คําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
418111** การใชงานคอมพิวเตอร
1 (0-2)
(Computer Applications)
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรม
ประมวลคํา ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตอื่น
Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database
and other application software.
418112** คอมพิวเตอรเบื้องตน
3 (2-2)
(Introduction to Computer)
การคํานวณ ความสามารถและสมรรถนะของคอมพิวเตอร การใชตรรกศาสตรในการให
เหตุผลและการแกปญหา ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูลพื้นฐาน แนวคิดของภาษาโปรแกรม การ
พัฒนาและการประยุกตซอฟตแวร
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ
Computing, ability and performance of computer, reasoning and solving problems
using logic, basic algorithms and data structures, programming language concepts, software
developments and applications, professional information technology laws and ethics, Internet
and World Wide Web.
418113** เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3 (2-2)
(Computer and Information Technology)
แนวคิดพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะและสวนประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ การประยุกต
คอมพิวเตอร หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงและภาวะสวนตัว จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร
Computer and information technology basic concepts, characteristics and components
of computer systems, computer networks, Internet and World Wide Web, computer
applications, principles of information system development, security and privacy, computer
ethics.

** วิชาปรับปรุง

418114* วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน
3 (2-2)
(Introduction to Computer Science)
พัฒนาการของคอมพิวเตอร การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร ระบบจํานวน องคประกอบของ
ฮารดแวรคอมพิวเตอร ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร ซอฟตแวรระบบ ตัวแปลภาษาและภาษา
การโปรแกรม การแกปญหา การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธี เทคนิคการโปรแกรมแบบโครงสราง
การประยุกตระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน เครือขายคอมพิวเตอร จริยธรรมทางคอมพิวเตอร
Development of computers, data representation in computers, number systems,
computer hardware components, computer performance metrics, system software, compilers
and programming languages, problem solving, algorithm design and development, structural
programming techniques, current applications of computer systems, computer networks,
computer ethics.
418115** การโปรแกรมโครงสราง
3 (2-2)
(Structured Programming)
พื้นฐาน : 418114
เทคนิคการเขียนรูปแบบโปรแกรมโครงสรางที่ดี การจัดทําเอกสาร ผังควบคุม การแก
จุดบกพรองและการทดสอบ การประมวลผลขอมูลชนิดตางๆ โครงสรางขอมูลเบื้องตน และการเรียก
ซ้ํา
Techniques for good structured programming style, documentation, control flow,
debugging and testing, data processing with different types of data, basic data structure and
recursion.
418131** ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร
3 (2-2)
(Digital Computer Logic)
การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องตน การแทนขอมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลง
รหัส การแทนตัวเลขและการคํานวณ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Basic logic design, representation of both data and information by digital signals,
coding, number representation and arithmetic, computer architecture.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

418211** การโปรแกรมภาษาภาพ
3 (2-2)
(Visual Programming)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
แนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมภาษาภาพ ชนิดของขอมูล ตัวแปร แถวลําดับ โครงสรางควบคุม
โปรแกรมยอย แฟมขอมูล ตัวควบคุม สวนตอประสานกราฟกกับผูใช การจัดการกับขอผิดพลาด
Basic concepts of visual programming, data types, variables, arrays, control
structures, subroutines, files, controls, graphical user interface, error handlings.
418212** การโปรแกรมภาษาเบสิก
3 (2-2)
(BASIC Programming)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
โครงสรางและสวนยอยของภาษาเบสิก หลักการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก และการประยุกต
Structure and elements of BASIC, principles of programming in BASIC and
applications.
418213** การโปรแกรมภาษาฟอรแทรน
3 (2-2)
(FORTRAN Programming)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
โครงสรางและสวนยอยของภาษาฟอรแทรน หลักการเขียนโปรแกรมภาษาฟอรแทรน และการ
ประยุกต
Structure and elements of FORTRAN, principles of programming in FORTRAN and
applications.
418214** การโปรแกรมภาษาโคบอล
3 (2-2)
(COBOL Programming)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
โครงสรางและสวนยอยของภาษาโคบอล หลักการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล และการ
ประยุกต
Structure and elements of COBOL, principles of programming in COBOL and
applications.

