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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

     นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 101 หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  

หนวยกิต  โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  137  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา  101 หนวยกิต  ประกอบดวย 3 กลุมวิชา 

   2.1 วิชาเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  จํานวน 3 หนวยกิต   เปนวิชาท่ีปรับพ้ืนฐานความรู

ใหกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาพรอมท่ีจะศึกษาวิชาแกนทางคณิตศาสตร ผลการศึกษาท่ีไดจากการ

เรียนรายวิชาในกลุมนี้เปนแบบ S หรือ U และไมนับหนวยกิต 

511 100  ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส             3*(3-0-6) 

    (Precalculus) 

  2.2 วิชาแกน   จํานวน 22 หนวยกิต ประกอบดวย 
511 108  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1          3(3-0-6) 
    (Calculus for Computational Scientists I) 
511 109  แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2          3(3-0-6) 
    (Calculus for Computational Scientists II) 
511 242   พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต            3(3-0-6) 
     (Linear Algebra with Applications)   
514 107  ฟสิกสพ้ืนฐาน                                            4(4-0-8) 
       (Fundamental Physics) 
515 232  ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร        3(3-0-6) 
     (Probability for Computer Scientist) 
517 213  โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง          3(3-0-6) 
    (Discrete Computational Structures) 
520 215   การเขียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับขอมูลขนาดใหญ   3(2-2-5) 
    (Programming Statistical Learning for Big Data)   

  2.3 วิชาเฉพาะดาน จํานวน 64 หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้ 
517 121   ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1           4(2-4-6) 
    (Computer Programming Skill I) 
517 122  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2          4(2-4-6) 
    (Computer Programming Skill II) 
517 211  โครงสรางขอมูล                 4(3-2-7) 

    (Data Structures)  
* หมายถึง ไมนับหนวยกิต 
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517 212  การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข            4(3-2-7) 
     (Digital Logic Design)  
517 221   การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ             3(2-2-5) 
    (Object-Oriented Software Development) 
517 222  โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร          4(3-2-7) 
          (Computer Organization and Architecture)  
517 241  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร         4(3-2-7) 
    (Data Communications and Computer Networks) 
517 311  การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธี          3(3-0-6) 
    (Algorithm Analysis and Design) 
517 312  ระบบปฏิบัติการ                 3(3-0-6) 
    (Operating Systems)  
517 313  ทฤษฎีการคํานวณ                3(3-0-6) 
    (Theory of Computation)  
517 321  หลักการภาษาโปรแกรม               3(3-0-6) 
    (Principles of Programming Languages) 
517 391  วิธีการวิจัย                  3(3-0-6) 
    (Research Methods) 
517 493  โครงงานวิจัย 1                 1(0-2-1) 
    (Research Project I)  
517 494  โครงงานวิจัย 2                 2(0-4-2) 
    (Research Project II) 
520 101  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ            3(3-0-6) 

    (Foundation of Computer and Informatics) 
520 212  กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6) 
    (Laws and Ethics in Information Technology) 
520 221  ระบบฐานขอมูล                     4(3-2-7) 
    (Database Systems) 
520 351  การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการออกแบบ       3(3-0-6) 

สวนตอประสาน  
    (Human Computer Interaction and Interface Design)   
520 361   การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน          3(3-0-6) 
    (System Analysis and Design) 

520 362   วิศวกรรมซอฟตแวร                  3(3-0-6) 

     (Software Engineering) 
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  2.4  วิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต กําหนดใหเลือกศึกษารายวิชาเลือกไดทุก

รายวิชาใน 5 กลุมวิชาตอไปนี้ โดยนักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาในกลุม 2.4.1 กลุมวิชาทักษะ

นักพัฒนา (Developer Skills) จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

   2.4.1  กลุมวิชาทักษะนักพัฒนา (Developer Skills) จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

517 323  ความชํานาญในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา       3(3-0-6) 

    (Programming Expertise in Java) 

517 324  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี       3(3-0-6) 

     (Mobile Application Development) 

517 325  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับหลายแพลตฟอรม      3(3-0-6) 

     (Multi Platform Application Development) 

517 343  การเขียนโปรแกรมบนเครือขายคอมพิวเตอร         3(2-2-5) 

     (Computer Network Programming) 

517 351   คอมพิวเตอรกราฟกส               3(3-0-6) 

    (Computer Graphics) 

520 326  การออกแบบระบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล       3(3-0-6) 

    (Database System Design and Implementation) 

520 341  เทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมบนเครือขายอินเทอรเน็ต     3(2-2-5) 

     และเวิลดไวดเว็บ     

     (Internet and World Wide Web Technology and Programming) 

520 451   การออกแบบและพัฒนาเกม             3(3-0-6) 

    (Game Design and Development) 

   2.4.2  กลุมวิชาปญญาของเครื่องกล (Machine Intelligence) 

517 331   ปญญาประดิษฐ                                           3(2-2-5) 

           (Artificial Intelligence)                     

