embedded and 
real-time systems. 
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517 414 ขัน้ตอนวิธีและสถาปัตยกรรมแบบขนาน 
(Parallel Architectures and Algorithms) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 311 การวิเคราะห์และการออกแบบขัน้ตอนวิธี 
     517 313 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

สถาปัตยกรรมแบบขนานเบือ้งต้น  สถาปัตยกรรมเครือขา่ยแบบตายตวั ได้แก่ แถวล าดบัเชิงเส้น 
ไฮเปอร์คิวป์ เมช ขา่ยงานผีเสือ้ ต้นไม้ และกราฟ สถาปัตยกรรมและขัน้ตอนวิธีแบบซิสโตลกิ ขัน้ตอนวิธีแบบขนาน
ส าหรับการเรียงล าดบั ขัน้ตอนวิธีแบบขนานเชิงคณิตศาสตร์ การแปลงฟาสต์ฟเูรียร์ การแปลงโคซายน์ไมต่อ่เนื่อง 
ขัน้ตอนวิธีการจดัเส้นทางบนเครือขา่ยแบบตา่งๆ   แบบจ าลองการท างานแบบขนานแบบตา่งๆ หวัข้อวิจยัปัจจบุนั 

Introduction to parallel architectures. Fixed network architectures: linear arrays, hypercube, 
mesh, butterfly network, tree and graphs. Systolic architectures and algorithms. Parallel sorting 
algorithms. Parallel arithmetic algorithms. Fast fourier transform. Discrete cosine transform.  Routing 
algorithms on various networks. Various parallel models.  Current research topics. 
   

517 415 การค านวณแบบสมรรถนะสูง 
(High Performance Computing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 313 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  

การวเิคราะห์ การออกแบบ และการท าให้เกิดผลของการค านวณสมรรถนะสงู สถาปัตยกรรมแบบ
ขนาน อลักอริทมึแบบขนาน ภาษาการโปรแกรมแบบขนานและแพลตฟอร์ม ประเด็นเร่ืองสมรรถนะ การประยกุต์
ด้านวิทยาการและวศิวกรรมเชิงค านวณ หวัข้อวิจยัปัจจบุนั 

Analysis, design and implementation of high performance computing. Parallel architectures. 
Parallel algorithms. Parallel programming languages and platforms. Performance issues. Computational 
science and engineering applications. Current research topics. 
   

517 431 การเรียนรู้ของเคร่ืองกล 
(Machine Learning) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

พืน้ฐานการเรียนรู้ของเคร่ืองกล  การเรียนรู้แบบมีการสอน การเรียนรู้แบบไมม่ีการสอน การเรียนรู้แบบ
เสริมก าลงั  การเรียนรู้ทางสถิติ ทฤษฎีการเรียนรู้ การวิจยัและพฒันาในปัจจบุนั 

Fundamentals of machine learning. Supervised learning. Unsupervised learning. 
Reinforcement learning. Statistical learning. Learning theory. Current research and development. 
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517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ
(Natural Language Processing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 211 โครงสร้างข้อมลู  

แนวคิดของภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์หนว่ยค าและโครงสร้างประโยคเชิงวากยสมัพนัธ์ เทคนคิการ
วิเคราะห์ค า การแทนความหมายของประโยค การวเิคราะห์และสร้างความเก่ียวพนัระหวา่งประโยค การประมวลผล
ข้อมลูเสยีง 

Concepts of natural language. Lexical and syntax analysis. Parsing techniques. Semantics 
of sentences. Analysis and relation creation between sentences. Speech processing. 
   
517 441    การค านวณแบบกระจาย 

(Distributed Computing) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
หลกัการของการค านวณแบบกระจาย การออกแบบระบบแบบกระจาย ประเด็นในการสือ่สาร การ

ประสานงาน ความพร้อมกนั ความคงทนตอ่ความเสยีหาย ความเป็นท้องถ่ิน ความขนานกนั ความปลอดภยั การ
วิเคราะห์สมรรถนะ การประยกุต์ด้านการกระจาย หวัข้อวจิยัและเทคโนโลยีในปัจจบุนั 

Principles of distributed computing. Design of distributed systems. Issues in 
communications, coordination, synchronization. Fault-tolerance. Locality. Parallelism. Security. 
Performance analysis. Distributed applications. Current research topics and technologies. 
   

