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1. โครงสรางหลักสูต ร
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
136
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
6
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
9
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
6
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
9
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
95
1) วิชาแกน
12
2) วิชาเฉพาะดาน
- วิชาเฉพาะดาน (บังคับ)
41
- วิชาเฉพาะดาน (เลือก) ไมนอยกวา
42
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6
ง. หมวดประสบการณภาคสนาม
ไมนอยกวา

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
5
หนวยกิต

2. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
(ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.)
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
เรียนไมนอยกวา 95
วิชาแกน
12
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
4093303 วิยุตคณิต
4094302 พีชคณิตเชิงเสน
4113504 การวิจัยการดําเนินงานเบื้องตน
วิชาเฉพาะดาน (บังคับ)
41
บังคับ ก ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
39 หนวยกิต
กลุมองคการและระบบสารสนเทศ

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต

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
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร
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 3(2-2-5)
ภาษาแอสเซมบลี
บังคับ ข ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 2
หนวยกิต
กลุมประสบการณภาคสนาม
4123801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2(90)
คอมพิวเตอร
4123802 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
4124907 โครงงานคอมพิวเตอร 1
2(90)
วิชาเฉพาะดาน (เลือก) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 42
หนวยกิต
กลุมองคการและระบบสารสนเทศ
1551613 ภาษาอังกฤษเพื่องานดานคอมพิวเตอรและ
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4121106 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยี 3(3-0-6)
สารสนเทศ
4123513 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)

กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
4123202 การจัดการแฟมขอมูลและฐานขอมูล
4123205 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4123522 การวิเคราะหและออกแบบเชิงอ็อบเจกต
4123614 คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทาง
ภูมิศาสตร
4123640 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเทอรเน็ต
4124506 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
4124909 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร 1
4124910 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร 2
4124923 สัมมนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
4123512 เทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
4123519 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร
4124705 หลักการเขียนโปรแกรมบนระบบหลาย
หนวยประมวลผล
4124704 ระบบคลัสเตอรคอมพิวเตอรและการ
ประมวลผลแบบกระจาย
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
4122304 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
4123104 เครือขายไรสาย
4123106 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
4123204 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
4124401 การประมวลผลภาพดิจิทัล
4124502 การจําลองและโมเดล
4124503 การสรางคอมไพเลอร
4124509 ความมั่นคงของเครือขาย
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
4123704 ไมโครโปรเซสเซอร
4124706 โครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิ วเตอรแ บบ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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)

วิชาเฉพาะด้าน
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

1551613 ภาษาอังกฤษเพืองานทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Computer and Information Technology

น(ท-ป-ต)
3(3-0-6)

พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการฟัง การพูดเพือให้ขอ้ มูลและแสดงความคิ ดเห็ นในเรื องต่างๆ
ให้ มี ทกั ษะในการอ่ า นโดยการอ่ านเพือหาหั วเรื อง การอ่ านเพือจับ ใจความสํา คัญและรายละเอี ย ด
ให้สามารถเขียนสรุ ปเพือรายงานข้อความทีอ่าน และให้มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ ทีเกียวข้อ ง
กบั คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น
Introduction to Computer Programming

3(2-2-5)

องค์ประกอบและหน้าทีของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการ
เขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขันตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน
ลําดับขันตอนของโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร คําสังต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คําสังรับข้อมูล
คํา นวณ แสดงผล เงื อนไข ทํา ซํ า โปรแกรมย่ อ ย ฟั ง ก์ชัน พิ เ ศษ ฝึ กการเขี ย นโปรแกรมด้ ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง
4121106 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics for Information Technology

3(3-0-6)

หลักทัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายเกียวก บั องค์ก รธุ รกิจการดําเนิ นการจัดตัง
และการเลิกกิจการกฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบืองต้นและพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรณี ศึก ษา
ข้อพิพาททีเกิดจากการทําธุรกรรมบนเครื อข่าย จริ ยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ความสําคัญและ
การพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4121401 ระบบปฏิบัติการ
Operating System