517 332   ระบบผูเชี่ยวชาญ                 3(3-0-6) 

    (Expert Systems) 

517 333   การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ              3(3-0-6) 

    (Evolutionary Computation) 

517 431  การเรียนรูของเครื่องกล               3(3-0-6) 

    (Machine Learning) 

517 432  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ             3(3-0-6) 

    (Natural Language Processing) 
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517 451  คอมพิวเตอรวิทัศน                3(3-0-6) 

    (Computer Vision) 

520 333  การทําเหมืองขอมูล                 3(3-0-6) 

    (Data Mining)  

520 421  การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ            3(3-0-6) 

    (Information Storage and Retrieval) 

   2.4.3  กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Hardware and Computer 

     Architecture) 

517 314  ไมโครโพรเซสเซอร                3(3-0-6) 

    (Microprocessors) 

517 411  การออกแบบระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง         3(3-0-6) 

    (Embedded and Real-time System Design) 

517 412   การคํานวณแบบสมรรถนะสงู             3(3-0-6) 

    (High Performance Computing) 

517 452  สถาปตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู      3(3-0-6)  

     (GPU/APU Architecture and Programming) 

   2.4.4  กลุมวิชาเครือขายและระบบ (Networks and Systems) 

517 341  สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 

    (Computer Network Architecture and Technology) 

517 342  ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย       3(2-2-5) 

     (Computer and Network Security)  

517 441   การคํานวณแบบกระจาย              3(3-0-6) 

     (Distributed Computing) 

517 442  การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 

     (Computer Network Design and Administration) 

517 443  เครือขายเซ็นเซอรไรสาย              3(3-0-6) 

     (Wireless Sensor Networks)  

   2.4.5  กลุมวิชาการประยุกตใชและเทคโนโลยีอุบัติใหม (Applications  Emerging 

     Technology)  

517 352   การประมวลผลภาพดิจิทัล              3(3-0-6) 

     (Digital Image Processing) 
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517 353   สื่อประสมดิจิทัล                 3(3-0-6) 

    (Digital Multimedia) 

517 361  อินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง             3(3-0-6) 

    (Internet of Things) 

517 444   ระบบการคํานวณแบบกลุมเมฆ             3(3-0-6) 

    (Cloud Computing Systems) 

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

    (Selected Topics in Computer Science I) 

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

    (Selected Topics in Computer Science II) 

517 483   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science III) 

517 484   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science IV) 

517 485   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science V) 

517 486   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science VI) 

517 487   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7         3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Computer Science VII) 

517 488   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 8         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Computer Science VIII) 

517 489   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 9         3(2-2-5) 

    (Selected Topics in Computer Science IX) 

517 495  การฝกงาน             3(ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง) 

    (Practical Training)  

520 354  ความเปนจริงเสมือนและผสม             3(3-0-6) 

    (Virtual and Mixed Reality)    

520 356  ความเปนผูประกอบการใหมดานนวัตกรรม สําหรับนักวิทยาศาสตร  3(3-0-6)   

     (Innovative Startup Entrepreneurship for Scientists) 

520 357  นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการสรางตนแบบผลิตภัณฑ        3(2-2-5)   

          (Digital Innovation for Product Prototyping) 



77 

 

  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

  ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือรายวิชาของสถาบัน

อ่ืนๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษา

รายวิชาในวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะ จะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะ

ดานและวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะดวย เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ   การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิต 

     รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 100 ความรูพ้ืนฐานสําหรับแคลคูลัส  3**(3-0-6) 

511 108 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 1 3(3-0-6) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 4(2-4-6) 

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 17 

 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 109 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2 3(3-0-6) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 4(2-4-6) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

รวมจํานวน 19 

 

หมายเหตุ ** ไมนับหนวยกิต  
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

515 232 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

517 211 โครงสรางขอมูล 4(3-2-7) 

517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 4(3-2-7) 

517 213 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

520 215 การเขียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสถิติสําหรับขอมูล

ขนาดใหญ 

3(2-2-5) 

รวมจํานวน 20 

 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 

517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4(3-2-7) 

517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 4(3-2-7) 

520 221 ระบบฐานขอมูล 4(3-2-7) 

รวมจํานวน 21 

 

 

 

 

 



80 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

517 311 การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

517 312 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

517 321 หลักการภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

520 212 กฎหมายและจรรยาบรรณสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

520 361 การวิเคราะหและการออกแบบระบบงาน 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 3 

รวมจํานวน 21 

 

 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

517 313 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 

517 391 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 

520 351 การปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรและการ

ออกแบบสวนตอประสาน 

3(3-0-6) 

520 362 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

--- --- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะ

วิทยาศาสตร 

3 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

517 493 โครงงานวิจัย 1 1(0-2-1) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 6 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 13 

 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

517 494 โครงงานวิจัย 2 2(0-4-2) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสร ี 3 

รวมจํานวน 5 
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คําอธิบายรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
 

 

517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                                        4(2-4-6) 

(Computer Programming Skill I) 

 

ระบบคอมพิวเตอรและการประมวลผลขอมูลเบื้องตน ผังงาน การเขียนโปรแกรม

แบบโครงสราง ตัวดําเนินการทางเลขคณิตและตรรกศาสตร ประโยคกําหนดเง่ือนไข การวน

ซํ้า การซอนเง่ือนไขและการซอนการวนซํ้า แถวลําดับ แถวลําดับหลายมิติ ตัวชี้ สายอักขระ 

ฟงกชัน การทดสอบและการแกไขจุดบกพรอง การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชในการแกปญหา 

เทคนิคในการเขียนโปรแกรมสําหรับปญหาท่ีซับซอน 

Introduction to computer systems and data processing. Flowchart. 