** วิชาปรับปรุง

418215** การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2)
(Object Oriented Programming)
พื้นฐาน : 418115
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ
โครงสรางโปรแกรมใน
ภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุมของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุมวัตถุ
พื้นฐาน การสืบทอด แถวลําดับ การนําเอาสวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก กราฟฟก การ
สรางและจัดการโครงสรางขอมูลพลวัต
Basic concepts of object oriented software design and development, programming
structures in object oriented language, object and class definitions, object attributes and
behaviors, base classes, inheritance, arrays, reuse of software components, graphic,
creating and manipulating dynamic data structures.
418216** หลักภาษาโปรแกรม
3 (3-0)
(Principles of Programming Languages)
พื้นฐาน : 418215
โครงสรางการนิยามภาษา ไวยากรณและอรรถศาสตร การวิเคราะหศัพทและการแจงสวน
ชนิดและโครงสรางของขอมูล โครงสรางควบคุม โปรแกรมยอย
Language definition structure, syntax and semantics, lexical analysis and parsing,
data types and structures, control structures, subprograms.
418221** ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3 (3-0)
(Fundamentals of Database Systems)
พื้นฐาน : 418231
แนวคิดเกี่ยวกับฐานขอมูลเบื้องตน เปาหมายของระบบจัดการฐานขอมูล ความไมพึ่งพิงของ
ขอมูล บูรณภาพและความเชื่อถือได การจัดองคการเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เคารางและเคาราง
ยอย ตัวแบบขอมูลเชิงลําดับชั้น เชิงขายงาน และเชิงสัมพันธ บรรทัดฐานขอมูล ภาษานิยามขอมูล
พจนานุกรมขอมูล เครื่องชวยตอบขอซักถาม การจัดแฟมขอมูล ความปลอดภัยของแฟมขอมูล
Introduction to database concepts, goals of database management system; data
independence; integrity and reliability; logical and physical organizations; schema and
subschema, data models; hierarchical, network and relational models, data normalization,
data description languages, data dictionary, query facilities, file organization, file security.

** วิชาปรับปรุง

418222** การประยุกตอินเทอรเน็ตเพื่อการพาณิชย
3 (3-0)
(Internet Application for Commerce)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต เทคนิคและเครื่องมือสําหรับอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ
การออกแบบและการพัฒนาที่อยูเว็บ ธุรกิจและการพาณิชยในอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยใน
อินเทอรเน็ต ระบบฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ
Introduction to the Internet, techniques and tools for the Internet, World Wide Web,
web site design and development, business and commerce in the Internet, Internet security,
database on Internet commerce, application programs on the Internet and World Wide Web.
418231** โครงสรางขอมูล
3 (3-0)
(Data Structures)
พื้นฐาน : 418115
โครงสรางขอมูล ขั้นตอนวิธีสําหรับใชงานรายการ กองซอน แถวคอย ตนไมและกราฟ
โครงสรางแฟม และการประมวลผลแฟม
Data structures, algorithms for implementation of lists, stacks, queues, trees and
graphs, file structures and file processing.
418232** การออกแบบและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี
3 (3-0)
(Algorithm Design and Analysis)
พื้นฐาน : 418231
การวิเคราะหขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ แนวทางการออกแบบขั้นตอนวิธี ขั้นตอน
วิธีเชิงนาจะเปน เชิงงานขนาน และเชิงรหัสลับ ปญหาเอ็นพีบริบรู ณ ปญหาที่ตัดสินใจไมได
Algorithm analysis, sorting algorithms, algorithm design approaches; probabilistic,
parallel and cryptographic algorithms, NP-complete problems, undecidable problems.
418233** ระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมเปลือกระบบ
3 (2-2)
(Unix Operating System and Shell Programming)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
องคประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ ลักษณะการทํางาน สวนตอประสานรายคําสั่ง การ
บริหารและจัดการระบบ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ
ความแปรผันของระบบปฏิบัติการยูนิกซ
Components of Unix operating system, functionality, command-line interfaces, system
administration and management, editors and Unix utilities, shell programming, variation of
Unix operating systems.
418321** การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
พื้นฐาน : 418221
** วิชาปรับปรุง

