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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

 1. โครงสรางหลักสูตร 

    หนวยกิตรวม      ไมนอยกวา   136 หนวยกิต 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

    1) กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

    2) กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

    3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

    4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

     และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   95      หนวยกิต 

1) วิชาแกน  12  หนวยกิต 

2) วิชาเฉพาะดาน 

- วิชาเฉพาะดาน (บังคับ)  41  หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะดาน (เลือก) ไมนอยกวา  42  หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ง. หมวดประสบการณภาคสนาม   ไมนอยกวา 5  หนวยกิต 

 

 2. รายวิชา 

    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30   หนวยกิต 

        (ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.) 

  ข.หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา 95 หนวยกิต 

 วิชาแกน        12  หนวยกิต 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

4093303 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

4094302 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

4113504 การวิจัยการดําเนินงานเบื้องตน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะดาน (บังคับ)   41       หนวยกิต 

บังคับ  ก ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 39 หนวยกิต 

กลุมองคการและระบบสารสนเทศ 



4122502การวิเคราะหและออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

4122106 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 3(2-2-5) 

4122204 ระบบฐานขอมูล  3(2-2-5) 

 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

4121401 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 

4121501 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

4123307 วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน 3(3-0-6) 

4123520 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 

4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

4123403 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 

4123707 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

4124501 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

 กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4121701 ดิจิทัลเบื้องตน 3(2-2-5) 

4122702 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโปรแกรม

ภาษาแอสเซมบลี 

3(2-2-5) 

 บังคับ ข ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา  2         หนวยกิต 

กลุมประสบการณภาคสนาม 

4123801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

คอมพิวเตอร 

2(90) 

4123802 การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90) 

4124907 โครงงานคอมพิวเตอร 1 2(90) 

 วิชาเฉพาะดาน (เลือก) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 42        หนวยกิต 

กลุมองคการและระบบสารสนเทศ 

1551613 ภาษาอังกฤษเพื่องานดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3(3-0-6) 

 4121106 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

 4123513 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 



กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

4123202 การจัดการแฟมขอมูลและฐานขอมูล 3(2-2-5) 

4123205 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

4123522 การวิเคราะหและออกแบบเชิงอ็อบเจกต 3(2-2-5) 

4123614 คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทาง

ภูมิศาสตร 

3(2-2-5) 

4123640 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  

3(2-2-5) 

4124506 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

   

4124909 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

4124910 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 

4124923 สัมมนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-3-6) 

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

4123512 เทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

4123519 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

4124705 หลักการเขียนโปรแกรมบนระบบหลาย

หนวยประมวลผล 

3(2-2-5) 

4124704 ระบบคลัสเตอรคอมพิวเตอรและการ

ประมวลผลแบบกระจาย 

3(2-2-5) 

กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 

4122304 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5) 

4123104 เครือขายไรสาย 3(2-2-5) 

4123106 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

4123204 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

4124401 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 

4124502 การจําลองและโมเดล 3(2-2-5) 

4124503 การสรางคอมไพเลอร 3(2-2-5) 

4124509 ความมั่นคงของเครือขาย 3(2-2-5) 

กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4123704 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

4124706 โครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบ 3(2-2-5) 



ขนาน 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี              เรียนไมนอยกวา 6    หนวยกิต 

      เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชา  ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมใน 

                       เกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา 

 ง. วิชาประสบการณภาคสนาม  

 ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 5   หนวยกิต 

4124801 การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอร  5(450) 

4124803 สหกิจศึกษา 6 16สัปดาห) 

4124908 โครงงานคอมพิวเตอร 2 5(450) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วชิาเฉพาะด้าน 
 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 
 

1551613 ภาษาองักฤษเพื�องานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 English  for  Computer  and  Information  Technology  

 

พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการฟัง  การพูดเพื�อให้ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นในเรื�องต่างๆ 