Structured programming. Arithmetic and logical operators. Conditional 

statements. Loops. Nested conditional statements and loops. Array. Multi-

dimensional array. Pointer. String. Function. Program testing and debugging. 

Program development for problem solving. Programming techniques for 

solving complex problems. 
 

   

517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2                                    4(2-4-6) 

(Computer Programming Skill II) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

 หรือ 517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

 

ความคิดเชิงวัตถุเบื้องตน การหอหุม การสรางคลาส การทํางานและการสงสารของ

คลาส วัตถุ การสราง ฟงกชันสําหรับกําหนดคาเริ่มตนและสิ้นสุด การสืบทอดคุณสมบัต ิ

การทําพหุรูป การโอเวอรโหลดฟงกชันและตัวดําเนินการ ฟงกชันสามัญ เทคนิคการเขียน

โปรแกรมสําหรับปญหาท่ีซับซอน 

Introduction to object concept. Encapsulation. Class, method, and 

message of class. Object. Constructor and destructor functions. Inheritance. 

Polymorphism. Function overloading and operator overloading. Generic 

function. Programming techniques for solving complex problems. 
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517 211 โครงสรางขอมูล                                                                  4(3-2-7)                                            
(Data Structures) 

  

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  
การแทนขอมูลและตัวดําเนินการสําหรับโครงสรางแบบเชิงเสน ประกอบดวย ลิสต 

สแตก คิว และคิวสองหนา  การแทนขอมูลและตัวดําเนินการของโครงสรางเชิงระดับชัน้
และขายงานประกอบดวย รูปตนไม และ กราฟ  การวัดประสิทธิภาพของข้ันตอนวิธีของ
การเรียงลําดับและการคนหาขอมูล ปญหาบนรูปตนไมและบนกราฟ การประยุกตใชเทคนิค
เชิงวัตถุเพ่ือนําโครงสรางขอมูลไปใชงาน 

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. 

 
   

517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข                                               4(3-2-7) 
(Digital Logic Design) 

 

 วิชาบังคับกอน : 520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  
ตรรกะเชิงเลขเบื้องตน วงจรดิจิทัลและการประยุกต พีชคณิตแบบบูล สมการเชิง

ตรรกะ เทคนิคการลดรูปวงจรตรรกะ การวิเคราะหและออกแบบวงจรเชิงผสมและเชิง
ลําดับ อุปกรณตรรกะแบบโปรแกรมได การสังเคราะหวงจรรวมดวยภาษาอธิบายฮารดแวร
เบื้องตน 

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 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง                                     3(3-0-6) 
(Discrete Computational Structures) 

 

 วิชาบังคับกอน : 511 102 แคลคูลัส 2 
 หรือ 511 109 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา 2 

 

พ้ืนฐานคณิตศาสตร  คอมบินาทอริกส  ฟงกชันกอกําเนิดและความสัมพันธเวียนเกิด  
กราฟและการประยุกต   ทฤษฎีรูปตนไมและขายงาน  เครื่องสถานะจํากัด 

Mathematics background. Combinatorics. Generating functions and 
recurrence relations.  Graphs and applications.  Theory of trees and 
networks.  Finite state machines. 
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517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ                                                  3(2-2-5) 

(Object-Oriented Software Development) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล 

 หรือ 520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต 

 

กรอบความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน ขอมูลนามธรรมเชิงวัตถุ การแทน

คาและการสงขาวสาร การหอหุม  การทําพหุรูปและการสืบทอดคุณสมบัติ  การวิเคราะห

และการออกแบบเชิงวตัถุ  รูปแบบการออกแบบ  โปรแกรมควบคุมแบบจําลองทรรศนะ  

โพรโทคอล การสะทอน การยึดเหนี่ยวแบบพลวัต  การโปรแกรมเชิงคุณสมบัติ 

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. 