3 (3-0)

ขั้นตอนวิเคราะหเบื้องตน เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินและ
ตนไมการตัดสิน การศึกษาความเปนไปไดของปญหา การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน นําเขา
สงออกและการออกแบบ การออกแบบวิธีการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การทําเอกสาร การ
นําไปใชและการประเมินผล การพิสูจน การออกแบบ กรณีศึกษา
Basic analysis steps, system analysis tools, systems flowchart, decision table and
decision tree; feasibility study; cost effective analysis; input, output and design; computer
process design; documentation; implementation and evaluation; proving the design; case
studies.
418322** หลักระบบสารสนเทศ
3 (3-0)
(Principles of Information System)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
แนวคิดของขอมูลและสารสนเทศ
การจัดองคการบริหาร
โครงสรางระบบสารสนเทศ
สารสนเทศตามความตองการของการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบ วัฏจักรระบบ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การใชงานของระบบสารสนเทศและตัวอยาง
Concept of data and information, management organization, information requirements
of management, systems concept, information system structure, system life cycle,
information system development, implementation of information system and examples.
418323** การออกแบบและการพัฒนาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0)
(Electronic Commerce Design and Development)
พื้นฐาน : 418115
หลักการและโครงสรางพื้นฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ตและเอ็กซทราเน็ต
การออกแบบกระบวนการ การออกแบบการตอประสานกับผูใช ระบบความปลอดภัย ระบบการ
จายเงินทางอิเล็กทรอนิกส การสรางเว็บเพจ การโปรแกรมเว็บ ซอฟตแวรเอเจนต การทําใหเกิดผล
และการประเมินผลของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Principles and infrastructure of electronic commerce, internet and extranet, process
design, user interface design, security system, electronic payment system, creating web
page, web programming, software agents, implementation and evaluation of electronic
commerce.
418331** ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
4 (4-0)
(Assembly Language and Computer Architecture)
พื้นฐาน : 418115 และ 418131 หรือ 420243
โครงสรางของภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการกําหนดเลขที่อยู แฟมขอมูลสําหรับรับเขาและ
สงออก
การแบงสวนของโปรแกรมและการเชื่อมโยง
การสรางโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
ลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ผลที่มีตอการออกแบบและสมรรถนะของระบบ ภาวะ
ถวงดุลระหวางราคาตอสมรรถนะ การออกแบบชุดคําสั่ง ตัวประมวลผลกลาง ระบบรับสงขอมูล การ
ทํางานแบบสายทอ เวกเตอรและสถาปตยกรรมแบบริกส สถาปตยกรรมแบบขนาน
** วิชาปรับปรุง