ให้มีทกัษะในการอ่านโดยการอ่านเพื�อหาหัวเรื�อง  การอ่านเพื�อจบัใจความสําคญัและรายละเอียด             

ให้สามารถเขียนสรุปเพื�อรายงานขอ้ความที�อ่าน  และให้มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

กบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

4121105 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื �องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Programming  

 

องคป์ระกอบและหนา้ที�ของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ  หลกัการ

เขียนโปรแกรมและการทาํงานของโปรแกรม  ข ั�นตอนการเขียนและการพฒันาโปรแกรม  การเขียนผงังาน  

ลาํดบัข ั�นตอนของโปรแกรม ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร คาํสั�งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คาํสั�งรบัขอ้มูล   

ค ํานวณ  แสดงผล เงื�อนไข ทําซํ� า โปรแกรมย่อย ฟั งก ์ชันพิ เศษ  ฝึกการเขี ยนโปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ�ง  

 

4121106 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Laws and Ethics for Information Technology  

 

หลกัท ั�วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ฎหมายเก ี�ยวกบัองค์กรธุรกจิการดําเนินการจดัต ั�ง

และการเลิกกจิการกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเบื�องตน้และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา 

ขอ้พิพาทที�เกดิจากการทาํธุรกรรมบนเครือข่าย จริยธรรมและบทบาทของธุรกจิต่อสงัคม ความสาํคญัและ

การพฒันาความรับผดิชอบในระดบับุคคล ชุมชน ธุรกจิและสงัคม 

 

 

 

 

 

 



รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

 

4121401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System  

 

  ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัระบบปฏิบตัิการ การทาํงานของระบบปฏิบ ัติการ บริการของ

ระบบปฏิบตัิการ การจดัการโปรเซส และเทรด   การทาํงานอย่างสอดคล้องกนัของโปรเซส  ปัญหาการ   

ติดตาย การจดัการหน่วยความจาํ ระบบแฟ้มและระบบอินพุต/ เอาตพ์ุต ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 

ระบบแฟ้มแบบกระจาย การประสานงานในระบบกระจาย การป้องกนัและการรักษาความปลอดภยั  

 
 

4121501 ขั�นตอนวธิีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure and Algorithm   

 

ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัโครงสร้างขอ้มูล โดยมุ่งเนน้โครงสร้างขอ้มูลเชิงนามธรรม พื�นฐาน 

เวกเตอร์  ลิสต ์สแตก  คิว  เซต  แมป ฮีพ  และกราฟ การเลือกใชโ้ครงสร้างขอ้มูลและข ั�นตอนวิธีสําหรับ

โครงสร้างขอ้มูลเชิงนามธรรม โดยใช้หลักการวิเคราะห์ในแง่ของระยะเวลาและพื�นที�หน่วยความจาํ        

ที�ตอ้งการใช ้เทคนิคการเรียงลาํดบัขอ้มูล และการคน้หาขอ้มูล 

 

4121701 ดจิิทัลเบื �องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Digital  

 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิยามของอนาลอกและดิจิทลั วิวฒันาการ

ของดิจิทลัอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตวัเลข เลขฐาน หลกัการเบื�องตน้ของวงจรลอจิก ลอจิกเกทและตาราง

ความจริง ทฤษฎีพีชคณิตบูลลีน สมการลอจิก วงจรพื�นฐาน ไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื�อง และการนํา

ไมโครโปรเซสเซอร์มาใชง้านเบื�องตน้ 

4122106 การเขยีนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต์ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming  

          วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

              4121501 ข ั�นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล 

แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์ และนําแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เชิงอ็อบเจกตด์ว้ยภาษาต่างๆ  รวมทั�งศึกษาและออกแบบโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ด้วยภาษา

แผนภาพ  



รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

 

4122204 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 Database System  

 

ระบบขอ้มูลและการจดัการฐานขอ้มูล ความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ความเป็นอิสระของขอ้มูล 