   

517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร                                    4(3-2-7) 

(Computer Organization and Architecture) 

 

 วิชาบังคับกอน : (1) 517 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

       517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข  

 หรือ (2) 517 121 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

                          517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 

 

แบบจําลองการทํางานและสวนประกอบของคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมแบบจัดเก็บ

โปรแกรม วงรอบคําสั่ง สถาปตยกรรมชุดคําสั่ง ภาษาเครื่องและแอสเซมบลี ภาวะการ

กําหนดตําแหน งท่ีอยู  การออกแบบตัวประมวลผล ข้ัน พ้ืนฐานและข้ันสู ง ระบบ

หนวยความจํา หนวยความจําแคช ระบบรับเขา/แสดงผลและการตอเชื่อม การขัดจังหวะ 

การเขาถึงหนวยความจําโดยตรง หนวยเก็บขอมูลทุติยภูมิ ความสําคัญและกรณีศึกษาของ

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

Computer model and components. Stored-program architecture. 

Instruction cycle. Instruction set architecture. Machine and assembly 

languages. Addressing modes. Basic and advance processor designs. Memory 

systems. Cache memory. Input/output systems and interfacing. Interrupts. 

Direct Memory Access. Secondary storage units. Significances and case 

studies of operating systems for computers. 
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517 241 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                                  4(3-2-7) 
(Data Communications and Computer Networks) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
  520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 

 

หลักการของการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด   แบบจําลองอางอิงโอเอสไอ      
การสื่อสารขอมูลแบบแอนะล็อกและดิจิทัล สื่อนําสัญญาณและอุปกรณ การควบคุมใน
ระดับการเชื่อมโยงขอมูล สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและโพรโทคอล  เครือขาย
คอมพิวเตอรบริเวณเฉพาะท่ีและบริเวณกวาง โพรโทคอลทีซีพี/ไอพีและเครือขาย
อินเทอรเน็ต พ้ืนฐานเก่ียวกับการกําหนดท่ีอยู การแบงเครือขายยอย การอางชื่อและการจัด
เสนทางในเครือขาย  โปรแกรมประยุกตดานเครือขายและบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 

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. 

 

517 311 การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธ ี                                   3(3-0-6) 
(Algorithm Analysis and Design) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล 
                  *517 213 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง 
          *อาจเรียนพรอมกันได 

 

การวิเคราะหความซับซอนของข้ันตอนวิธี วิธีการแกสมการเวียนเกิด การออกแบบ
ข้ันตอนวิธีแบบตางๆรวมท้ัง การแบงและเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต  ข้ันตอน
วิธีกรีดี้ ข้ันตอนวิธีฮิวรีสติกสและการประมาณ ข้ันตอนวิธีทางกราฟ และโครงสรางขอมูลข้ัน
สูง ความซับซอนทางดานพ้ืนท่ีและเวลา เอ็นพีคอมพลีตเบื้องตน  ตัวอยางท่ีใชข้ันตอนวิธีท่ี
กลาวขางตน 

Complexity analysis of algorithms. Methods of solving recurrence 
equations. Various algorithm design techniques including divide 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. 
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517 312   ระบบปฏิบัติการ                                                                  3(3-0-6) 
(Operating Systems) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 222 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  
การออกแบบและการทําใหเกิดผลของระบบปฏิบัติการเบื้องตน องคประกอบของ

ระบบปฏิบัตกิาร การจัดการโปรเซสและเทรด การประมวลผลแบบพรอมเพรียงและการ
สื่อสารระหวางโปรเซส การจัดการหนวยความจํา การจัดการแฟมขอมูลและอุปกรณ ความ
ปลอดภัยในคอมพิวเตอร กรณีศึกษา 

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 ทฤษฎีการคํานวณ                                                               3(3-0-6) 
(Theory of Computation) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 213 โครงสรางเชิงการคํานวณแบบไมตอเนื่อง   
แบบจําลองของการคํานวณและภาษาสมมูล  เครื่องสถานะจํากัด ออโตเมตาแบบ

จํากัดและไมจํากัด  ภาษาปกติ  ภาษาและไวยากรณไมพ่ึงบริบท  ออโตเมตาแบบกดลง  
เครื่องจักรทัวริง 

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. 

   

517 314 ไมโครโพรเซสเซอร                                                              3(3-0-6) 
(Microprocessors) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข  
แนวคิดของไมโครโปรเซสเซอร  การทํางานภายในของไมโครโพรเซสเซอร 

สถาปตยกรรมชุดคําสั่ง สวนประกอบของระบบ   การเชื่อมตอและการเขียนโปรแกรมบน
ไมโครโพรเซสเซอร 

Concepts of microprocessors.  Microprocessor internal operations. 
Instructions set architecture. System components. Microprocessor interfacing 
and programming. 
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517 321 หลักการภาษาโปรแกรม                                                        3(3-0-6) 

(Principles of Programming Languages) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 221 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ  

แนวคิดของภาษาโปรแกรมและกรอบแนวคิด ตัวประมวลผลภาษา วากยสัมพันธ

และความหมาย ชนิดขอมูล การควบคุมลําดับการทํางาน การควบคุมโปรแกรมยอย 

การศึกษาและการเปรียบเทียบกรอบแนวคิดหลักของภาษาโปรแกรม 

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. 
 