Assembly language structure, addressing techniques, file input/output, program
segmentation and linkage, assembly program construction, computer architecture
characteristics, effect on the design and performance of system, price-performance
tradeoffs, instruction sets design, CPU, I/O system, pipelining, vector and RISCs
architecture, parallel architectures.
418332** ระบบปฏิบัติการ
4 (4-0)
(Operating Systems)
พื้นฐาน : 418331
พัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ โครงสรางระบบปฏิบัติการ
กระบวนการและสายโยงใย การจัดกําหนดการ การติดตาย ลําดับขั้นของหนวยความจํา การจัดการ
หนวยความจํา หนวยความจําเสมือน การจัดการระบบแฟม การจัดการระบบรับเขาและสงออก ความ
มั่นคง การปองกัน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
Development of computer architecture and operating systems, operating system
structure, processes and threads, scheduling, deadlocks, memory hierarchy, memory
management, virtual memory, file system management, input output system management,
security, protection, distributed operating systems.
418333** ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา
3 (3-0)
(Formal Language and Automata Theory)
พื้นฐาน : 418231 และ 417271
แนวคิดเรื่องภาวะจํากัด เครื่องรับรู ขอความปรกติ สมบัติปด เครื่องจักรชนิดลําดับ และเครื่อง
สื่อนําภาวะจํากัด การหาภาวะต่ําสุด ไวยากรณของภาษารูปนัย ภาวะที่เอื้อตอการคํานวณ และ
เครื่องจักรทัวริง
Finite state concept, acceptors, regular expressions, closure properties, sequential
machine and finite state transducers, state minimization, formal language grammars,
computability and Turing machines.
418334** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม
3 (3-0)
(Compiler Techniques)
พื้นฐาน : 418216
ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลภาษา เฟสของตัวแปลโปรแกรม สัญกรณและแนวคิดของ
ภาษาและไวยากรณ การวิเคราะหศัพท ตนไมแจงสวนและการแปลง ความกํากวม เทคนิคการแจง
สวน ตารางสัญลักษณ การแทนระหวางกลาง การวิเคราะหความหมายและการกอกําเนิดรหัส
Compilers and translators, phases of a compiler, notation and concepts for languages
and grammars, lexical analysis, parse trees and derivations, ambiguity, parsing techniques,
symbol table, intermediate representation, semantic analysis and code generation.

** วิชาปรับปรุง

418335** การบีบอัดขอมูล
3 (3-0)
(Data Compression)
พื้นฐาน : 418231
แนวคิดการบีบอัดขอมูล เทคนิคการบีบอัดขอมูลคงรายละเอียดและการประยุกต เทคนิคการ
บีบอัดคงขอมูลหลักและการประยุกต และเทคนิคการบีบอัดสําหรับการสื่อสารผานเครือขาย
Concept of data compression, lossless data compression techniques and application,
lossy compression techniques and application, and compression techniques for network
communications.
418351** การสื่อสารคอมพิวเตอรและโพรโทคอล
3 (3-0)
(Computer Communications and Protocols)
พื้นฐาน : 418231
แนวคิดของการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสารคอมพิวเตอรและเครือขาย ชนิดของ
เครือขายคอมพิวเตอร
มาตรฐานและระดับชั้นโพรโทคอล
โพรโทคอลชั้นโปรแกรมประยุกต
สถาปตยกรรมและการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตบนเครือขาย โพรโทคอลชั้นทรานสปอรต
Communication concept, components of computer communications and networks,
type of computer networks, protocol standards and layers, application layer protocols,
network application architectures and programming, transport layer protocols.
418352** การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3 (3-0)
(Data Communications and Networks)
พื้นฐาน : 418351
ชั้นเครือขาย ไอพีและโพรโทคอลที่เกี่ยวของ โพรโทคอลการจัดเสนทาง ชั้นเชื่อมโยงขอมูล
และโครงรูปเครือขาย เครือขายสวนบุคคลเสมือน ชั้นกายภาพ เครือขายการสื่อสารไรสาย ความ
มั่นคงเครือขาย
Network layers, IP and related protocols, routing protocols, link layer and network
topology, virtual private networks, physical layer, wireless communication networks, network
security.
418353** ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสาร
3 (3-0)
(Computer System and Communication Network Security)
พื้นฐาน : 418351
เทคนิคการเขารหัส เทคนิคการพิสูจนตัวจริง การบริหารความมั่นคง ประเด็นทางกฏหมาย
และจริยธรรมในระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสาร
Encryption techniques, authentication techniques, security administration, legal issues
and ethics in computer system and communication network security.