แบบจาํลองขอ้มูลตามลาํดบัชั�น แบบเครือข่าย และแบบเชิงสมัพนัธ์ การนอร์มอลไลซ์ ภาษาประมวลผล

ขอ้มูล ระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล การเรียกคืนขอ้มูล และฐานขอ้มูลแบบกระจายขั�นแนะนาํ 

 

4122304 การเขยีนโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5) 

 C  Programming  

      วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

 

หลกัการเบื�องตน้ภาษาซี คาํสั�งรับขอ้มูล คาํสั�งคาํนวณ แสดงผล ทาํซํ� าเงื�อนไข โปรแกรมย่อย 

ตวัแปรแบบต่างๆ ฟังกช์นั การใชฟ้ังกช์นัมาตรฐาน การสร้างและการใช้แฟ้ม ขอ้มูลแบบต่างๆ ตวัอย่าง 

และการฝึกเขียนโปรแกรม 

   

4122502 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 

 System Analysis  and  Design    

 

หลกัการเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแกปั้ญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ 

การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็นไปได้ การวิ เคราะห์รายละเอียด ระบบที�ใช้ใหม่กบัระบบเดิม         

การออกแบบการส่วนนาํขอ้มูลเขา้และแสดงผลขอ้มูล การออกแบบแฟ้มขอ้มูล การทดสอบระบบและการ

นาํไปใชง้าน รวมถึงการแกไ้ขและบาํรุงรักษา การทาํผงัระบบการสื�อสาร การประเมินและการตดัสินใจ 

การควบคุมความปลอดภยั และการจดัทาํเอกสารระบบงาน 

 

4122702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี 3(2-2-5) 

 Computer  Architecture  and Assembly Language  

พื�นฐานของสถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล

กลาง ชุดคาํสั�ง หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ รีจิสเตอร์ และหน่วยควบคุม การควบคุม

แบบฮาร์ดแวร์และไมโครโปรแกรม โครงสร้างหน่วยความจาํ หน่วยความจาํเสมือน หน่วยความจาํแคช 

สถาปัตยกรรมอินพุตเอาต์พุต  อินเตอ ร์รัพท์และดีเอ็มเอ  การประมวลผลแบบขนาน ไปป์ไลน์                  

มลัติโปรเซสเซอร์  การแทนขอ้มูลและคาํสั�งในเครื�อง ภาษาเครื�องและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
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4123104 เครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 

 Wireless Communication  

 

    หลกัการ ทฤษฎี ของระบบเครือข่ายไร้ สาย การประยกุตใ์ช ้ สถาปั ตยกรรม การจดัการและการ

สนบัสนุนทรัพยากร การจดักลุ่มและการจดัการระบบเครือข่ายไร้ สาย การคน้กลับคืนเมื�อเกดิภาวะการ

ทาํงานลม้เหลว การทนต่อภาวะผดิพร่องและความเชื�อมั�น การทาํซํ� าขอ้มูล ข ั�นตอนวิธีการออกแบบและ

ติดต ั�งเครือข่ายระยะใกลแ้บบไร้สาย คลื�นความถี�วิทยุ การป้องกนัและรักษาความปลอดภยัของระบบ

เครือข่ายไร้ สาย 

 

4123106 การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) 

 Web Programming  

 

หลักการเบื�องตน้เก ี�ยวกบัองค์ประกอบของการพฒันาโปรแกรมบนเว็บ คาํสั�งเบื� องต ้น

เก ี�ยวกบัการรับ การแสดงผลบนเวบ็ การกาํหนดค่าให้กบัขอ้มูล การทาํงานวนรอบ การกาํหนดเงื�อนไข 

การใช ้ อาร์เรย ์1 มิติและหลายมิติ การใชฟ้ังกช์นั การเรียงลาํดบัขอ้มูล การคน้หา การเชื�อมต่อฐานขอ้มูล 

และการจดัการฐานขอ้มูล การเชื�อมโยงหลายตาราง โดยใช้โปรแกรมที�พฒันาบนเว็บร่วมกบัโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล  