517 323 ความชํานาญในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา                         3(3-0-6) 

(Programming Expertise in Java) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

ความเขาใจระดับสูงเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   พฤติการของโปรแกรม

จาวา ขอกําหนดเก่ียวกับภาษาจาวา การสอบประกาศนียบัตรภาษาจาวารูปแบบ

มาตรฐาน การฝกฝนการเขียนโปรแกรม เทคนิคการแกปญหา 

In-depth understanding in object-oriented programming. Behaviors of 

Java programs.  Java language specifications.  Java SE certification exams. 

Programming practice. Problem solving techniques. 
   

517 324 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคล่ือนท่ี                           3(3-0-6) 

(Mobile Application Development) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

ฮารดแวรและระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี  เครื่องมือในการพัฒนา 

เทคนิคการเขียนโปรแกรม สวนติดตอผูใชแบบกราฟฟก(จียูไอ)  การจัดการเหตุการณ 

สวนติดตอในการเขียนโปรแกรมท่ีสําคัญ แผนท่ี ตําแหนง การสื่อสารกับบริการและ

เครือขายสังคม 

Hardware and operating systems for mobile devices. Development 

tools. Programming techniques. Graphical User Interface (GUI). Event 

handling. Important Application Program Interfaces (APIs). Map. Location, 

Communication with services and social network. 
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517 325    การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับหลายแพลตฟอรม                     3(3-0-6) 
(Multi Platform Application Development) 

 

เทคนิคในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับหลายแพลตฟอรมท้ังเดสกท็อปและโมไบล 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยฐานโคดแหลงเดียว เครื่องมือพัฒนาซอฟตแวร ขอจํากัด
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแบบหลายแพลตฟอรม โปรแกรมประยุกตแบบเนทิฟและ
แบบผสม 

Techniques in software development for multiple platforms including 
desktop and mobile. Application development with single code base. 
Software development tools. Limitations of multi-platform application 
developments. Native and hybrid applications. 

 

517 331   ปญญาประดิษฐ                                                                  3(2-2-5) 
(Artificial Intelligence) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล  
แนวคิดปญญาประดิษฐเบื้องตน วิธีการแกปญหาแบบตาง ๆ ประกอบดวย การ

คนหา การแทนความรู และการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตในดานการเลนเกม ระบบ
ผูเชี่ยวชาญ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพิสูจนทฤษฎบีท และวิทยาการหุนยนต 

Introduction to artificial intelligence concepts. Problem solving 
methods: searching, knowledge representations, and machine learning. 
Applications in major areas: game playing, expert systems, natural language 
processing, theorem proving, and robotics. 

 

517 332 ระบบผูเช่ียวชาญ                                                                3(3-0-6) 
(Expert Systems) 

 

  วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล 
 หรือ 520 213 โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานและการประยุกต 

ระบบฐานความรูเบื้องตน การออกแบบระบบฐานความรู เทคนิคการแทนความรู 
เปลือก เครื่องมือและภาษาของระบบผูเชี่ยวชาญ   วิธีการอนุมาน การอางเหตุผลดวยวิธี
ยอนหลังและลวงหนา การแสวงหาความรู  การอธิบายเหตุผล  กรณีศึกษา การออกแบบ
และพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ สวนตอประสานกับผูใชและการเขาใจภาษาธรรมชาติ 

Introduction to Knowledge-Based System. Knowledge-Based Design. 
Knowledge representation techniques. Expert system shells, tools, and 
languages. Methods of inference. Reasoning mechanisms with forward 
chaining and backward chaining.  Knowledge acquisition.  Reasoning 
explanation. Case studies. Design and development of expert systems. User 
interface and natural language understanding. 
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517 333 การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ                                                    3(3-0-6) 

(Evolutionary Computation) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 311 การวิเคราะหและการออกแบบข้ันตอนวิธี  

วิวัฒนาการในลักษณะกรอบความคิดสําหรับการแกปญหาและการทําใหเหมาะสม

ท่ีสุด ฮิวรีสติกส ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม โปรแกรมเชิงพันธุกรรม มดประดิษฐ  ข้ันตอน

วิธีการประมาณการแจกแจง 

Evolution as paradigm for problem-solving and optimization. 

Heuristics.  Genetic algorithm.  Genetic programming.  Artificial ants. 

Estimation of distribution algorithm. 

   

517 341 สถาปตยกรรมและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร                         3(2-2-5) 

(Computer Network Architecture and Technology) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  

สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร  ชุดโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี  การเชื่อมโยง

ระหวางเครือขายดวยทีซีพี/ไอพี การแบงเครือขายยอย ระบบชื่อโดเมน การจัดเสนทาง

แบบตายตัวและแบบพลวัต โพรโทคอลจัดเสนทาง การสงผานขอมูลแบบกระจายและ

แบบระบุกลุม เทคโนโลยีดานเครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารระยะไกล และรูปแบบ

บริการ พ้ืนฐานระบบการคํานวณแบบกระจาย เทคโนโลยีในการคํานวณบนระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายการสื่อสารสําหรับการคํานวณแบบเคลื่อนท่ีและแบบไร