** วิชาปรับปรุง

418381** หลักการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0)
(Principles of Computer Animation)
พื้นฐาน : 418112 หรือ 418114
กระแสงานดานการผลิต สวนตอประสานกับผูใชสําหรับซอฟตแวรการสรางภาพเคลื่อนไหว
การสรางตัวแบบ การเคลือบลายผิว การขึ้นโครงและการทําใหเคลื่อนไหว การจัดแสงและการแลเงา
การคํานวณแสงและเงา ผมและผา อนุภาคและของไหล พลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งและออน
Production workflow, user interface for animation software, modeling, texturing, rigging
and animation, lighting and shading, rendering, hair and cloth, particles and fluids, rigid and
soft body dynamics.
418382** สภาพแวดลอมการทํางานดานคอมพิวเตอรกราฟกส
3 (3-0)
(Computer Graphics Working Environment)
พื้นฐาน : 418115
การพัฒนาโปรแกรมภายใตสภาพแวด ลอมการทํางานดานคอมพิวเตอรกราฟกส การเตรียม
ระบบ ซอฟตแวรอรรถประโยชน โครงสรางขอมูลทางคอมพิวเตอรกราฟกส การเชื่อมประสานสําหรับ
ผูใชดานกราฟกส และโอเพนจีแอล
Program development under computer graphics working environments, system
preparation, utility software, data structures in computer graphics, graphical user interfaces,
and OpenGL.
418383** การโปรแกรมเกม
3 (3-0)
(Game Programming)
พื้นฐาน : 418115
หลักการออกแบบเกม ปญญาประดิษฐสําหรับเกม ทฤษฎีของการจําลองทางฟสิกส ลักษณะ
และสวนประกอบทั่วไปของตัวประมวลผลเกม การพัฒนาเกม
Game design principles, artificial intelligence for game, theory of physics simulation,
common features and components of game engine, game development.
418398* การเตรียมความพรอมปญหาพิเศษ
1 (0-2)
(Special Problem Preparation)
พื้นฐาน : 418321
การฝกปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร
ทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การใชเครื่องมือชวยในการพัฒนาซอฟตแวร การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหและออกแบบขอมูล การเขียนและการนําเสนอรายงาน การสาธิตตนแบบ
Computer science practice, necessary basic skills for system analysis and design,
related technology, software development tool usage, data gathering, data analysis and
design, report writing and presentation, prototype demonstration.
** วิชาปรับปรุง

418401

คอมพิวเตอรและสังคม
3 (3-0)
(Computer and Society)
ประวัติของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี คอมพิวเตอรในสังคมปจจุบัน คอมพิวเตอรกับบุคคล
การใชคอมพิวเตอร ปญหาดานกฎหมาย คอมพิวเตอรชวยในการตัดสินใจ อนาคตของคอมพิวเตอร
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และนักวิทยาการคอมพิวเตอร
History of computing and technology, place of the computer in modern society,
computer and the individual. survey of computer applications, legal issues, computer in
decision-making processes, computer scientist as a professional, futuristic view of
computing, public perception of computers and computer scientist.

418421** อันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3 (3-0)
(Human Computer Interaction)
พื้นฐาน : 418215 หรือ 418322
หลักการและสวนประกอบของอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
กรรมวิธีการ
ออกแบบ ตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงาน การออกแบบการสนทนาโตตอบ ตัว
แบบของระบบ การสนับสนุนการทําใหเกิดผล เทคนิคในการประเมินผล และกรุปแวร
Principles and elements of human computer interaction, design process, models of
the users in design, task analysis, dialogue design, model of the system, implementation
support, evaluation techniques, and groupware.
418441** การจําลองแบบและการทําแบบจําลอง
3 (2-2)
(Simulation and Modeling)
พื้นฐาน : 418115 หรือ 418211 และ 422111
เทคนิคการจําลองแบบ การจําลองแบบตอเนื่อง และแบบไมตอเนื่อง ทฤษฎีแถวคอยสโตคา
สติคโพรเซส การออกแบบวิธีจําลอง การวิเคราะหผลของการจําลองแบบ ความถูกตองของ
แบบจําลองและผลลัพธ
Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing theory,
stochastic processes; design of simulation experiments, analysis of results of simulation,
model and results.