 
 

4123202 การจัดการแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 File Management and Database  

    

     แนวคิดในการจดัการแฟ้มขอ้มูล โครงสร้างแฟ้มขอ้มูล วิธีการพื�นฐานสาํหรับการจดัระเบียบ

แฟ้ม การกระทาํแฟ้มขอ้มูลแบบดรรชนีและแบบแฮช เทคนิคการรับเขา้-ส่งออกแฟ้ม หน่วยบนัทึก 

แนวคิดและสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล การสร้างแบบจาํลองข้อมูลโดยใช้แบบจําลองตาม

ความสมัพนัธ์เอนทิตี การสร้างแบบจาํลองเชิงวตัถุ แบบจาํลองขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ เงื�อนบงัคบัเชิงสัมพนัธ์ 

ภาษาสอบถาม การแปลงเชิงสมัพนัธ์ ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุข ั�นพื�นฐานและแนวคิดฐานขอ้มูลเชิงวตัถุสมัพนัธ ์

ภาวะพร้อมกนัและฐานขอ้มูลแบบกระจาย 
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4123204 การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 Java Programming  

 

ภาษาและเทคโนโลยจีาวาข ั�นแนะนาํ การออกแบบ การทาํให้เกดิผล การทดสอบ และการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์และโปรแกรมภาษาจาวา  ลกัษณะเฉพาะ

ของโปรแกรมภาษาจาวา แอ็ปเพล็ต โปรแกรมสาํเร็จรูป การจดัเหตุการณ์  การทาํงานหลายอย่างด้วยการ

เขียนโปรแกรมแบบพร้อมกนั การติดต่อกบัผูใ้ช้แบบกราฟิก เครื�องมือ ภาพเคลื�อนไหว การเขียน

โปรแกรมข่ายงาน การรับ-ให้บริการ การเรียกใชว้ิธีการระยะไกล และการเชื�อมต่อฐานขอ้มูล 

 

4123307 วศิวกรรมซอฟต์แวร์เบื �องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Software Engineering  

 

หลกัของวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ แบบจาํลองของกระบวนการซอฟต์แวร์ การประมาณตน้ทุน

ซอฟตแ์วร์ การวางแผนและการจดัการโครงการ การจดัการและพฒันาความตอ้งการ สถาปัตยกรรม

ซอฟตแ์วร์และการออกแบบ ลกัษณะจาํเพาะของซอฟต์แวร์ การทาํให้เกดิผล เทคนิคการทดสอบ การ

บริหารความเปลี�ยนแปลงและรุ่นของซอฟตแ์วร์ การส่งมอบ การบาํรุงรักษา คุณภาพของซอฟตแ์วร์ 

 

4123403 ทฤษฎีการคาํนวณ 3(3-0-6) 

 Theory of Computation  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121501 ข ั�นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล  

 

คณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที� เก ี�ยวขอ้ง แนวคิดพื�นฐานของภาษาไวยากรณ์ ออโตมาตา 

(Automata) ไฟไนท์ออโตมาตา (Finite-Automata) ภาษาปกติ (Regular Language) ไวยากรณ์ปกติ 

(Regular Grammar) นิพจน์ปกติ (Regular Expression) ปั�มปิ� งเลมม่า (Pumping lemma) สาํหรับภาษาปกติ 

ภาษ าไม่พึ� งบริบท (Context-Free Language) ไวยากรณ์ไม่พึ� งบริบท (Context-Free Grammar)            

ปั�มปิ� งเลมม่าสาํหรับภาษาไม่พึ�งบริบท การแปลงไวยากรณ์ พุชดาวน์ออโตมาตา (Pushdown Automata) 

เครื�องจกัรทวัริ�ง (Turing machine) ขอ้จาํกดัของการคาํนวณแบบข ั�นตอนวิธี 
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4123519 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Validation and Verification  

  

   คาํศพัทแ์ละพื�นฐานสาํหรับการประกนั การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ที�พฒันาขึ�น