สาย ความปลอดภัยในระบบเครือขายและบริการ เครือขายสวนตัวเสมือน หลักการ

ออกแบบและการบริหารจัดการเครือขาย คุณภาพการใหบริการ การจัดการระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

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. 
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517 342 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย                          3(2-2-5) 
(Computer and Network Security) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 241  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
พ้ืนฐานและเปาหมายของความม่ันคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยง หลักการการปองกันระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย การสรางและวิเคราะหระบบการเขารหัสขอมูล การสื่อสารแบบปลอดภัย การ
ควบคุมการเขาถึง การพิสูจนตัวจริง ลายมือชื่อดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัล การคุกคามและ
ปองกันระบบ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม กรณีศึกษา 

Fundamentals and goals of computer and network security.  Risks 
assessment and management.  Computer system and network protection 
principles.  Construction and analysis of cryptosystems.  Secure 
communications. Access controls. Authentications. Digital signatures. Digital 
certifications. System threats and protections. Legal issues and ethics. Case 
studies. 

 
517 343  การเขียนโปรแกรมบนเครือขายคอมพิวเตอร                                 3(2-2-5) 
             (Computer Network Programming) 
              วิชาบังคับกอน :  517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

สถาปตยกรรมของโปรแกรมประยุกตสําหรับเครือขาย สถาปตยกรรมแบบผูรับ/ผู
ใหบริการและแบบเพียรทูเพียร  โพรโทคอลในชั้นประยุกตและโปรแกรมประยุกตดาน
เครือขาย สถาปตยกรรม ชนิด  และโปรเซสของผูใหบริการ ระบบปฏิบัติการ ระบบยอย
สําหรับการสื่อสารขอมูล  และการเรียกใชบริการของระบบท่ีเก่ียวของ บริการในชั้น
สงผานขอมูลและชั้นเครือขาย  โพรโทคอลสื่อสารขอมูลแบบท่ีตองมีการสรางการเชื่อมตอ
และแบบท่ีไมตองมีการสรางการเชื่อมตอ  การเขียนโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต กระบวนงาน
เรียกระยะไกล  ระเบียบวิธีการเรียกระยะไกลของจาวา คอรบา เทคนิค การออกแบบ 
และการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเครือขาย  

Architectures of network applications. Client/server and peer-to-peer 
architectures. 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. 
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517 351 คอมพิวเตอรกราฟกส                                                            3(3-0-6) 
(Computer Graphics) 

 

 วิชาบังคับกอน : 511 242 พีชคณิตเชิงเสนและการประยุกต 
  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

 

หลักการพ้ืนฐานและข้ันตอนวิธีซ่ึงเปนรากฐานของคอมพิวเตอรกราฟกส ลําดับการ
ทํางานทางดานกราฟกส กระบวนการแรสเตอร การแสดงผลปฐมฐานกราฟกส วิวพอรต 
การเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพรรคทางดานเรขาคณิต  การโปรแกรมกราฟกส 2 มิติ และ 3 มิติ 
การใหแสงและระดับสี การแทนซีนกราฟ การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร
เบื้องตน หัวขอท่ีนาสนใจดานคอมพิวเตอรกราฟกส 

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. 

   

517 352 การประมวลผลภาพดิจิทัล                                                      3(3-0-6) 
(Digital Image Processing) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 211 โครงสรางขอมูล  
แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการประมวลผลภาพดิจิทัล การแปลงภาพ การ

ปรับปรุงภาพ การบูรณะภาพ การบีบอัดภาพ การหาขอบภาพ การแบงสวนภาพ หัวขอท่ี
นาสนใจดานการประมวลภาพดิจิทัล 

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 ส่ือประสมดิจิทัล                                                                  3(3-0-6) 
(Digital Multimedia) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  
ภาพรวมของเทคโนโลยีสือประสมดิจิทัลและการประยุกตใช การสรางสือประสม

และตัวแทนขอมูลสื่อประสมชนิดตางๆ สื่อประสมแบบปฏิสัมพันธ เครื่องมือในการ
โปรแกรมสื่อประสม การบีบอัดขอมูลสื่อประสม การสื่อสาร การนําสงเนื้อหา และ
มาตรฐานของสื่อประสม 

Digital multimedia technology overview and applications. Multimedia 
authoring and data representations.  Interactive multimedia.  Multimedia 
programming tools.  Multimedia data compressions.  Multimedia 
communications, content delivery, and standards. 
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517 361 อินเตอรเน็ตของทุกสรรพส่ิง                                                    3(3-0-6) 
(Internet of Things) 

 

หลักการเบื้องตนและแนวโนมในเรื่องอินเตอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง (ไอโอที)   
กรณีศึกษาการใชงานอินเตอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง การออกแบบและสรางอุปกรณเชื่อมตอ
ทางคอมพิวเตอร   การเชื่อมโยงสื่อสารผานระบบบริการอินเตอรเน็ต   ประสบการณการ
ใชงานของผูใชระบบ  ความปลอดภัยของระบบ   

Introduction and trends of the Internet of Things (IoT). Case studies of 
using the Internet of Things. Designing and building connected computing 
devices.  Integrating internet services.  System user experiences.  System 
security. 