517 442 การค านวณแบบพบทั่วไป 
(Ubiquitous Computing) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยีเครือข่ายทัง้แบบใช้สายและไร้สาย อุปกรณ์ส าหรับการค านวณแบบพบทัว่ไป ตวัเช่ือมต่อ
และวิธีของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัอปุกรณ์ โปรแกรมประยกุต์ หรือสิง่แวดล้อมของการค านวณแบบพบทัว่ไป 
โครงสร้างพืน้ฐานและสถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ของการค านวณแบบพบทั่วไป วิธีการ
ประเมินผลส าหรับการค านวณแบบพบทัว่ไป ประเด็นทางสงัคมและสิง่ที่เก่ียวข้องโดยทัว่ไปของการค านวณแบบพบ
ทัว่ไป 

Wired and wireless technologies. Devices for ubiquitous computing. Interfaces and modes 
of interactions between people and ubiquitous computing devices, applications or environments. 
Infrastructures and architectures for supporting ubiquitous computing applications. Evaluation 
methodologies for ubiquitous computing. Social issues and general implications of ubiquitous 
computing. 
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517 443   การออกแบบและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Network Design and Administration) 

3(2-2-5) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
ชนิดของอุปกรณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อ  การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

เครือขา่ย โพรโทคอลจดัเส้นทาง การออกแบบและการตัง้คา่ระบบสวิตช่ิง เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่เสมือน เครือข่าย
สว่นตวัเสมือน เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายบริเวณกว้าง การตัง้ค่าอปุกรณ์จดัเส้นทางและการจดัการอปุกรณ์ใน
ระบบเครือขา่ย การติดตัง้ การตัง้คา่ และการบริหารจดัการเคร่ืองผู้ใช้บริการและเคร่ืองผู้ให้บริการ การตัง้ค่าควบคมุ
การเข้าถึง วิธีการบริหารความผิดพลาดและการประเมินความนา่เช่ือถือของระบบ การจดัการบญัชีระบบ การบริหาร
ประสทิธิภาพและความปลอดภยั เคร่ืองมือและโพรโทคอลมาตรฐานส าหรับบริหารจดัการเครือขา่ย กรณีศกึษา 

Types of network devices and interconnection. Network topology analysis and design. 
Routing protocols. Design and configuration of switching system, virtual local area network, virtual 
private network, wireless network, and wide area network. Router configuration and network device 
management. Installation, configuration, and administration of network clients and servers. Access 
control lists configuration. Fault management methods and evaluation of system reliability. System 
accounting management.  Performance and security management. Tools and network management 
standard protocols for network management. Case studies. 
   
517 444 เครือข่ายและการสื่อสารไร้สาย 

(Wireless Communication and Network) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีการสือ่สารไร้สายเบือ้งต้น  โพรโทคอลการสือ่สารและเครือขา่ยไร้สาย สถาปัตยกรรมและ

ชนิดของเครือขา่ยไร้สาย  มาตรฐานการสือ่สารไร้สาย เครือขา่ยแบบเฉพาะกิจ  ความปลอดภยัในระบบไร้สาย 
อปุกรณ์ส าหรับเครือขา่ยไร้สาย การติดตัง้ระบบเครือขา่ยไร้สาย 

Introduction to wireless communication techonology.  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 installation. 
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517 445 เครือข่ายเซน็เซอร์ไร้สาย 
(Wireless Sensor Networks) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
เครือขา่ยเซ็นเซอร์เบือ้งต้น แพลตฟอร์มของเซ็นเซอร์  การออกแบบและการจดัวางเครือขา่ยเซ็นเซอร์  

เทคนิคการค านงึถงึข้อจ ากดัของแบนด์วิดท์และพลงังาน    การควบคมุเครือขา่ยและการจดัเส้นทาง  การประมวลผล
สารสนเทศร่วมกนั  ความปลอดภยัของโครงสร้างพืน้ฐาน  การเขยีนโปรแกรมส าหรับเซ็นเซอร์ 

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 การค านวณแบบกริดและกลุ่มเมฆ 

(Grid and Cloud Computing) 
3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 241 การสือ่สารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  
การค านวณแบบกริดเบือ้งต้น เว็บเซอร์วิสและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง เทคโนโลยีเชิงวตัถแุบบกระจายที่

เก่ียวข้อง  มิดเดิลแวร์ที่จ าเป็น การบริการและการพฒันาของกริดและกลุม่เมฆ สถาปัตยกรรมการค านวณแบบกริด 
สถาปัตยกรรมการค านวณแบบกลุม่เมฆ การท าเสมือนจริงด้านตา่งๆ ได้แก่ ซีพีย ู  เครือขา่ย ระบบจดัเก็บ  ประเด็น
ด้านความปลอดภยัและภาวะสว่นตวั   การท าแมบรีดิวซ์เบือ้งต้น กรณีศกึษา 

Introduction to Grid Computing. Web Services and related technologies. Related distributed 
object technologies. Necessary middlewares. Grid and cloud services and development. Grid 
computing architectures. Cloud computing architectures. Various virtualizations: CPU, network, storage 
systems. Security and privacy issues. Introduction to MapReduce.  Case studies. 
   