โดยใชเ้ทคนิคแบบสถิตและแบบพลวตั การทดสอบซอฟตแ์วร์แบบหลายขั�น การวิเคราะห์ปัญหาและการ

จดัทาํรายงานสรุป 

4123512 เทคนิคการเขยีนโปรแกรมขั�นสูง 3(2-2-5) 

 Advance Programming Techniques  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

 

หลกัการเกี�ยวกบัการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรซีเยอร์ การเขียนฟังกช์ัน โปรแกรมแบบ

โครงสร้าง โปรแกรมแบบอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผน การออกแบบโปรแกรม    

ทอปดาวน์และบอททอมอพั  การทดสอบขั�นตอนวิธีของโปรแกรม 

4123513 ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Management Information System  

 

หลกัการบริหารและการจดัการ หลกัการคน้หาขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การจดัองคก์ร การ

วดัและการประเมินผล การจดัทาํรายงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ใน

ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ 

4123522 การออกแบบและการวเิคราะห์เชิงออ็บเจกต์ 3(2-2-5) 

 Object  Oriented Design and Analysis  
 

วฏัจกัรของการพฒันาระบบงาน แนวคิดเก ี�ยวกบัเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ หลักการพฒันา   

ระบบงานแบบอินครีเมนทลั หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื�อการออกแบบยูเอ็มแอล (Unified Modeling 

Language) ข ั�นตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบโดยการสร้างแบบจาํลองเก ี�ยวกบัความตอ้งการ การใช้

เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสร้างแบบจาํลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการ

คน้หาอ็อบเจกต ์ แนวทางการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์  การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพนัธ์

ระหว่างคลาสและอ็อบเจกต ์ การสร้างโปรแกรมดว้ยวิธีใชเ้คสทูล แนวคิดเก ี�ยวกบัการทดสอบโปรแกรม

ตามแนวขอ้กาํหนดของยสูเคส 
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4123520 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Human Computer Interaction  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4123307 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์เบื�องตน้ 
 

หลกัการและกฎเกณฑก์ารปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุษยใ์นการ

ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัอ็อบเจกต์ในระบบหน้าต่าง การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช้ การออกแบบ 

จาํลอง และประเมินผลระบบโตต้อบ เครื�องมือกราฟิกสําหรับการปฏิสัมพ ันธ์ระหว่างมนุษย์กบั

คอมพิวเตอร์ 

 

4123614 คอมพิวเตอร์เพื�อการวเิคราะห์ข้อมูลทางภูมศิาสตร์ 3(2-2-5) 

 Computer for Geography Analysis  
     

    องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที�และเส้นโครงแผนที� แบบจาํลองขอ้มูล

ภูมิศาสตร์ แหล่งขอ้มูลเชิงพื�นที� การวิเคราะห์ขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความแม่นของขอ้มูล 

การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพรวมและแนวโนม้การพฒันาการของสารสนเทศ 

 

4123640 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

 Learning Management System on Internet  
      

     ความรู้เก ี�ยวกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจดัการเรียนการสอน ระบบบริหารจดัการเรียน

การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐานและองคป์ระกอบของระบบบริหารจดัการเรียนการสอนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใชง้านโปรแกรมประยกุตส์าํหรับจดัการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

4123704 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 

 Microprocessor  
 

              ประวตัิของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างหน่วยความจาํ 

ขนาดของคาํในหน่วยความจาํ  แอดเดรสของหน่วยความจาํ รหัสตวัอกัขระ รหัสคาํสั�ง รีจิสเตอร์ของซีพีย ู

การใชง้านรีจิสเตอร์ของซีพีย ูหน่วยกระทาํคณิตศาสตร์และลอจิก หน่วยควบคุม แฟล็กสถานะ  การเอกซีคิ�ว 

คาํสั�ง  ตารางเวลาของคาํสั�ง  การส่งขอ้มูลภายใน  ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ อินพุต  เอาต์พุต  การ