   

517 391 วิธีการวิจัย                                                                        3(3-0-6) 
(Research Methods) 

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
การวิเคราะหปญหา ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน การกําหนดคา

ระบบคอมพิวเตอร การเตรียมขอมูลและการพัฒนาโปรแกรม การบํารุงรักษาโปรแกรม 
การประเมินผลการศึกษาวิจัย วิธีรายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การ
นําเสนอทางวิชาการ 

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 การออกแบบระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง                                 3(3-0-6) 
(Embedded and Real-time System Design) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 312 ระบบปฏิบัติการ 
  517 313 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

 

องคประกอบของระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง การสังเคราะหระบบฝงตัวและ
ระบบเวลาจริง การสรางตัวแบบระบบ ความเชื่อถือไดและความคงทนตอความเสียหาย 
การทํางานแบบพรอมกันและการโปรแกรมแบบพรอมกัน การจัดกําหนดการ  ตัวอยาง
ของระบบฝงตัวและระบบเวลาจริง เครื่องมือการออกแบบ หัวขอวิจัยในปจจุบันทางระบบ
ฝงตัวและระบบเวลาจริง 

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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517 412 การคํานวณแบบสมรรถนะสูง                                                  3(3-0-6) 

(High Performance Computing) 

 

 วิชาบังคับกอน : 517 313 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  

การวิเคราะห การออกแบบ และการทําใหเกิดผลของการคํานวณสมรรถนะสูง 

สถาปตยกรรมแบบขนาน ข้ันตอนวิธีแบบขนาน ภาษาการเขียนโปรแกรมแบบขนานและ

แพลตฟอรม ประเด็นเรื่องสมรรถนะ การประยุกตดานวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคํานวณ 

หัวขอวิจัยในปจจุบัน 

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 การเรียนรูของเครื่องกล                                                         3(3-0-6) 

(Machine Learning) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 331 ปญญาประดิษฐ  

พ้ืนฐานของการเรียนรูของเครื่องกล  การเรียนรูแบบมีการสอน   การเรียนรูแบบ

ไมมีการสอน การเรียนรูแบบเสริมกําลัง  การเรียนรูทางสถิติ ทฤษฎีการเรียนรู การวิจัย

และพัฒนาในปจจุบัน 

Fundamentals of machine learning. Supervised learning. Unsupervised 

learning. Reinforcement learning. Statistical learning. Learning theory. 

Current research and development. 

   

517 432 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ                                                3(3-0-6) 

(Natural Language Processing) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 211 โครงสรางขอมูล  

แนวคิดของภาษาธรรมชาติ การวิเคราะหหนวยคําและโครงสรางประโยคเชิง

วากยสัมพันธ เทคนิคการวิเคราะหคํา การแทนความหมายของประโยค การวิเคราะหและ

การสรางความเก่ียวพันระหวางประโยค การประมวลผลขอมูลเสียง 

Concepts of natural language. Lexical and syntax analysis. Parsing 

techniques. Semantics of sentences. Analysis and relation creation 

between sentences. Speech processing. 
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517 441    การคํานวณแบบกระจาย                                                       3(3-0-6) 
(Distributed Computing) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
หลักการของการคํานวณแบบกระจาย การออกแบบระบบแบบกระจาย ประเด็น

ในการสื่อสาร การประสานงาน ความพรอมกัน ความคงทนตอความเสียหาย ความเปน
ทองถ่ิน ความขนานกัน ความปลอดภัย การวิเคราะหสมรรถนะ การประยุกตดานการ
กระจาย หัวขอวิจัยและเทคโนโลยีในปจจุบัน 

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

   

517 442   การออกแบบและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร                         3(3-0-6) 
(Computer Network Design and Administration) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
 หรือ 520 241 หลักของเครือขายคอมพิวเตอร 

 

ชนิดของอุปกรณดานเครือขายคอมพิวเตอรและการเชื่อมตอ การวิเคราะหและ
ออกแบบโครงสรางเครือขาย โพรโทคอลจัดเสนทาง การออกแบบและการตั้งคาระบบ
สวิตชิ่ง เครือขายบริเวณเฉพาะท่ีเสมือน เครือขายสวนตัวเสมือน เครือขายไรสาย และ
เครือขายบริเวณกวาง การตั้งคาอุปกรณจัดเสนทางและการจัดการอุปกรณในระบบ
เครือขาย การติดต้ัง การต้ังคา และการบริหารจัดการเครื่องผูใชบริการและเครื่องผู
ใหบริการ การตั้งคาควบคุมการเขาถึง วิธีการบริหารความผิดพลาดและการประเมินความ
นาเชื่อถือของระบบ การจัดการบัญชีระบบ การบริหารประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
เครื่องมือและโพรโทคอลมาตรฐานสําหรับบริหารจัดการเครือขาย กรณีศึกษา 

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. 
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517 443 เครือขายเซ็นเซอรไรสาย                                                       3(3-0-6) 
(Wireless Sensor Networks) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 241 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  
เครือขายเซ็นเซอรเบื้องตน แพลตฟอรมของเซ็นเซอร  การออกแบบและการจัด

วางเครือขายเซ็นเซอร  เทคนิคการคํานึงถึงขอจํากัดของแบนดวิดทและพลังงาน    การ
ควบคุมเครือขายและการจัดเสนทาง  การประมวลผลสารสนเทศรวมกัน  ความปลอดภัย
ของโครงสรางพ้ืนฐาน  การเขียนโปรแกรมสําหรับเซ็นเซอร 

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. 