** วิชาปรับปรุง

418442** การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ
3 (2-2)
(Computer Programming in Business)
พื้นฐาน : 418115 หรือ 418211 หรือ 418214
การประยุกตคอมพิวเตอรทางธุรกิจ สภาวะแวดลอมของธุรกิจ รายการขอมูลธุรกิจ การ
ประยุกตทางการบัญชี และ ระบบขาวสารทางบัญชี การจายเงินเดือน บัญชีรายจาย บัญชีรายรับ
การแจงหนี้สิน บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของ การควบคุม
สินคาคงคลังและการคาดคะเน การจัดซื้อ การวิเคราะห การขาย การประยุกตกับงานธุรกิจและ
ธนาคาร
Business computer applications, business environment, business transaction;
accounting applications and accounting information system; payroll, accounts payable,
accounts receivable, invoicing, general ledger; materials and operation control applications,
order processing, inventory control and forecast, purchasing, sales analysis, banking
applications.
418443** เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ
3 (2-2)
(Web Technology and Web Services)
พื้นฐาน : 418351
หลักการเว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ ขอกําหนดมาตรฐานของเว็บเทคโนโลยี สถาปตยกรรม
และสวนประกอบ ลักษณะการทํางานและกลไกของระบบเว็บบริการ การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป
เว็บเทคโนโลยี ลักษณะการทํางานและโครงแบบเอพีไอ
Principles of Web technology and services, standard specification of technology,
architecture and components, functionalities and mechanisms of Web services systems,
development of Web technology packages, APIs functionalities and configurations.
418444* การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข
3 (3-0)
(Numerical Method Programming)
พื้นฐาน : 418115 และ 417322
การเขียนและทดสอบโปรแกรมสําหรับแกปญหาวิธีเชิงตัวเลข ขั้นตอนวิธีสําหรับการตรวจหา
การทํานายและการควบคุมขอผิดพลาดเพื่อประยุกตในการคํานวณเชิงตัวเลข
ที่มาของความ
ผิดพลาดในวิธีเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การประมาณคา
ในชวง การแยกตัวประกอบแอลยู คาลักษณะเฉพาะ ปริพันธและอนุพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ วิธีกําลังสองนอยที่สุด
Programming and testing for numerical method problem solving, algorithms for
detecting, predicting and controlling errors applying in numerical computing, sources of
errors in numerical methods, numerical solution of linear and nonlinear equation systems,
interpolation, LU factorization, eigenvalues, numerical integration and differential, solution of
ordinary differential equation systems, least squares method.
** วิชาปรับปรุง