อินเตอร์รัพท ์ ระบบดีเอ็มเอ ระบบบสั การส่งขอ้มูลแบบอนุกรม พื�นฐานการโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี  
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4123707 การสื�อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121401 ระบบปฏิบตัิการ 

 

พื�นฐานการสื�อสารขอ้มูลและเครือข่าย พื�นฐานขอ้มูลและสัญญาณ การส่งผ่านขอ้มูลดิจิทลั

และการอินเตอร์เฟซ สื�อกลางส่งขอ้มูล และการมลัติเพล็กซ์ การตรวจจบัขอ้ผดิพลาด การควบคุมการไหล

ของขอ้มูล และการควบคุมขอ้ผดิพลาด แบบจาํลองเครือข่าย รูปแบบการเชื�อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ และ

สื�อกลาง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย และส่วนประกอบของการสื�อสารขอ้มูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

 

4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพคอมพิวเตอร์ 2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Computer  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4122502 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบ 

        

  การเตรียมความพร้อมกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาส

ของการประกอบอาชีพคอมพิวเตอร์ในระดับนักวิชาการก ึ�งอาชีพขั�นสูงและระดับเทคนิคเก ี�ยวกบังาน

คอมพิวเตอร์ 

 

4123802 การเตรียมสหกจิศึกษา  2(90) 

 Cooperative Education Preparation  

       เงื�อนไขรายวิชา   : GPA ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

       :  ผลการเรียนรายวิชา 4122502 และ 4123707 ต ั�งแต่ C+ ขึ�นไป 

    

    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกจิศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัที�เก ี�ยวขอ้ง ความรู้

พื�นฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พื�นฐานในการปฏิบตัิงาน การสื�อสารและมนุษยสมัพนัธ ์

การพฒันาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียน

รายงาน 

 

 

 

 



รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

 

4124401 การประมวลผลภาพดจิิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Image Processing  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121501 ข ั�นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล 

 

ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัภาพดิจิทลั การแทนค่าขอ้มูลสี การแปลงขอ้มูลภาพ การปรับปรุง

คุณภาพของภาพ การกรองขอ้มูลภาพ การแบ่งภาพเป็นหลายส่วนอยา่งมีความหมาย การแทนค่าและการ

บรรยายลกัษณะขอ้มูลภาพ โปรแกรมประยกุตส์าํหรับการประมวลผลภาพดิจิทลั 

 

4124501 ปัญญาประดษิฐ์ 3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121501 ข ั�นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล 

 

ตรรกะทางปัญญาประดิษฐ์ การแทนปัญหา ระบบการผลิต การคน้หา การแทนความรู้ องค์

ความรู้แบบฟัซซี� ข ั�นตอนวิธีทางพฒันาการ ตวัแบบปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายประสาท ภาษาโปรแกรม

ทางปัญญาประดิษฐ์  

 

4124502 การจําลองและโมเดล 3(2-2-5) 

 Simulation and Model  

 

ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบัการจาํลอง ตวัอยา่งการจาํลองปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์พื�นฐาน การ

เลือกภาษา การทดลองปฏิบตัิการจาํลองปัญหา เทคนิคการจาํลองระบบข้อมูลนําเขา้ กระบวนการ

ตรวจสอบและความเที�ยงตรงของแบบจาํลอง 

 

4124503 การสร้างคอมไพเลอร์ 3(2-2-5) 

 Compiler Construction  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4123403 ทฤษฎีการคาํนวณ 

 

แนวคิดตวัแปลภาษา ข ั�นตอนการทาํงานของตวัแปลภาษา การวิเคราะห์คาํหรือศพัท์ การ

วิเคราะห์ไวยากรณ์ และการวิเคราะห์ความหมายของภาษาโปรแกรม การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง

คาํศพัท ์ตรวจสอบชนิดขอ้มูล การสร้างตารางสญัลกัษณ์ การสร้างรหัสคาํสั�ง  

 