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

ความรู ้พื นฐานเกียวก บั ระบบปฏิ บตั ิ ก าร การทํา งานของระบบปฏิบ ัติ ก าร บริ ก ารของ
ระบบปฏิบตั ิการ การจัดการโปรเซส และเทรด การทํางานอย่างสอดคล้อ งก นั ของโปรเซส ปั ญหาการ
ติดตาย การจัดการหน่วยความจํา ระบบแฟ้ มและระบบอินพุต/ เอาต์พุต ระบบคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย
ระบบแฟ้ มแบบกระจาย การประสานงานในระบบกระจาย การป้ องกนั และการรักษาความปลอดภัย
4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้ างข้อมูล
Data Structure and Algorithm

3(2-2-5)

ความรู ้พืนฐานเกียวกับโครงสร้างข้อมูล โดยมุ่งเน้นโครงสร้างข้อ มู ล เชิ งนามธรรม พืนฐาน
เวกเตอร์ ลิสต์ สแตก คิว เซต แมป ฮีพ และกราฟ การเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและขันตอนวิธีสําหรับ
โครงสร้างข้อ มู ล เชิ งนามธรรม โดยใช้ห ลัก การวิเคราะห์ ในแง่ข องระยะเวลาและพืนทีหน่ วยความจํา
ทีต้องการใช้ เทคนิคการเรี ยงลําดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล
4121701 ดิจิทัลเบืองต้ น
Introduction to Digital

3(2-2-5)

ความรู ้เบืองต้นเกียวกับไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ นิยามของอนาลอกและดิ จิทลั วิวฒั นาการ
ของดิจิทลั อิเล็กทรอนิกส์ ระบบตัวเลข เลขฐาน หลัก การเบืองต้นของวงจรลอจิก ลอจิก เกทและตาราง
ความจริ ง ทฤษฎีพีชคณิตบูลลีน สมการลอจิก วงจรพืนฐาน ไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื อง และการนํา
ไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้งานเบืองต้น
4122106 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น
4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
แนวคิ ดเชิ งอ็ อ บเจกต์ และนํา แนวคิ ดเชิ งอ็ อ บเจกต์ม าประยุก ต์ใช้ในการเขี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงอ็อบเจกต์ดว้ ยภาษาต่างๆ รวมทังศึกษาและออกแบบโปรแกรมเชิ งอ็ อ บเจกต์ด้วยภาษา
แผนภาพ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4122204 ระบบฐานข้อมูล
Database System

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

ระบบข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ข องข้อ มู ล ความเป็ นอิ สระของข้อ มู ล
แบบจําลองข้อมูลตามลําดับชัน แบบเครื อข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ การนอร์มอลไลซ์ ภาษาประมวลผล
ข้อมูล ระบบป้ องกนั ความปลอดภัยของข้อมูล การเรี ยกคืนข้อมูล และฐานข้อมูลแบบกระจายขันแนะนํา
4122304 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
C Programming
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น

3(2-2-5)

หลักการเบืองต้นภาษาซี คําสังรับข้อมูล คําสังคํานวณ แสดงผล ทําซําเงือนไข โปรแกรมย่อ ย
ตัวแปรแบบต่างๆ ฟังก์ชนั การใช้ฟังก์ชนั มาตรฐาน การสร้างและการใช้แฟ้ ม ข้อ มู ล แบบต่างๆ ตัวอย่าง
และการฝึ กเขียนโปรแกรม
4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3(2-2-5)

หลักการเกียวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก ป้ ั ญหา ขอบข่ ายของการวิเคราะห์
การตรวจสอบระบบศึก ษา ความเป็ นไปได้ การวิ เคราะห์ รายละเอี ยด ระบบทีใช้ใหม่ ก บั ระบบเดิ ม
การออกแบบการส่วนนําข้อมูลเข้าและแสดงผลข้อมูล การออกแบบแฟ้ มข้อมูล การทดสอบระบบและการ
นําไปใช้งาน รวมถึงการแกไ้ ขและบํารุ งรักษา การทําผังระบบการสือสาร การประเมิ นและการตัดสิ นใจ
การควบคุมความปลอดภัย และการจัดทําเอกสารระบบงาน
4122702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3(2-2-5)
Computer Architecture and Assembly Language
พืนฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมหน่ วยประมวลผล
กลาง ชุดคําสัง หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ รี จิสเตอร์ และหน่ วยควบคุ ม การควบคุ ม
แบบฮาร์ดแวร์และไมโครโปรแกรม โครงสร้างหน่วยความจํา หน่วยความจําเสมื อ น หน่ วยความจําแคช
สถาปั ต ยกรรมอิ น พุ ต เอาต์พุ ต อิ น เตอร์ รั พ ท์แ ละดี เ อ็ ม เอ การประมวลผลแบบขนาน ไปป์ ไลน์
มัลติโปรเซสเซอร์ การแทนข้อมูลและคําสังในเครื อง ภาษาเครื องและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4123104 เครือข่ายไร้ สาย
Wireless Communication

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

หลักการ ทฤษฎี ของระบบเครื อข่ายไร้สาย การประยุกต์ใช้ สถาปัตยกรรม การจัดการและการ
สนับสนุนทรัพยากร การจัดกลุ่มและการจัดการระบบเครื อ ข่ ายไร้สาย การค้นกลับคื นเมื อเกิดภาวะการ
ทํางานล้มเหลว การทนต่อภาวะผิดพร่ องและความเชือมัน การทําซําข้อมูล ขันตอนวิธีก ารออกแบบและ
ติดตังเครื อข่ายระยะใกล้แบบไร้สาย คลื นความถี วิทยุ การป้ องก นั และรัก ษาความปลอดภัยของระบบ
เครื อข่ายไร้สาย
4123106 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

3(2-2-5)

หลัก การเบืองต้นเกียวก บั องค์ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ คําสังเบื องต้น
เกียวกับการรับ การแสดงผลบนเว็บ การกําหนดค่าให้กบั ข้อมูล การทํางานวนรอบ การก าํ หนดเงือนไข
การใช้ อาร์เรย์ 1 มิติและหลายมิติ การใช้ฟังก์ชนั การเรี ยงลําดับข้อมูล การค้นหา การเชือมต่อฐานข้อ มู ล
และการจัดการฐานข้อมูล การเชือมโยงหลายตาราง โดยใช้โปรแกรมทีพัฒนาบนเว็บร่ วมก บั โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล
4123202 การจัดการแฟ้ มข้อมูลและฐานข้อมูล
File Management and Database

3(2-2-5)

แนวคิดในการจัดการแฟ้ มข้อมูล โครงสร้างแฟ้ มข้อมูล วิธีการพืนฐานสําหรับการจัดระเบียบ
แฟ้ ม การกระทําแฟ้ มข้อ มู ล แบบดรรชนี และแบบแฮช เทคนิ ค การรับเข้า-ส่ งออกแฟ้ ม หน่ วยบันทึก
แนวคิ ดและสถาปั ต ยกรรมของระบบฐานข้อ มู ล การสร้างแบบจําลองข้อ มู ล โดยใช้แบบจําลองตาม
ความสัมพันธ์เอนทิตี การสร้างแบบจําลองเชิงวัตถุ แบบจําลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เงือนบังคับเชิ งสัม พันธ์
ภาษาสอบถาม การแปลงเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุขนพื
ั นฐานและแนวคิดฐานข้อมูลเชิงวัตถุสมั พันธ์
ภาวะพร้อมกนั และฐานข้อมูลแบบกระจาย

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4123204 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขันแนะนํา การออกแบบ การทําให้ เกิดผล การทดสอบ และการ
แกไ้ ขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ และโปรแกรมภาษาจาวา ลัก ษณะเฉพาะ
ของโปรแกรมภาษาจาวา แอ็ปเพล็ต โปรแกรมสําเร็จรู ป การจัดเหตุการณ์ การทํางานหลายอย่างด้วยการ
เขี ย นโปรแกรมแบบพร้อ มก นั การติ ดต่อ ก บั ผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก เครื องมื อ ภาพเคลื อนไหว การเขี ย น
โปรแกรมข่ายงาน การรับ-ให้บริ การ การเรี ยกใช้วิธีการระยะไกล และการเชือมต่อฐานข้อมูล
4123307 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ เบืองต้ น
Introduction to Software Engineering