418445* การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร
3 (2-2)
(Enterprise Resource Planning System Design and Development)
พื้นฐาน : 418221
แนวคิดและพัฒนาการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร กรอบงานและสถาปตยกรรมอี
อารพี การสรางตัวแบบและการวิเคราะห ระเบียบวิธีการพัฒนาและการทําใหเกิดผล กระบวนการการ
พัฒนา ปจจัยความสําเร็จในการทําใหเกิดผล ระบบขององคกรชั้นนํา กรณีศึกษาและแนวโนมทาง
เทคโนโลยี
Concept and development of enterprise resource planning system, ERP framework
and architecture, modeling and analysis, development and implementation methodologies,
development process, implementation success factors, leading enterprise systems, case
studies and technology trends.
418451* การออกแบบและการบริหารเครือขาย
3 (2-2)
(Network Design and Administration)
พื้นฐาน : 418351
ฮารดแวรเครือขายและเทคนิคการเดินสาย โครงแบบอุปกรณจัดเสนทางและการออกแบบทอ
พอโลยีเครือขาย แลนเสมือนและเครือขายสวนบุคคลเสมือน การออกแบบทอพอโลยีแลนไรสาย การ
บริหารและจัดการเครือขาย การติดตั้งโปรแกรมบริการเครือขาย
Network hardware and wiring techniques, router configuration and network topology
design, virtual LAN and virtual private network, wireless LAN topology design, network
administration and management, network server installation.
418461** ระบบคนคืนสารสนเทศ
3 (3-0)
(Information Retrieval System)
พื้นฐาน : 418232
ระบบคนคืนสารสนเทศเบื้องตน การวิเคราะหขอความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะหคําศัพทและ
สตอปลิสต ขั้นตอนวิธีสเตมมิง การจัดทําอรรถาภิธาน กลยุทธการคนหา การดําเนินการแบบบูล การ
หาเลขที่อยูแบบแฮช ขั้นตอนวิธีการจัดหมวดหมู โครงสรางแฟมขอมูล แฟมผกผัน แฟมลายเซ็น
ตนไมแพต การประเมินผล การจัดลําดับ
Introduction to information retrieval system, automatic text analysis, lexical analysis
and stoplists, stemming algorithms, thesaurus construction, searching strategies, boolean
operation, hashing, clustering algorithms, file structures, inverted file, signature file, PAT tree,
evaluation, ranking.
418462** ทฤษฎีปญญาประดิษฐ
(Theory of Artificial Intelligence)
พื้นฐาน : 418232
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

3 (3-0)

กรรมวิธีของปญญาประดิษฐโดยคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรในการแทนความรู การ
แกปญหา การคนหา การเลนเกมส การรับรูแบบอยาง การพิสูจนทฤษฎีบท ระบบนิรนัยโดย
คอมพิวเตอร การใชภาษาธรรมชาติ การประยุกตคอมพิวเตอรในการแกปญหาปญญาประดิษฐ
Intelligent processes and their performance by computer, computer representation of
knowledge, problem solving and search, game playing, pattern perception, theorem proving,
automated deductive systems, natural language understanding, computer implementation of
AI problems.
418471** การออกแบบและการพัฒนาซอฟตแวร
3 (2-2)
(Software Design and Development)
พื้นฐาน : 418221
การวิเคราะหโดเมน ยูสเคสและสิ่งตองการ การวิเคราะหและการสรางตัวแบบเชิงวัตถุ แบบ
รูปการออกแบบ สวนตอประสานผูใช หลักการและสถาปตยกรรมการออกแบบ การพัฒนาจากบนลง
ลางและจากลางขึ้นบน การทดสอบซอฟตแวร การจัดการการพัฒนาซอฟตแวร
Domain analysis, use cases and requirements, object-oriented analysis and modeling,
design patterns, user interfaces, design principle and architecture, top-down and bottom-up
development, software testing, software development management.
418472** การบริหารและการควบคุมโครงการ
3 (2-2)
(Project Management and Control)
พื้นฐาน : 418221
การวางแผนโครงการ การแบงระยะของโครงการ วัฏจักรระบบงาน การจัดองคการของ
โครงการ กรรมการโครงการ ทีมงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ
การศึกษาความเปนไปได การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร เทคนิคการประมาณคา
Project planning, project phasing, system life-cycle, project organization, project
committees, project teams, project control, project evaluation, feasibility studies, economic
evaluation, estimating techniques.
418473** การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร
3 (3-0)
(Computer Control and Audit)
พื้นฐาน : 418321
สภาวะแวดลอมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร การควบคุมเบื้องตน การควบคุมบริหาร
การควบคุมการดําเนินงาน การควบคุมการทําเอกสาร การควบคุมความปลอดภัย การวิเคราะห
คาใชจายในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร
The computer audit environment, introduction to controls, administrative controls,
operation controls, documentation controls, security controls. cost/effectiveness analysis of
controls, computer audit techniques.
** วิชาปรับปรุง