 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

 

4124506 คลงัข้อมูลและเหมอืงข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse and Data Mining  

 

แนวคิดคลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังขอ้มูล 

ระเบียบวิธีพฒันาคลงัขอ้มูล ข ั�นตอนการออกแบบคลังขอ้มูลและสร้างคลังขอ้มูล การประยุกต์ใช้งาน

คลงัขอ้มูล การดาํเนินการโครงสร้างแบบลูกบาศก ์กระบวนการคน้พบความรู้ กระบวนการเตรียมขอ้มูล 

เทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล การคน้พบความรู้ดว้ยกฎ ความสมัพนัธ์ การจาํแนกประเภทขอ้มูล การจดักลุ่ม

ขอ้มูล โปรแกรมประยกุตก์ารทาํเหมืองขอ้มูล 

 

4124509 ความมั�นคงของเครือข่าย 3(2-2-5) 

 Network Security  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4123707 การสื�อสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

การออกแบบความปลอดภยั ความน่าเชื�อถือ และความเสถียรของระบบ การใชง้านเครือข่าย 

ทั�งในระดับแนวคิด (Logical) และระดับกายภาพ (Physical) โปรแกรมรักษาความปลอดภยัต่างๆ  

โปรแกรมสาํหรับควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที�ติดต ั�งในระบบ การกาํหนดรูปแบบของการบนัทึก

ขอ้มูลในการใชเ้ครือข่ายเพื�อการตรวจสอบ การเขา้รหัสเพื�อป้องกนัเทคนิคต่างๆ ที�มีอยูใ่นการรักษาความ

ปลอดภยัของเครือข่าย ทั�งภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย 

 

4124704 ระบบคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์และการประมวลผลแบบกระจาย 3(2-2-5) 

 Cluster Computing System and Distributed Processing  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121401 ระบบปฏิบตัิการ 

 

โครงสร้าง เบวูลฟ์ (Beowulf) และคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์ การสร้างระบบคลัสเตอร์อย่างง่าย 

การติดต ั�งซอฟตแ์วร์ที�ใชส้าํหรับบริหารจดัการระบคลสัเตอร์ การเฝ้าสงัเกตระบบคลัสเตอร์ การกาํหนด

ตารางการทาํงานของหน่วยประมวลผล การบริหารจดัการผูใ้ช ้การดูแลระบบคลัสเตอร์ การรักษาความ

ปลอดภยั 

 

 

 



รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

 

4124705 หลกัการเขยีนโปรแกรมบนระบบหลายหน่วยประมวลผล 3(2-2-5) 

 Principle of Multiprocessors Programming System  

    วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121401 ระบบปฏิบตัิการ 

 

ทฤษฎีเก ี�ยวกบัการเขียนโปรแกรมแบบขนาน แบบพร้อมกนั และแบบกระจาย การจดัจาํแนก

สถาปัตยกรรมของระบบหลายหน่วยประมวลผล การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย โมเดลของ

การประมวลผลและโมเดลของหน่วยความจาํ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื�อแบ่งส่วนและแจกงาน การ

สื�อสารระหว่างงาน การประสานงานและการแบ่งแยกงาน การประมวลผลตามลาํดบัแบบขนาน และการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

 

4124706 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน 3(2-2-5) 

 Parallel Computer Architecture and Organization  

     วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121401 ระบบปฏิบตัิการ 

      

    สถาปัตยกรรมแบบขนาน แถวลาํดบั การส่งผลขอ้ความ การใชห้น่วยความจาํร่วมกนั เทคนิค

การประมวลผลแบบขนาน การสื�อสาร การประสานเวลาและการแตกการทาํงาน สถาปัตยกรรมของ

โปรแกรมประยกุต ์สถาปัตยกรรมแบบหนึ�งคาํสั�งต่อหลายขอ้มูล (SMID) สถาปัตยกรรมแบบหลายคาํสั�ง