   

517 444 ระบบการคํานวณแบบกลุมเมฆ                                                3(3-0-6) 
(Cloud Computing Systems) 

 

การคํานวณแบบกลุมเมฆเบื้องตนและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ มิดเดิลแวรท่ีจําเปน 
รูปแบบการใหบริการของการทํางานแบบกลุมเมฆ  สถาปตยกรรมการคํานวณแบบกลุม
เมฆ  การเก็บขอมูลบนระบบแบบกลุมเมฆ  เทคโนโลยีการทําเสมือนจริง ประเด็นดาน
ความปลอดภัยและภาวะสวนตัว  การทําแมบรีดิวซเบื้องตน  กรณีศึกษา 

Introduction to cloud computing and related technologies. Necessary 
middlewares. Cloud service models. Cloud computing architectures. Cloud 
storage. Virtualization technology. Security and privacy issues. Introduction 
to MapReduce. Case studies. 

   

517 451 คอมพิวเตอรวิทัศน                                                              3(3-0-6) 

(Computer Vision) 

 

 วิชาบังคับกอน :  511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 

  517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

 

การสรางและการจัดการภาพเบื้องตน การสกัดลักษณะเดน การเคลื่อนไหว การ

ติดตามวัตถุ การประมวลผลวีดีทัศน การรูจําวัตถุ หัวขอวิจัยในปจจุบัน 

Introduction to image formation and manipulation.  Feature 

extraction.  Motion.  Object tracking.  Video processing.  Object recognition. 

Current research topics. 
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517 452 สถาปตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู                       3(3-0-6) 
(GPU/APU Architecture and Programming) 

 

 วิชาบังคับกอน : 511 241 พีชคณิตเชิงเสน 1 
           517 122 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

 

สถาปตยกรรมของจีพียู/เอพียูเบื้องตน   ความสําคัญของการเขียนโปรแกรมบนจีพี
ยู/เอพียู การเขียนโปรแกรมโอเพนซีแอล การทําให เหมาะสมท่ีสุดและการกําจัด
ขอผิดพลาดของโปรแกรมบนจีพียู/เอพียู การประยุกตใชงานจีพียู/เอพียูข้ันสูง 

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 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1       3(3-0-6) 
(Selected Topics in Computer Science I)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 
Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
   

517 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 23(3-0-6) 
(Selected Topics in Computer Science II)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 
Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 

   

517 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science III)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
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517 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 4                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science IV)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
   

517 485 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 5                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science V)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
   

517 486 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science VI)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
 

517 487 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 7                                  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Computer Science VII)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 

Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
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517 488 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 8                                  3(2-2-5) 
(Selected Topics in Computer Science VIII)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 
Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
   

517 489 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 9                                  3(2-2-5) 
(Selected Topics in Computer Science IX)   

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  
หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางทฤษฎีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสาร เครือขาย และการประยุกต 
Topics of current interest in computer information technology, 

communication, network, and application. 
   

517 493 โครงงานวิจัย 1                                                                  1(0-2-1) 
(Research Project I) 

 

 เง่ือนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร 
   วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U   

 

การศึกษาหัวขอวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีไดรับการอนุมัติจากภาควิชา การ
จัดเตรียมโครงรางงานวิจัย และนําเสนอ 

Study of the computer science topics approved by the department. 
Research proposal preparation and presentation. 

 

517 494 โครงงานวิจัย 2                                                                  2(0-4-2) 
(Research Project II) 

 

 วิชาบังคับกอน :  517 493 โครงงานวิจัย 1  
 เง่ือนไข : วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U  

การวิจัยในหัวขอวิจัยท่ีไดเสนอในวิชา 517 493 โครงงานวิจัย 1  เขียนรายงาน 
และนําเสนอผลงานวิจัย 

Research on topics proposed in 517 493 Research Project I. Report 
writing and research presentation. 
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517 495 การฝกงาน 

(Practical Training) 

3(ไมนอยกวา 210ช่ัวโมง) 

 เง่ือนไข: โดยความยินยอมของภาควิชาคอมพิวเตอร  

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหได

ประสบการณจากการไปปฏิบั ติงานท่ีไดรับมอบหมายท่ีเก่ียวกับสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร เปนเวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง 

On-the-job training as a temporary employee in order to get 

experiences from assignments related to computer science. Not less than 

210 hours. 
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