517 451 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
(Computer Vision) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
     517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

 

การสร้างและจดัการภาพเบือ้งต้น การสกดัลกัษณะเดน่ การเคลือ่นไหว การติดตามวตัถ ุ การ
ประมวลผลวีดีทศัน์ การรู้จ าวตัถ ุหวัข้อวจิยัในปัจจบุนั 

Introduction to image formation and manipulation. Feature extraction. Motion. Object 
tracking. Video processing. Object recognition. Current research topics. 
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517 452 สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนจีพีย/ูเอพีย ู
(GPU/APU Architecture and Programming) 

3(3-0-6) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
     517 112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

 

สถาปัตยกรรมของจีพียู/เอพียูเบือ้งต้น ความส าคญัของการเขียนโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู การเขียน
โปรแกรมโอเพนซีแอล การท าให้เหมาะสมที่สุดและการก าจัดข้อผิดพลาดของโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู การ
ประยกุต์ใช้งานจีพีย/ูเอพียขูัน้สงู 

Introduction to GPU/APU architecture. Significance of GPU/APU programming. OpenCL 
programming. Optimizing and debugging a GPU/APU-based program. Advanced applications of 
GPU/APU. 
   
517 481 เร่ืองคัดเฉพาะทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 1 

(Selected Topics in Computer Theory and Application I)   
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางทฤษฎีคอมพวิเตอร์และการประยกุต์ 
Topics of current interest in computer theory and application. 

   
517 482 เร่ืองคัดเฉพาะทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 2 

(Selected Topics in Computer Theory and Application II)   
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางทฤษฎีคอมพวิเตอร์และการประยกุต์ 
Topics of current interest in computer theory and application. 

   
517 483 เร่ืองคัดเฉพาะทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 3 

(Selected Topics in Computer Theory and Application III)   
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางทฤษฎีคอมพวิเตอร์และการประยกุต์ 
Topics of current interest in computer theory and application. 

   
517 484 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่าย 1 

(Selected Topics in Network Engineering and Technology I) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย 
Topics of current interest in network engineering and technology. 
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517 485 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่าย 2 
(Selected Topics in Network Engineering and Technology II) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย 
Topics of current interest in network engineering and technology. 

   
517 486 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยเีครือข่าย 3 

(Selected Topics in Network Engineering and Technology III) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมและเทคโนโลยีเครือขา่ย 
Topics of current interest in network engineering and technology. 

   
517 487 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศ 1 

(Selected Topics in Information Engineering I) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศ 
Topics of current interest in information engineering. 

   
517 488 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศ 2 

(Selected Topics in Information Engineering II) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศ 
Topics of current interest in information engineering. 

   
517 489 เร่ืองคัดเฉพาะทางวิศวกรรมสารสนเทศ 3 

(Selected Topics in Information Engineering III) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์  
เร่ืองที่นา่สนใจทางวศิวกรรมสารสนเทศ 
Topics of current interest in information engineering. 
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517 493 โครงงานวิจัย 1 
(Research Project I) 

1(0-2-1) 

 เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
   วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U 

 

ศึกษาหัวข้อวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการอนุมัติจากภาควิชา การจัดเตรียมโครงร่าง
งานวิจยั และน าเสนอ 

Study of the computer science topics approved by the department. Research proposal 
preparation and presentation. 
   
517 494 โครงงานวิจัย 2 

(Research Project II) 
2(0-4-2) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  517 493 โครงงานวจิยั 1  
 เง่ือนไข :  วิชานีว้ดัผลเป็น S หรือ U  

การวจิยัในหวัข้อวิจยัที่ได้เสนอในวิชา 517 493 โครงงานวจิยั 1  เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานวิจยั 
Research on topics proposed in 517 493 Research Project I. Report writing and research 

presentation. 
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