ต่อหลายขอ้มูล (MMID) โครงข่ายการเชื�อมต่อ ระบบหน่วยความจาํแบบหลายหน่วยประมวลผลและการ

จดัระบบรับเขา้/ส่งออก 

 

4124801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาการคอมพิวเตอร์  5(450) 

 Field Experience in Computer Science   

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น: 4124907 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 

 

จดัให้นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ในองค์กร หน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการธุรกจิ  เพื�อให้ไดร้ับความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ 

 

 

 

 

 



 

รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

 

4124803 สหกจิศึกษา  6(16 สัปดาห์) 

 Cooperative Education  

    วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น: สอบผา่น 4123802 การเตรียมสหกจิศึกษา 

   

    การปฏิบตัิงานในลกัษณะพนกังานชั�วคราว ตามโครงงานที�ไดร้ับมอบหมายตลอดจนการจดัทาํ

รายงานและการนาํเสนอ 

 

4124907 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 2(90) 

 Computer  Project I  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น: 4121105  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

                      

  นกัศึกษาจะตอ้งทาํโครงงานขึ�นมา 1 โครงงาน โดยให้นกัศึกษาประยกุตใ์ชค้วามรู้ที�เรียนมาเพื�อ

ออกแบบและพฒันาโปรแกรมหรือระบบงานที�ใช้งานได้จริง นักศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์ปัญหา กาํหนด

วิธีการแกปั้ญหาและออกแบบระบบโดยใชห้ลกัการต่างๆ ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การสื�อสารขอ้มูล

และเครือข่าย อลักอริทึมและโครงสร้างขอ้มูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานขอ้มูล  และอื�นๆ นักศึกษาจะ

เป็นคนเลือกอาจารยท์ี�ปรึกษาซึ� งจะเป็นผูแ้นะนําให้คาํปรึกษานักศึกษาไปตลอดการพฒันาโครงงาน 

นักศึกษาจะตอ้งจดัทาํรายงานและนําเสนอโครงงานซึ� งเป็นการสอบปากเปล่าเก ี�ยวกบัโครงงานของ

นกัศึกษา 

 
 

4124908 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 5(450) 

 Computer  Project II  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : สอบผา่น 4124907 โครงงานคอมพิวเตอร์  1 

 

นกัศึกษาจะทาํโครงงานต่อเนื�องมาจากโครงงานคอมพิวเตอร์ 1ให้เป็นโปรแกรมหรือระบบที�

เสร็จสมบูรณ์และสามารถใชง้านไดจ้ริง นกัศึกษาจะตอ้งจดัทาํรายงานและนําเสนอโครงงานซึ� งเป็นการ

สอบปากเปล่าเก ี�ยวกบัโครงงานของนกัศึกษา 

 

 

 



รหสั           ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                    น(ท-ป-ต) 

 

4124909 หวัข้อพิเศษเกี�ยวกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer  Science I  

 

การบรรยายตามหัวขอ้งาน ซึ�งเป็นเรื�องที�น่าสนใจในปัจจุบนัและพฒันาการใหม่ในวงการ

ความรู้ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจมีการสาธิตโดยผ่านสื�อการสอนใน

รูปแบบต่างๆ  

 

 

4124910 หวัข้อพิเศษเกี�ยวกบัวทิยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer  Science II  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4124909 หัวขอ้พิเศษเก ี�ยวกบัวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 

 

การบรรยายตามหัวขอ้งาน ซึ�งเป็นเรื�องที�น่าสนใจในปัจจุบนัและพฒันาการใหม่ในวงการ

ความรู้ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจมีการสาธิตโดยผ่านสื�อการสอนใน

รูปแบบต่างๆ และการทศันศึกษา   

 

4124923 การสัมมนาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-3-6) 

 Seminar in Computer  Science  

 

สมัมนาเกี�ยวกบัความกา้วหนา้ แนวคิดที�แปลกใหม่และผลงานที�มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์จาก

เอกสาร วารสาร งานวิจยัหรือการที�ปฏิบตัิงานจริง 