3(3-0-6)

หลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจําลองของกระบวนการซอฟต์แวร์ การประมาณต้นทุน
ซอฟต์แวร์ การวางแผนและการจัดการโครงการ การจัดการและพัฒนาความต้อ งการ สถาปั ตยกรรม
ซอฟต์แวร์และการออกแบบ ลักษณะจําเพาะของซอฟต์แวร์ การทําให้ เกิดผล เทคนิ ค การทดสอบ การ
บริ หารความเปลียนแปลงและรุ่ นของซอฟต์แวร์ การส่งมอบ การบํารุ งรักษา คุณภาพของซอฟต์แวร์
4123403 ทฤษฎีการคํานวณ
Theory of Computation
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

3(3-0-6)

คณิ ต ศาสตร์ แ ละสัญลัก ษณ์ที เกียวข้อ ง แนวคิ ดพื นฐานของภาษาไวยากรณ์ ออโตมาตา
(Automata) ไฟไนท์อ อโตมาตา (Finite-Automata) ภาษาปกติ (Regular Language) ไวยากรณ์ ปกติ
(Regular Grammar) นิพจน์ปกติ (Regular Expression) ปัมปิ งเลมม่า (Pumping lemma) สําหรับภาษาปกติ
ภาษาไม่ พึ งบริ บท (Context-Free Language) ไวยากรณ์ ไ ม่ พึ งบริ บ ท (Context-Free Grammar)
ปัมปิ งเลมม่าสําหรับภาษาไม่พึงบริ บท การแปลงไวยากรณ์ พุชดาวน์อ อโตมาตา (Pushdown Automata)
เครื องจักรทัวริ ง (Turing machine) ข้อจํากดั ของการคํานวณแบบขันตอนวิธี

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4123519 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์ แวร์
Software Validation and Verification

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

คําศัพท์และพืนฐานสําหรับการประกนั การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ ทีพัฒนาขึ น
โดยใช้เทคนิคแบบสถิตและแบบพลวัต การทดสอบซอฟต์แวร์แบบหลายขัน การวิเคราะห์ปัญหาและการ
จัดทํารายงานสรุ ป
4123512 เทคนิคการเขียนโปรแกรมขันสู ง
3(2-2-5)
Advance Programming Techniques
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น
หลักการเกียวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรซีเยอร์ การเขียนฟั งก์ชัน โปรแกรมแบบ
โครงสร้าง โปรแกรมแบบอ็ อ บเจกต์ การวิเคราะห์ ปัญหา และการวางแผน การออกแบบโปรแกรม
ทอปดาวน์และบอททอมอัพ การทดสอบขันตอนวิธีของโปรแกรม
4123513 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
หลักการบริ หารและการจัดการ หลักการค้นหาข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การจัดองค์กร การ
วัดและการประเมินผล การจัดทํารายงาน ฝึ กเขียนโปรแกรมและนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาประยุก ต์ใช้ใน
ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
4123522 การออกแบบและการวิเคราะห์เชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object Oriented Design and Analysis
วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิ ดเกียวก บั เทคโนโลยีเชิ งอ็ อ บเจกต์ หลัก การพัฒนา
ระบบงานแบบอินครี เมนทัล หลัก การใช้ภาษาทางภาพเพือการออกแบบยูเอ็ ม แอล (Unified Modeling
Language) ขันตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบโดยการสร้างแบบจําลองเกียวก บั ความต้อ งการ การใช้
เทคนิ ค ยูสเคส การคิ ดและการวิเคราะห์ เชิ งนามธรรม การสร้างแบบจําลองเชิ งวิเคราะห์ แนวคิ ดการ
ค้นหาอ็อบเจกต์ แนวทางการออกแบบเชิงอ็อ บเจกต์ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัม พันธ์
ระหว่างคลาสและอ็อบเจกต์ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกียวกับการทดสอบโปรแกรม
ตามแนวข้อกาํ หนดของยูสเคส

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4123520 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4123307 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบืองต้น