418474** สมรรถนะของคอมพิวเตอรและการประเมินผล
3 (3-0)
(Computer Performance and Evaluation)
พื้นฐาน : 418332
หลักพื้นฐานของการสรางแบบจําลอง การใชแบบจําลองในการประเมินผลสมรรถนะและการ
ทํานาย การสรางแบบจําลองจากการวิเคราะหการดําเนินงาน การสรางแบบจําลองบนพื้นฐานของ
แถวคอย ตัวแบบการจําลองไมตอเนื่อง ระบบเฝาสังเกตสมรรถนะ
Basic principles of model-building, the use of a model for performance evaluation and
prediction, model building through operation analysis, models based on queuing, discrete
simulation models, performance monitoring systems.
418475* การจัดการคุณภาพซอฟตแวร
3 (3-0)
(Software Quality Management)
พื้นฐาน : 418321
หลักการของการพัฒนาซอฟตแวรที่มุงเนนกิจกรรมของการประกันคุณภาพ การทบทวนและ
การตรวจสอบ การวัด การทดสอบ และการจําลองตนทุนซอฟตแวร ระเบียบวิธีและเครื่องมือในการ
ประกันคุณภาพซอฟตแวรของระบบซอฟตแวร วิทยาการชั้นนําของเครื่องมือและเทคนิค มาตรฐาน
นโยบาย และกระบวนงานของการประกันคุณภาพซอฟตแวร ความรูเชิงปฏิบัติของเทคนิคการ
ประกันคุณภาพ
Principles of software development emphasizing quality assurance activities; reviews
and inspections; software measurement, testing and cost modeling; methods and tools for
achieving software quality assurance of a software system; state of the art tools and
techniques; standards, policies, and procedures of software quality assurance; practical
knowledge of quality assurance techniques.
418481** การผลิตภาพเคลื่อนไหวและผลพิเศษทางภาพ
3 (3-0)
(Animation Production and Visual Effects)
พื้นฐาน : 418381
การสรางตัวแบบของตัวละคร การขึ้นกระดูกและการหุมผิวหนัง การสรางภาพเคลื่อนไหวตัว
ละคร การเปลี่ยนจุดในการสรางภาพเคลื่อนไหว การควบคุมกลอง แสงและเงา คอสติกสและการสอง
สวางโดยรวม การพรามัวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ ชวงความชัดลึก การประกอบและการตัดตอ
Character modeling, rigging and skinning, character animation, animation retargeting,
camera control, lighting and shadowing, caustics and global illumination, motion blur, depth
of field, compositing and editing.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

418482** คอมพิวเตอรกราฟกส
3 (3-0)
(Computer Graphics)
พื้นฐาน : 418382
หลักการดานคอมพิวเตอรกราฟกส แนวคิดของการออกแบบที่จําเปนตอการใหแสงและเงา
สําหรับภาพเหมือนจริง เทคนิคการหาทางเดินแสง เทคนิคการใหแสงและเงาขั้นสูง เทคนิคการให
แสงและเงาแบบทันที และการพัฒนาซอฟตแวร
Principles of computer graphics, design concepts needed for photorealistic rendering,
ray tracing technique, advanced rendering technique, real-time rendering technique and
software development.
418496

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร
3 (3-0)
(Selected Topic in Computer Science)
เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี
หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in computer science at the bachelor’s degree level. Topics are subject
to change each semester.

418497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at the
bachelor’s degree level.

418498** ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
พื้นฐาน : 418398
การศึกษาคนควาทางวิทยาการคอมพิวเตอร ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in computer science at the bachelor’s degree level and compiled
into a written report.

** วิชาปรับปรุง

449390

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรู
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย
สัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ
การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education, related rules and
regulations, basic knowledge and techniques in job application, basic knowledge and
techniques in working, communication and human relations, personality development, quality
management system in workplace, presentations techniques, report writing.

449490

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว
ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned project
including report and presentation.