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

หลักการและกฎเกณฑ์การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุษย์ในการ
ปฏิสัม พันธ์โต้ตอบก บั อ็ อ บเจกต์ในระบบหน้าต่าง การออกแบบส่ วนต่อ ประสานผูใ้ ช้ การออกแบบ
จํา ลอง และประเมิ น ผลระบบโต้ต อบ เครื องมื อ กราฟิ กสํา หรับ การปฏิสัม พันธ์ ร ะหว่ างมนุ ษ ย์ก บั
คอมพิวเตอร์
4123614 คอมพิวเตอร์ เพือการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมศิ าสตร์
Computer for Geography Analysis

3(2-2-5)

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนทีและเส้นโครงแผนที แบบจําลองข้อ มู ล
ภูมิศาสตร์ แหล่งข้อมูลเชิงพืนที การวิเคราะห์ขอ้ มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความแม่ นของข้อ มู ล
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนาการของสารสนเทศ
4123640 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต
Learning Management System on Internet

3(2-2-5)

ความรู ้เกียวกับระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดการเรี ยนการสอน ระบบบริ หารจัดการเรียน
การสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐานและองค์ประกอบของระบบบริ หารจัดการเรี ยนการสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สาํ หรับจัดการเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
4123704 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor

3(2-2-5)

ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างหน่ วยความจํา
ขนาดของคําในหน่วยความจํา แอดเดรสของหน่วยความจํา รหัสตัวอักขระ รหัสคําสัง รี จิสเตอร์ของซีพียู
การใช้งานรี จิสเตอร์ของซีพียู หน่วยกระทําคณิตศาสตร์และลอจิก หน่ วยควบคุ ม แฟล็ กสถานะ การเอกซี คิ ว
คําสัง ตารางเวลาของคําสัง การส่ งข้อ มู ล ภายใน ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ อิ นพุต เอาต์พุต การ
อินเตอร์รัพท์ ระบบดีเอ็มเอ ระบบบัส การส่งข้อมูลแบบอนุกรม พืนฐานการโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4123707 การสือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121401 ระบบปฏิบตั ิการ

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

พืนฐานการสือสารข้อมูลและเครื อข่าย พืนฐานข้อมูลและสัญญาณ การส่ งผ่านข้อ มู ล ดิ จิทลั
และการอินเตอร์เฟซ สือกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหล
ของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด แบบจําลองเครื อข่าย รู ปแบบการเชือมต่อเครื อข่าย อุ ปกรณ์ และ
สื อกลาง ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์แวร์ เครื อ ข่ าย และส่ ว นประกอบของการสื อสารข้อ มู ล และเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
4123801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพคอมพิวเตอร์
Preparation for Professional Experience in Computer
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4122502 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบ

2(90)

การเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ในด้านการรับรู ้ ลัก ษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพคอมพิวเตอร์ ในระดับนัก วิชาการกึงอาชี พ ขันสู งและระดับเทคนิ ค เกียวก บั งาน
คอมพิวเตอร์
4123802 การเตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
เงือนไขรายวิชา : GPA ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
: ผลการเรี ยนรายวิชา 4122502 และ 4123707 ตังแต่ C+ ขึนไป

2(90)

หลัก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิจศึก ษา ระเบียบข้อ บังคับทีเกียวข้อ ง ความรู ้
พืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู ้พืนฐานในการปฏิบตั ิงาน การสือสารและมนุษยสัมพันธ์
การพัฒนาบุค ลิ ก ภาพ ระบบการบริ ห ารคุ ณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ ค การนําเสนอ การเขี ยน
รายงาน

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4124401 การประมวลผลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

ความรู ้พืนฐานเกียวกับภาพดิ จิทลั การแทนค่ าข้อ มู ล สี การแปลงข้อ มู ล ภาพ การปรับปรุ ง
คุณภาพของภาพ การกรองข้อมูลภาพ การแบ่งภาพเป็ นหลายส่วนอย่างมีความหมาย การแทนค่ าและการ
บรรยายลักษณะข้อมูลภาพ โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับการประมวลผลภาพดิจิทลั
4124501 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

3(2-2-5)

ตรรกะทางปัญญาประดิษฐ์ การแทนปัญหา ระบบการผลิต การค้นหา การแทนความรู ้ องค์
ความรู ้แบบฟัซซี ขันตอนวิธีทางพัฒนาการ ตัวแบบปัญญาประดิ ษ ฐ์ เครื อ ข่ ายประสาท ภาษาโปรแกรม
ทางปัญญาประดิษฐ์
4124502 การจําลองและโมเดล
Simulation and Model

3(2-2-5)

ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการจําลอง ตัวอย่างการจําลองปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์พืนฐาน การ
เลื อ กภาษา การทดลองปฏิบตั ิก ารจํา ลองปั ญ หา เทคนิ ค การจํา ลองระบบข้อ มู ล นํา เข้า กระบวนการ
ตรวจสอบและความเทียงตรงของแบบจําลอง
4124503 การสร้ างคอมไพเลอร์
Compiler Construction
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4123403 ทฤษฎีการคํานวณ

3(2-2-5)

แนวคิดตัวแปลภาษา ขันตอนการทํางานของตัวแปลภาษา การวิเคราะห์ ค าํ หรื อ ศัพ ท์ การ
วิเคราะห์ไวยากรณ์ และการวิเคราะห์ความหมายของภาษาโปรแกรม การวิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่าง
คําศัพท์ ตรวจสอบชนิดข้อมูล การสร้างตารางสัญลักษณ์ การสร้างรหัสคําสัง

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4124506 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

แนวคิดคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังข้อ มู ล
ระเบียบวิธีพฒั นาคลังข้อมูล ขันตอนการออกแบบคลังข้อ มู ล และสร้างคลังข้อ มู ล การประยุก ต์ใช้งาน
คลังข้อมูล การดําเนินการโครงสร้างแบบลูกบาศก์ กระบวนการค้นพบความรู ้ กระบวนการเตรี ยมข้อ มู ล
เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู ้ดว้ ยกฎ ความสัมพันธ์ การจําแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่ม
ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล
4124509 ความมันคงของเครือข่าย
Network Security
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4123707 การสือสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

การออกแบบความปลอดภัย ความน่าเชือถือ และความเสถียรของระบบ การใช้งานเครื อ ข่ าย
ทังในระดับ แนวคิ ด (Logical) และระดับ กายภาพ (Physical) โปรแกรมรั ก ษาความปลอดภัย ต่ า งๆ
โปรแกรมสําหรับควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทีติดตังในระบบ การก าํ หนดรู ปแบบของการบันทึก
ข้อมูลในการใช้เครื อข่ายเพือการตรวจสอบ การเข้ารหัสเพือป้ องกนั เทคนิคต่างๆ ทีมีอยูใ่ นการรักษาความ
ปลอดภัยของเครื อข่าย ทังภายในเครื อข่ายและระหว่างเครื อข่าย
4124704 ระบบคลัสเตอร์ คอมพิวเตอร์ และการประมวลผลแบบกระจาย
Cluster Computing System and Distributed Processing
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121401 ระบบปฏิบตั ิการ

3(2-2-5)

โครงสร้าง เบวูลฟ์ (Beowulf) และคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ การสร้างระบบคลัสเตอร์ อ ย่างง่าย
การติดตังซอฟต์แวร์ทีใช้สาํ หรับบริ หารจัดการระบคลัสเตอร์ การเฝ้ าสังเกตระบบคลัสเตอร์ การก าํ หนด
ตารางการทํางานของหน่วยประมวลผล การบริ หารจัดการผูใ้ ช้ การดูแลระบบคลัสเตอร์ การรัก ษาความ
ปลอดภัย

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4124705 หลักการเขียนโปรแกรมบนระบบหลายหน่ วยประมวลผล
Principle of Multiprocessors Programming System
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121401 ระบบปฏิบตั ิการ

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

ทฤษฎีเกียวกับการเขียนโปรแกรมแบบขนาน แบบพร้อมกนั และแบบกระจาย การจัดจําแนก
สถาปัตยกรรมของระบบหลายหน่วยประมวลผล การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย โมเดลของ
การประมวลผลและโมเดลของหน่วยความจํา เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพือแบ่งส่ วนและแจกงาน การ
สือสารระหว่างงาน การประสานงานและการแบ่งแยกงาน การประมวลผลตามลําดับแบบขนาน และการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
4124706 โครงสร้ างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ แบบขนาน

3(2-2-5)

Parallel Computer Architecture and Organization

วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121401 ระบบปฏิบตั ิการ
สถาปัตยกรรมแบบขนาน แถวลําดับ การส่งผลข้อความ การใช้หน่วยความจําร่ วมก นั เทคนิ ค
การประมวลผลแบบขนาน การสื อสาร การประสานเวลาและการแตกการทํางาน สถาปั ตยกรรมของ
โปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมแบบหนึงคําสังต่อหลายข้อมูล (SMID) สถาปัตยกรรมแบบหลายคําสัง
ต่อหลายข้อมูล (MMID) โครงข่ายการเชือมต่อ ระบบหน่วยความจําแบบหลายหน่วยประมวลผลและการ
จัดระบบรับเข้า/ส่งออก
4124801 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
Field Experience in Computer Science
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: 4124907 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

5(450)

จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์ก ร หน่ วยงานหรื อ สถาน
ประกอบการธุรกิจ เพือให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4124803 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: สอบผ่าน 4123802 การเตรี ยมสหกิจศึกษา

น(ท-ป-ต)
6(16 สัปดาห์)

การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชัวคราว ตามโครงงานทีได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ
4124907 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
Computer Project I
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น

2(90)

นักศึกษาจะต้องทําโครงงานขึนมา 1 โครงงาน โดยให้นกั ศึกษาประยุกต์ใช้ความรู ้ทีเรี ยนมาเพือ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรื อระบบงานทีใช้งานได้จริ ง นัก ศึก ษาจะต้อ งวิเคราะห์ ปัญหา ก าํ หนด
วิธีการแกป้ ัญหาและออกแบบระบบโดยใช้หลักการต่างๆ ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การสือสารข้อมูล
และเครื อข่าย อัลกอริ ทึมและโครงสร้างข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อ มู ล และอื นๆ นัก ศึก ษาจะ
เป็ นคนเลื อ กอาจารย์ทีปรึ ก ษาซึ งจะเป็ นผูแ้ นะนําให้ ค าํ ปรึ ก ษานัก ศึก ษาไปตลอดการพัฒนาโครงงาน
นัก ศึก ษาจะต้อ งจัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานซึ งเป็ นการสอบปากเปล่ าเกียวก บั โครงงานของ
นักศึกษา
4124908 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
Computer Project II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : สอบผ่าน 4124907 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

5(450)

นักศึกษาจะทําโครงงานต่อเนืองมาจากโครงงานคอมพิวเตอร์ 1ให้เป็ นโปรแกรมหรื อระบบที
เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริ ง นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานซึ งเป็ นการ
สอบปากเปล่าเกียวกับโครงงานของนักศึกษา

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

4124909 หัวข้อพิเศษเกียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Special Topics in Computer Science I

น(ท-ป-ต)
3(2-2-5)

การบรรยายตามหัวข้องาน ซึงเป็ นเรื องทีน่ าสนใจในปั จจุบนั และพัฒนาการใหม่ ในวงการ
ความรู ้ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจมี ก ารสาธิ ตโดยผ่านสื อการสอนใน
รู ปแบบต่างๆ

4124910 หัวข้อพิเศษเกียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Special Topics in Computer Science II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4124909 หัวข้อพิเศษเกียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

3(2-2-5)

การบรรยายตามหัวข้องาน ซึงเป็ นเรื องทีน่ าสนใจในปั จจุบนั และพัฒนาการใหม่ ในวงการ
ความรู ้ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจมี ก ารสาธิ ตโดยผ่านสื อการสอนใน
รู ปแบบต่างๆ และการทัศนศึกษา
4124923 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Science

1(0-3-6)

สัมมนาเกียวกับความกา้ วหน้า แนวคิดทีแปลกใหม่และผลงานทีมีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์จาก
เอกสาร วารสาร งานวิจยั หรื อการทีปฏิบตั ิงานจริ ง

